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Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23
„A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.”
A mai vasárnap olvasmányai mind a földbe hullott és kicsírázó
mag képével beszélnek valami természetfölötti valóságról, mely Isten
kegyelméből bontakozik ki bennük.
„Az én szavam nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” Ez az első örömhír, amelynek
meg kell előznie az azon való elmélkedést, vajon én mennyire is vagyok
jó föld. Isten tervei megvalósulnak, megtestesült Igéje, Jézus Krisztus által.
Igaz, ez most még nem látszik, s az egész természet sóvárogva vágyakozik,
amíg Isten akarata beteljesül.
A természetről szólva nem pusztán hasonlatról van szó. Nemcsak
a próféta kapcsolja össze a természetben megfigyelhető folyamatot az isteni akarat megvalósulásával, hanem ez a kettő ontológiailag mélységesen
összetartozik. Az évről évre kizöldülő rét, a sarjadó vetés nem önmagában
hordja értelmét. Az élettelen és élő teremtmények: hegyek és folyók, virágok
és fák, madarak és négylábúak mind-mind beteljesületlenek, szépségük
hiábavaló, s mindaddig alá vannak vetve „a mulandóság szolgai állapotának”, amíg a mi dicsőséges istenfiúi szabadságunk meg nem valósul.
Sokkal mélyebb ez az összetartozás, mint pusztán biológiai kapcsolat. A Föld megmentése ezért sem sikerülhet pusztán külső, környezetvé-

delmi eszközökkel, hanem csak belső változás, az isteni élet befogadása
és kibontakoztatása által. Sokkal mélyebb ez az összetartozás, mint amit a
panteizmus hirdet: nem a természet öntudatra ébredt, majd a végtelen körforgásba visszahulló részecskéi vagyunk, hanem az egész teremtésért felelős
személyek, akiken a természet sorsa múlik.
Mi hát a teendőnk?
Legelőször az, hogy lelkünkben ne akadályozzuk meg az isteni
magvetés kicsírázását és szárba szökkenését. Hogy keresztény életünk szüntelen fogantatás és növekedés legyen. Hogy amint a természet a maga természete szerint él és működik, úgy mi a magunk természetfölötti természete
szerint éljünk, felszabadulva a világi gondok, félelmek és a birtoklás csalóka
világából Isten fiainak dicsőséges szabadságára.
Forrás: Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Szent Bonaventura püspök, egyháztanító
Ünnepe: július 15.
1274-ben bekövetkezett halálának évfordulóján, július 15-én Szent
Bonaventurára emlékezik az
egyház. A későbbi albanói
érsek, bíboros, himnuszköltő
17 éven keresztül volt a minorita rend fő elöljárója.
Szent Bonaventura
tanítása szerint értelmünket az ősbűn elhomályosította, így Istent és a lét
értelmét csak mint törött tükörben látjuk; a hit világosságánál azonban
meglátjuk Istent a bennünket körülvevő világban, a saját lelkünkben és
mindenben, ami fölöttünk van. Filozófiai-teológiai tételei között megfogalmazott esztétikájának legfontosabb eleme a fénymisztika. A ferences teológus tanítása szerint minden szépség a fényből árad ki; a fény az egyetlen
szubsztancia, amely mint testben létező képes önmagát sokszorosítani, tehát isteni attribútummal rendelkezik.
Szent Bonaventura a Fidanza család gyermekeként a Viterbo közeli
Bagnoregióban született 1217-ben. A keresztségben a Giovanni nevet kap2				
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ta. Kisgyermekként súlyosan megbetegedett, s orvos apja sem tudott rajta
segíteni. Már halálán volt, amikor édesanyja a nem sokkal korábban szentté
avatott Assisi Szent Ferenc közbenjárásáért könyörgött, és fogadalmat
tett, hogy ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja fiát. A gyermek
visszanyerte egészségét. Egy XV.
századi legenda szerint Assisi Szent
Ferenc a városban járva ölébe vette
a gyermeket, és ezt mondta: „Buona
ventura!” (szép jövő), és meggyógyította.
Édesanyja imájának meghallgatása örökre meghatározta Giovanni életét – mondta XVI. Benedek
pápa 2010. március 3-i katekézisében. A szülői fogadalom szerint a fiú
a ferencesek kolostorában nevelkedett. Az assisi szent személye még közelebb került szívéhez párizsi filozófiai
tanulmányai során. Giovanni 1243-ban, huszonöt éves korában belépett a
Kisebb Testvérek közé, akik 1219-ben telepedtek meg a francia fővárosban.
A ferences rendben a Bonaventura nevet kapta.
Tanulmányai során elmélyült a teológia és a Szentírás titkaiban; kidolgozta személyes teológiai szemléletét, és az egyház történetének egyik
legnagyobb teológusává vált. Életében és tanításában a legfontosabb helyet
Krisztus foglalta el. 1257-ben megkapta a párizsi egyetem doktora és mestere címet; ugyebben az évben a rend legfőbb elöljárójává választották. E
szolgálatot 17 éven keresztül folytatta bölcsességgel és felelősségérzettel: látogatta a tartományokat, leveket intézett a testvérekhez, ha kellett, szigorúan
fellépett a túlkapások ellen.
Szolgálata idején a ferences rend nagy fejlődést ért meg; már
harmincezer tagja volt, és szükségessé vált, hogy egységes szellemben
munkálkodjanak. A renden belüli szakadás elkerülése végett megírta Assisi
Szent Ferenc történelmi alapokon nyugvó életrajzát. Bonaventura olvasatában Szent Ferenc az alter Christus, a másik Krisztus, a Krisztust szenvedélyesen kereső ember, aki a szeretet útján szegődik az ő nyomába és teljességében hozzá hasonul.
1273-ban X. Gergely pápa püspökké, majd bíborossá nevezte ki Bo„hogy egyek legyenek”				
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naventurát, s gondjaira bízta a II. Lyoni Egyetemes Zsinat megszervezését.
E zsinat célja a latin és a görög egyház közötti egység visszaállítása volt. Bonaventura nagy odaadással kezdte meg munkáját, ám nem érte meg a zsinat
befejezését, 1274-ben elhunyt. Temetésén X. Gergely pápa és az egész zsinat
jelen volt. Sírja a lyoni Szent Ferenc-templomban található.
1482-ben avatták szentté. 1533-tól tiszteljük mint egyháztanítót; az
utókor „Doctor Seraphicus” (szeráfi doktor) címmel illette. Ünnepét szenttéavatásakor felvették a római naptárba, július második vasárnapjára. Emléknapját 1969-ben helyezték július 15-ére.
Forrás: hirek.sk

Kármelhegyi Boldogasszony
Július 16-a Kármelhegyi Boldogasszony, a kármelita rend Máriaünnepe. A XIII. század elején Albert jeruzsálemi pátriárka adott regulát a
Kármel hegyén, az Illés-kútnál letelepedett remetéknek, akik a kármelita
rend első tagjai lettek. A közösség első kápolnáját pártfogójuk, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel.
A Kármelhegyi Boldogasszonyról – magyar népi elnevezéssel Kármélus vagy Skapulárés Szűzanyáról – való ünnepélyes megemlékezést eleinte
csak Kármel hegyén tartották meg, ám a XIV. századtól az egész rendre
kiterjesztették.
A Szentírás Kármel szépségét dicséri, ahol Illés próféta megvédte Izraelnek az élő Istenbe vetett hitét (1Kir 18,20–46). Az egyházatyák a bibliai
Kármelt – szépsége, termékenysége, ősisége, Illés
győzelme miatt – a Szűzanya jelképének látták.
Forrásánál, amely Illés próféta nevét viseli, a XII.
századtól kezdve néhány remete és a keresztes
háborúk idején Európából érkező zarándok közös
lakóhelyet készített magának, és az Istenszülő
tiszteletére kápolnát épített. A helyválasztás nem
véletlen, Illés próféta ezen a helyen mutatatta be
égőáldozatát, hogy bebizonyítsa a hitetleneknek:
az Úr az egyetlen és igaz Isten. A tengerre nyíló
völgyben, a Kármel-hegy lábánál épített templomban naponta misét mutattak be Szűz Mária
tiszteletére.
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A Kármel lábánál élő remeték közösséget alakítottak, és Albert jeruzsálemi pátriárka idejében regulájuk jóváhagyását kérték. Engedélyezték
működésüket, Mária testvéreinek rendjeként említetve a közösséget. Megszületett a Kármel-hegyről elnevezett kármelita rend. A kármeliták a Boldogságos Szűz Mária pártfogását kérték; a Kármel-hegyen remetéskedő Illés
prófétát szellemi atyjukként tisztelik.
A hagyomány szerint 1251. július 16-án a Boldogságos Szűz angyalok és szentek kíséretében megjelent Stock Szent Simonnak, átnyújtotta
neki a skapulárét (vállruha, váll-lepel) azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem
jut a pokolba, s a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztítótűzből is, mert
maga a Kármelhegyi Boldogasszony
száll le érte, s vezeti a mennyekbe.
A kármeliták jellegzetes barna
skapuláréja az évszázadok alatt szimbólummá vált: viselője megmenekült
a pokol tüzétől és Szűz Mária kegyelmében részesült. E kiváltságot később
a rendtagokon kívül kiterjesztették
minden hívőre, aki a skapulárét, illetve
annak érem-változatát viseli, s Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a
megfelelő életmódra vállalkozik. A
skapuláré – a Szűzanya iránti látható és
állandó tisztelet jeleként – Mária anyai
oltalmát és az örök élet zálogát jelenti
viselői számára.
A Kármel hegyén emelt templomot többször lerombolták az oszmán
hódítók, de mindig újjáépítették; ma zarándokhelyként funkcionál.
Magyarországon a Kármelita rend sarutlan ága van jelen. Ezt a
rendi családot Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János alapították a 16.
században. A Sarutlan Kármelita testvérek jelenleg Budapesten, Győrben és
Keszthelyen tevékenykednek, valamint Kunszentmártonban és Attyapusztán
tartanak lelkigyakorlatokat. Attyapusztán élnek a Kármelhegyi Szűzanya
Segítő Nővérei is. A rend női ága, a Sarutlan Kármelita Nővérek jelenleg
Magyarszéken és Marosszentgyörgyön (Erdély) vannak jelen.
Forrás: Magyar Kurír
„hogy egyek legyenek”				
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Fejtörő
Keresse meg minden mondatnak az igazi folytatását, majd a számozás sorrendjében írja be folyamatosan a megvastagított és aláhúzott betűket a négyzetekbe.
a) HA AZ EMBER A LEGINTELLIGENSEBB ÉLŐLÉNY, - CSAK AZ ÉN
VÁGYAIM ÉRTELMETLENEK?
b) MIÉRT TÁMADNAK BENNEM KÉRDÉSEK – HA NEM VOLNA
FÉNY.
c) CSAK VÉLETLENÜL VAGYOK, - DE ILYEN BOLDOGSÁG NINCS A
FÖLDÖN.
d) SZERINTÜK A VILÁG MAGÁTÓL LETT, - HA NINCS RÁJUK
VÁLASZ?
e) A TERMÉSZETBEN MINDEN ÉRTELMES, - MIÉRT NEM TUD
VÁLASZOLNI A LÉT KÉRDÉSEIRE?
f) SZERETNÉK TÖKÉLETESEN BOLDOG LENNI, - VAGY AKARTA VALAKI, HOGY LEGYEK?
g) NEM VOLNA SZEM, - ÉN HISZEM, HOGY ISTEN TEREMTETTE. .

Hirdetések

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 375.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 8 288.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
13. vasárnap: ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
(Szent Henrik, Szent Sára)
Iz 55,10-11; Zs 64; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23
Az eső termővé és gyümölcsözővé teszi a földet
14. hétfő
(Lellisi Szent Kamill)
Iz 1,11-17; Zs 49; Mt 10,34 - 11,1
Mossátok tisztára magatokat, ne tegyetek többé rosszat!
15. kedd: SZENT BONAVENTURA
(Szent Vlagyimir-Elemér)
Iz 7,1-9; Zs 47; Mt 11,20-24
Ha nem hisztek, nem maradtok meg!
16. szerda
(Kármelhegyi Boldogasszony)
Iz 10,5-7.13-16; Zs 93; Mt 11,25-27
Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben, aki vág vele?
17. csütörtök
(Szent Zoerárd(Szórád)-András és Benedek zoborhegyi remeték)
Iz 26,7-9.12.16-19; Zs 101; Mt 11,28-30
Mindent te tettél, Urunk, ami velünk történt
18. péntek: SZENT HEDVIG
(Szent Arnold)
Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38,10-16; Mt 12,1-8
Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél
19. szombat
Mik 2,1-5; Zs 9B; Mt 12,14-21
Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek

„hogy egyek legyenek”				
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A szentmisék rendje
2014. július 14 – 20.

VII.
14.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

VII.
15.
VII.
16.

VII.
18.
Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

VII.
19.

VII.
17.

VII.
20.

16. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
16. VASÁRNAP

7:00
8:00
18:00
8:00
10:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
slovenská

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Anna
† János
† András, szülők és nagyszülők

† Árpád
† Ondrej, rodičia, st. rodičia
Zdravie a B. pož. pre Alžbetu

B. požehnanie pre sr. Andreju
† Borka László (3.évf.)
† Anna, György és élő Anita

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna
Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Jozef, Božena a Magdaléna
† Szülők: Ilona és László

† Farkas Mihály
Zdravie a B. pož. pre Dagmar

† Paulína a Július
Dinnyés cs. † tagjai
† Szülők és testvérek

Szent Rozália
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Gábor
† Anna a Silvester
Adományozókért
Miséző pap szándékára

magyar
slovenská

7:00
8:00
18:00
8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
magyar

7:00
8:00
18:00

8:00
18:00
18:00

8:00
9:00
11:00
18:00
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