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Mt 13,24-43
Egy férfi halála után felért a Mennyország kapujához, s magabiztosan
bezörgetett. Szent Péter megjelent a kapuban. „Ide bizony csak akkor juthatsz
be, ha száz pontot összegyűjtöttél földi életedben!” – jelentette ki Szent Péter.
„Én bizony elmentem misére minden karácsonykor és Húsvétkor!” – büszkélkedett az ember. „Egy pont.” – mondta Szent Péter. Az emberünk kissé
megdöbbent, hogy ez ilyen keveset ér. „Legalább háromszor adtam adományt
valamelyik koldusnak. Még a Karitászt is támogattam majdnem minden évben
egy- egy kisebb összeggel.” „Na jó, akkor ez már két pont.” – jött a válasz.
„Hogyan? Csak ennyi jár érte ? Világéletemben példás családi életet éltem,
nem bántottam a gyerekeimet, szorgalmasan dolgoztam értük. A szomszédaim
közül is csak eggyel voltam haragban, de végül neki is megbocsátottam. Mi
kell még? – kiáltozott izgatottan a férfi. „Eddig három és fél pont.” – összegezte
haláli nyugalommal Szent Péter. „Jaj-jaj, akkor elvesztem! Istenem, Istenem,
irgalmazz nekem!” – sírt fel a szerencsétlen! „Száz pont! Rendben van!” – mosolyodott el Szent Péter.
Legtöbbször az irgalmasság, a megbocsátókészség gyöngeségnek
tűnik fel az emberek szemében: azok bocsátanak meg, akiknek nincs erejük a bosszúhoz, akiknek nincs hatalmuk arra, hogy elégtételt vegyenek
maguknak. Bizony az, aki megteheti, rögtön „igazságot tesz” maga körül,
ha valami sérelem éri! Sokszor pedig azok is, akik nem képesek rá azonnal,
sóvárogva és türelmetlenül várják, hogy mikor tudnak visszavágni! Vagy ha

nem ők, akkor mások! Akár maga az Isten! Sújtson le arra, aki megbántotta
őket, álljon bosszút a rosszért, amit okoztak! Ha pedig nem teszi, akkor igazságtalannak nyilvánítjuk!
Valóban így lenne? Isten igazságtalan, az ember pedig gyenge és
naív, ha irgalmat gyakorol? Nem. Csak a valóban erős képes igazán irgalmas
lenni, a hatalmas képes türelmes lenni a gyengével szemben. „Hatalmad az
alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek Ura vagy, kész vagy mindent
megkímélni.” Igen, valóban csak az képes igazságot tenni, akinek hatalma
van rá! Azonban az igazságtétel nem feltétlenül bosszúállást jelent. Az igazán erős nem csak azt az utat választhatja, hogy a másikat, a vétkezőt kényszeríti rá az elégtételre, az elrontott dolog rendbetételére. Azt is választhatja,
hogy ő maga teszi rendbe azt, ami elromlott. Ő maga vállalja fel a fájdalmát,
a nehézségeit, a terheit annak a bűnnek, amit a másik elkövetett. Persze fontos, hogy az ember felelősséget vállaljon a tetteiért, s amennyire képes, ő
maga tegye rendbe azt, amit elrontott. De nem mindig képes rá! Másrészt
a bosszúállás nem rendbetétel! Az okozott kár vagy szenvedés nem múlik
el attól, hogy a bűnösnek is kárt, szenvedést okozunk! Isten igazságossága
nem sérül azzal, hogy megbocsát a bűnösnek, hiszen a rosszat, a szenvedést
magára veszi, s ő maga teszi rendbe azt, amit az ember elrontott. A szeretet
nem igazságtalanabb, mint a bosszúállás! Ráadásul a szeretet képes gyógyítani, rendbe tenni azt, ami elromlott, míg a bosszúállás soha. Akkor most
melyiknek van több köze az igazságossághoz?
Ráadásul az ember az azonnali igazságtétel iránti erőszakos igényével, a bűnös azonnali megbüntetését követelő hangoskodásával sokszor
azt is elpusztítja, ami szép és jó a másikban. Lehetetlenné teszi a fejlődését, a
megváltozását. A búza és a konkoly példabeszéde ezzel szemben Isten türelmét hangsúlyozza és állítja elénk követendő példaként. Aki türelmes a botladozó, hibákat elkövető emberrel, az nem gyengeségről és félelemről tesz
tanúbizonyságot, hanem éppen hogy erőről és biztonságtudatról. Persze ha a
konkoly konkoly marad, egyszer csak mégis elérkezik az aratás! Aki nem él
Isten irgalmával és embertársai szeretetével, türelmével, aki csak kihasználja
mások jóságát, de ő maga arra sem képes, hogy bocsánatot kérjen és belássa
hibáit, annak szembesülnie kell a végső kivetettséggel. Isten elég hatalmas
ahhoz, hogy mindent és mindenkit kíméljen, hogy egészen az aratásig várjon életünk termésének beérésével, de ha nem hozzuk meg ezt a termést, ha
visszaélünk a türelemmel és az értünk hozott áldozatokkal, az még inkább
vádolni fog bennünket az utolsó ítéletkor.
Forrás: www.halasplebania.hu
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Szent Anna és szent Joachim
Július 26.
Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülő nevét nem tudjuk.
Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának,
apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert
Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.
Az ünnep a 13--14. században terjedt el Európában, annak az
érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete
és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ez az érdeklődés a keresztes
háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán éledt föl, és kiterjedt Jézus szülőföldjére és rokonságára is. Érhető, hogy az Üdvözítő nagyszülei
iránti tisztelet is felélénkült.
Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából
adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben
született, és szülőháza, Anna asszony háza a Bethesda-tó közelében állt. Az
5--6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, s ennek
fölszentelési napja volt július 26.
Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a következőket írja: ,,A
hazai Szent Anna-tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyébenbajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdaasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze: a
szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők.
Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az
oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig
Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza... a kádárok is tisztelték, nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze
törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a megváltás bora, (a megváltó Vér)... Védőszentje volt a bányászoknak is, nyilvánvalóan azért, mert ünnepének evangéliuma a szántóföldön elrejtett kincsről,
a drágagyöngyöt kereső kalmárról szólt, és e hasonlatokat Szent Annára is
lehetett vonatkoztatni. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt patrónája
volt a haldoklóknak.’’
„hogy egyek legyenek”
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A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját,
amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa
1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római naptárba, július 26ra. Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony
oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben
egy napra tették Szent Annával.
Forrás: Szentek élete, SZIT

Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos és eres kezeket, Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket, Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket, Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ők már eleget, A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek őket szűk odúkba, Ne rakjátok őket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat, Enyhítsétek meg a bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok, Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.
Ők is sokat küzdöttek értetek, Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak ők is eleget, Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket, Amikor Isten közéjük éltetett.
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket, Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek, Azt adják nektek a gyerekek.
Én nagyon kérlek titeket, Szeressétek az öregeket.
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A katolikus tanítás szentírási alapjai
(A felhozott bibliai szöveghelyek sok esetben nem teljesek, inkább csak egy
gondolatmenet főbb állomásait mutatják.)
(* A csillaggal jelzett idézeteket a katolikus tanítás ellenében szokták felhozni.

Jézus Krisztus istensége

•

Jn 1,1 – „Isten volt az Ige”
Jn 1,14 – „Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit
kegyelem és igazság tölt be.”
Jn 5,23 – „mindenki úgy tisztelje a Fiút is, ahogy az Atyát tiszteli.”
Jn 8,19 – „Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.”
Jn 8,58-59 – „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett,
én vagyok.”
Jn 10,30 – „én és az Atya egy vagyunk.” (vö. Kiv 3,14; 20,7; Lev 19,12;
24,14-16)
Jn 10,38 – „az Atya bennem van s én az Atyában vagyok.”
Jn 12,45 – „aki lát, azt látja, aki küldött.”
Jn 14,8-12 – Aki Jézust látta, az az Atyát látta.
Jn 20,28-29 – Jézus elfogadja Tamás hitvallását: „én Uram, és Istenem!”
Kol 2,9 – „benne lakik testi formában az istenség egész teljessége”
ApCsel 20,28 – „igazgassátok az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vére árán
szerzett meg magának.”
Ef 1,7-8 – „Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát
bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében
gazdagon árasztott ránk.”
1Jn 1,7 – „Fiának, Jézusnak a vére minden bűnt lemos rólunk.”
Tit 2,13 – „Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és
üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét”
Róm 9,5 – „Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten,
Amen.”
Forrás: www.depositum.hu
„hogy egyek legyenek”
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Fejtörő
Karikázza be azoknak a szavaknak (kifejezéseknek) aláhúzott betűjét, amelyek
jelentése illik a magát Izraelnek kinyilatkoztató Istenre:
SZEMÉLYTELEN ŐSERŐ – VILÁGSZELLEM – A VILÁG TEREMTŐJE VILÁGTÖRVÉNY – TRANSZCENDENS – MINDENHATÓ – A LEGTÖKÉLETESEBB ALKOTÁS – ÖRÖKKÉVALÓ – EGYETLEN ISTEN
Írja ide a bekarikázott betűket:

Jelentése: ....................................................

Hirdetések

A helyi baptista gyülekezet ismét tartós élelmiszer gyűjtését szervezi
a ráutalt testvéreink részére. Kérjük a kedves híveket, hogy járuljanak hozzá
ehhez a kezdeményezéshez. Aki tartós élelmiszert kívánna adományozni,
a jövő hét folyamán ezt megteheti a plébánia irodájában naponta 8-tól 12
óráig. Az eddig nyújtott adományokat köszönjük. Isten fizesse meg!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 50.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 8 338.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
20. vasárnap: ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP
(Antiochiai Szent Margit, Szent Illés, Szent Apollinaris)
Bölcs 12,13.16-19; Zs 85; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43
Nagy kímélettel vezetsz bennünket: a bűn után időt adsz a bűnbánatra
21. hétfő
(Brindisi Szent Lőrinc)
Mik 6,1-4.6-8; Zs 49; Mt 12,38-42
Élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos!
22. kedd: SZENT MÁRIA MAGDOLNA
Én 3,1-4a vagy 2Kor 5,14-17 Zs 62 Jn 20,1-2.11-18
Megkeresem, akit lelkemből szeretek
23. szerda: SZENT BRIGITTA Európa társvédőszentje (ünnep)
Gal 2,19-20; Zs 33; Jn 15,1-8
Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem
24. csütörtök: ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA
(Szent Krisztina)
Jer 2,1-3.7-8.12-13; Zs 35,6-11; Mt 13,10-17
Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava
25. péntek: SZENT JAKAB APOSTOL (ünnep)
(Szent Kristóf)
2Kor 4,7-15; Zs 125; Mt 20,20-28
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket Jézusért
26. szombat: SZENT JOÁKIM ÉS SZENT ANNA
(Magyar Mózes)
Sir 44,1.10-15; Zs 131; Mt 13,16-17
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2014. július 21 – 27.

VII.
22.

VII.
21.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Štvrtok – Csütörtök

VII.
23.
VII.
24.

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

VII.
26.

VII.
25.

VII.
27.

17. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
17. VASÁRNAP

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Sv. Rozália
Panzió

8:00
12:00
18:00
magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent Anna

8:00
9:00
10:00
magyar
slovenská
magyar

† Sereghy Béla
B. požehnanie pre Teréziu
† Családtagok

† Németh Magdolna
† Michal
Isten áldása a Novák cs. számára

† András, Mária és szülők
† Jozef, Paulína a rodičia
† Kovács Barnabás

† Boros Ernő
† Anna a Karol

† Rodičia a syn Jozef
† Miklós és Erzsébet
† Szajkó Anna

Szent Rozália
Sv. Rozália

8:00
9:00
18:00

8:00
magyar
9:00      slovenská

Sv. Ondrej
Szent Rozália
Szent Anna

slovenská
magyar
magyar

† László Tibor
Na úmysel kňaza
† Hermína, Miroslav a Jozef
† József

7:45
8:00
18:00

Szent Rozália
Sv. Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Testvérek
† Reh. sestry Anna a Magda
Miséző pap szándékára
† Rudolf a Gizela
Miséző pap szándékára

magyar
slovenská
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna

8:00
14.30
18:00
18:00

8:00
magyar
9:00
slovenská
11:00 magyar
18:00 slovenská
18:00 magyar
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