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A komáromi Szent András Plébánia hírlevele                  II/3. szám

„Az Isten Báránya”
 
	 Az	Újszövetségből	ismert	kifejezés,	de,	mivel	minden	szentmi-
sében	elhangzik	az	áldoztatás	előtt	ez	a	fohász,	szinte	már	megszoktuk,	
hozzá	tartozik	a	vallási	nyelvünkhöz,	hogy	Jézust	azonosítani	szoktuk	
az	Istennek	feláldozott	báránnyal.	A	koncert-misék	is	népszerűsítették	
az	„Agnus	Dei”	tételt,	ezért	már	rá	sem	kérdezünk	ennek	a	fogalomnak	
az	eredetére.
	 Jeremiás	próféta,	aki	talán	a	legtöbbet	szenvedett	prófétai	kül-
detése	miatt	„leölésre	szánt	bárányhoz	hasonlította	magát”	(Jer	11,19),	
s	 amikor	 a	messiás	prófétai	 értelmezése	 elterjedt,	 a	 Jeremiás	 típusú	
prófétát	szívesen	mutatták	be	úgy,	mint	szenvedő	áldozatot.	Ez	hívta	
fel	 a	 keresztény	 teológusok	 figyelmét	 a	Deutero-Izajás	 könyvében	
található	un.	„Ebed	Jahve”	dalokra	(Iz	42,1-9.	49,1-6.	52,13-53,12),	
az	Úr	szenvedő	szolgájáról	szóló	énekekre,	melyek	szintén	szenvedő	
messiási	értelemben	értelmeződtek	az	Újszövetségben.	Igaz	az	evan-
géliumokban	 nem	 igen	 találunk	 olyan	 utalást,	 amely	 Jézus	 szenve-
dése,	és	ezen	szövegek	közötti	kapcsolatot	hangsúlyozta	volna.	Ezért	
sokan	úgy	gondolják,	hogy	először	Fülöp	apostol	kapcsolta	ezeket	a	
helyeket	Jézus	szenvedésének	elbeszéléséhez,	messiási	szerepének	új	
típusú	 bemutatáshoz,	 amikor	 az	Apostolok	Cselekedetei	 könyvében	
leírt	 elbeszélésben	 az	 egyiptomi	 tisztviselőnek	 elmagyarázza Iza-
jás	53,7	értelmét.	Az	evangélisták	emlékeztek,	hogy	Jézus	hallgatott	



Pilátus	 előtt,	 tehát	 rá	 illik	 Izajás	 kijelentése,	 az	 áldozati	 bárányról,	
mely	„nyírója	előtt	nem	nyitotta	ki	ajkát”.	Nagy	kérdés,	hogy	vajon	
Keresztelő	János	is	erre	a	szövegre	gondolt,	amikor	találkozott	Jézus-
sal?
	 Annyi	 bizonyos,	 hogy	 Jézus	 tanítványainak	 asszociációját	
meghatározta	az	utolsó	vacsorán	elhangzott	mondat.	 Jézus	a	pászka	
bárányt,	mint	áldozati	bárányt,	azonosította	saját	testével.	R. Eliézer 
29	mondása	szerint,	mellyel	a	Kiv.	Könyve	12-t	magyarázza	„A	körül-
metélés	 Szövetségének	 véréért	 és	 a	 húsvét	 véréért	 szabadítottak	 ki	
benneteket	 Egyiptomból”.	
Ismerős,	 hogy	 a	 szabadu-
lás	 előtt	 a	 zsidók	 házaik	
ajtófélfáit	 vérrel	 kenték	
be.
	 Keresztelő	 János	
Jézust	 küldetése	 elején,	
mint	 áldozati	 személyt	
tüntette	fel,	de	később	erről	
Jézus	beszélgető	partnere-
rei	hallgatnak.	Ez	a	Jézusi	
felségcím	 úgy	 mutatja	 be	
őt,	 mint	 aki	 személyében	
engeszteli	 ki	 magával	 az	
Istent	az	egész	emberiségért.	Ez	az	oka	annak,	hogy	a	keresztények,	
amikor	Krisztus	 követésére	 vállalkoznak,	 akkor	mindig	 áldozatot	 is	
vállalnak.
	 A	közösségért	áldozat	hozó	ember,	a	keresztény	közösségben	
mindig	értékes	embernek	számít,	sőt	úgy	gondolták,	hogy	a	nagy	cé-
lok	megvalósítása	lehetetlen	anélkül,	hogy	valaki	ne	hozna	áldozatot	
érte.	A	kereszténység	legnagyobb	célja	az	Isten	országának	megvalósí-
tása	pedig,	csak	élet	áldozatok	árán	történhet.	Az	új	közösség	kiépítése	
rengeteg	áldozatot	követel,	és	csak	önfeláldozó	emberekkel	épülhet.
	 Az	újabb	kor	 laikus	 társadalma	leértékeli	az	áldozatot,	szük-
ségtelennek	 tartja.	 Sőt	Goncsarov	 azt	 gondolja,	 hogy	 sok	 esetben	
szükségtelen	áldozatokat,	hoznak	az	álnok	emberek,	csak	azért,	hogy	
„szükségeseket ne kelljen meghozni”.	Igaz	Flaubert azt	gondolja,	hogy	
boldogságot	és	szépséget	csak	„áldozattal lehet elérni”.	A	magyarok	
számára	rossz	hírű	politikus	Clemenceau	úgy	vélte,	hogy	„azzal, hogy 
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beszélünk róla, a dolgok nem változnak meg, fel kell magunkat áldozni 
értük”.
	 Az	ezredvégen	menekülünk	az	áldozat	elől,	sok	esetben	a	má-
sokért	hozott	áldozat	elől	is,	s	ez	igen	sok	fájdalomba	kerül.	Talán	fon-
tos	lenne	észrevennünk,	a	legnagyobb	dolgok	mindig	csak	ésszerű	ál-
dozatok	árán	valósulnak	meg,	s	ezeket	meg	kell	hozni	valakinek.	Jézus	
áldozattá	vált	értünk,	a	keresztények	is	csak	áldozatok	árán	képvisel-
hetik	Mesterüket.	Nem	nagyobb	a	tanítvány	mesterénél,	hangzott	el	az	
evangéliumban.	Igaz,	nagyon	kell	szeretni	céljainkat,	hogy	áldozatot	
is	tudjunk	hozni	értük.

B. Gy.

Szalézi Szent Ferenc

	 (Chateau	 de	 Sales,	 1567.	 aug.	 21.	 –	 1622.	 december	 28.)	
Franciaországban	 született.	 Családja	 kívánságára	 jogot	 tanult,	 sa-
ját	 indíttatásból	 pedig	 teológiát.	 Ferencet	 1593-ban	pappá	 szentel-
ték.	Kiadta	 első	művét	A szent Kereszt 
zászlajának védelme	 címen.	 A	 genfi	
püspök	 kinevezte	 segédpüspökévé,	
majd	a	püspök	halála	után	az	ő	utódja	
lett.	Székhelye	Annecyben	volt,	a	hegy-
vidéki	 püspökség	 lelkipásztori	 fela-
datait	 végezte.	 Másik	 műve1608-ban	
jelent	meg	 nyomtatásban:	Bevezetés a 
lelkiéletbe vagy Filótea.	Egy	asszony-
hoz	fűződő	mély	barátsága	segítette	ab-
ban,	hogy	megvalósíthassa	nagy	tervét:	
egy	kontemplatív	női	szerzet	alapítását,	
melynek	gyenge	egészségű,	beteg	vagy	
öreg	 nők	 is	 tagjai	 lehettek.	A	nővérek	
száma	gyorsan	növekedett,	Ferenc	éle-
tében	12	kolostort	alapítottak.1622-ben	
Savoya	hercegét	Avignonba	kísérte.	Út-
közben	 agyvérzést	 kapott,	 ami	 halálát	
okozta.	Szent	életének	híre	állandóan	növekedett,	írásai	számtalan	új	
kiadást	értek	meg.Szalézi	Ferencet	1661.	december	8-án	boldoggá,	
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1665.	április	19-én	szentté	avatták.	1877-ben	pedig	egyháztanítóvá	
nyilvánították.	Ünnepét	a	római	naptárba	1666-ban	vették	föl,	január	
29-re.	 1969-ben	 áttették	 január	 24-re,	 amely	 napon	 1623-ban	An-
necyben	eltemették
 

•

Szalézi Szt. Ferenc: A KERESZT

Azt	a	keresztet,	ami	most	annyira
nyomja	válladat,

mielőtt	elküldte	volna	hozzád	az	Úr,
mindenható	szemével	megvizsgálta,
szerető	irgalmával	átmelegítette,
mindkét	kezével	méregette,
vajon	nem	nagyobb-e?

Nem	nehezebb-e	a	te	számodra,
mint	amennyit	elbírsz?
Aztán	megáldotta,
szent	kegyelmével,

irgalmával	megillatosította,
reád	és	bátorságodra	tekintett

és	így	érkezik	a	mennyből	a	“Kereszt”,
mint	Isten	köszöntése,	mint	a	te

Istened	szeretetének	irgalmas	ajándéka.

Egyházatyák a szEntségEkről

az Eukarisztiáról… 

Aranyszájú Szent János: Homília a bűnbánatról (Kr. u. 387)

	 Az	 Oltáriszentséget	 ne	 lásd	 kenyérnek	 és	 ne	 ízleld	 bornak.	
Nem	lesz	az	a	sorsa,	mint	a	testi	ételeknek.	Ne	is	gondolj	ilyenre!	Ha	
a	 viaszt	 tűz	 közelébe	 visszük,	 azért	 nem	veszti	 el	 lényegét,	 és	 nem	
bomlik	részeire.	Ugyanígy	gondolkodj	az	Oltáriszentség	vételéről	is.	
Éppen	ezért,	ha	áldozni	mentek,	ne	gondoljátok,	hogy	ember	osztja	
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az	Isten	testét,	hanem	mintha	szeráfok	áldoztatnának	tűzfogóval,	mint	
Izaiás	próféta	 látta.	Higgyétek,	hogy	 így	kapjátok	a	 szent	 testet.	Az	
Üdvözítő	vérét	is	így	élvezzük,	mikor	az	isteni,	tiszta	kelyhet	érintjük	
ajkunkkal…	Ne	csak	ez	előttünk	 lévőt	nézzük,	hanem	szavait	 is	 je-
gyezzük	meg.	Mert	az	ő	szavában	nincs	tévedés.	Érzékszervünk	azon-
ban	könnyen	becsapódik.	Őbenne	sosem	csalódunk,	érzékeinkben	annál	
többet.	--	Ha	Ő	azt	mondja:	“Ez	az	én	testem”	--	fogadjuk	el,	higgyük	el	
és	nézzük	lelki	szemünkkel…(…)	
	 Nem	 elégedett	 meg	 azzal,	 hogy	 emberré	 lett,	 megkínozták,	
megölték,	hanem	még	egyesül	is	velünk.	Nemcsak	hitben,	de	valóság-
ban	is	előkészíti	a	testünket.	Mennyivel	tisztábbnak	kellene	lennünk,	
mikor	ezt	a	Szent	áldozatot	magunkhoz	vesszük…	Emberi	hatalomnak	
nincs	köze	az	Oltáriszentséghez.	Az	működik	benne,	aki	az	utolsó	va-
csorán	megalapította.	Nekünk	szolgai	szerep	jutott;	Ő	teszi	szentté,	Ő	
változtatja	át.	Senki	se	álljon	ide	Júdásként,	senki	se	legyen	kapzsi.	Ha	
nem	vagy	Krisztus	tanítványa,	távozz	innen!	Ez	az	oltár	nem	fogadja	
be	az	ilyeneket.	(…)	Ez	ugyanaz	a	vacsoraterem,	mint	ott,	ahonnan	az	
Olajfák	hegyére	vonultak	ki.

Kommentár:
•

	 „Ez	az	én	testem”	–	idézi	Jézus	szavait	Aranyszájú	Szent	Já-
nos.	A	 lelki	 szem	 többet	 lát	 és	mélyebben	érti	 az	életet,	mint	olyat,	
annak	értelmét	–	átlátja	a	múltat,	jelent,	jövőt.	Igaz	prófétai	lélekké	a	
hitben	Krisztus	szentséges	testét	magához	vevő	ember	válhat.	A	vele	
való	egyesülés	kulcs	az	élet	értelmének	zárába.	 	Elmarad	ilyenkor	a	
spekuláció	és	az	értetlenség…	és	megmarad	a	puszta	áhítat	és	szem-
lélés.	Szemlélni	azt	az	értünk	keresztre	feszített,	feltámadott	Jézust,	a	
Krisztust	–	az	életünk	végső	értelmét	és	célját,	aki	az	idők	végezetéig	
vendégünk	és	vendéglátónk	marad.	
	 Az	 áldozat	 és	 lakoma	 átjárja	 egymást…	a	 szentségi	 pillana-
tokban	–	az	átváltoztatáskor.	Hisz	ez	járja	át	életünket	is,	ha	valóban	
komolyan	 vesszük	 emberségünket.	Ugyanis	 a	 lakomát	 csak	 áldozat	
árán	 és	 az	 áldozatott	 csakis	 szerető	 szemekkel	 és	mosollyal	megült	
lakoma	–	szeretetközösségben	–	tudjuk	hitelessé	tenni.		
 

Péter, káplán atya



Magyar költők az IstEnkErEsés útján

Janus Pannonius: 

Pro pace - Békéért 
(fordította:	Csorba	Győző)

Ó	te,	az	ég	meg	a	csillagok	egy-ura,	Isten-Atyánk,	nézz,
			Nézz	le,	örök	hatalom,	nyomorult	földünkre,	szegényre:

Bősz	Mars	dúl	mindenfele,	hosszú	háborúságok
			Pusztítják	-	megláthatod	-	itt	régóta	a	népet.
Adj	nékünk,	jóságos	Atyánk,	békét	valahára,

			Múljanak	el	tőlünk	a	bajok	s	a	halál	riadalma!

  Szent Erzsébetből hős szeretet árad,
  Margit imái vezekelve szállnak.
											 	 	 				(Részlet	a	magyar	szentek	himnuszából)

	 Á r p á d - h á z i	
Szent	 Margit	 	 (1242.	
január	 27.	 –	 1270.	
január	18.)	méltán	tar-
tozik	 híres,	 példátmu-
tató	 szentjeink	 közé.	
Szülei,	 a	 tatárjárás	
után,	 már	 gyerek-
ként	 felajánlották	 őt	
Magyarország	 meg-
mentéséért.	 Margit	 a	
vezeklést	és	a	szeretet-
szolgálatot	 felnőttként	
is	 vállalta,	 sőt,	 visz-
szautasította	 II.	 Ot-
tokár	 cseh	 király,	 va-
lamint	a	lengyel	király	
házassági	ajánlatát	is.

 Szent Margit visszautasítja a királyi 
házassági ajánlatot. Freskórészlet a Dél-komáro-
mi Jézus Szíve nagytemplom oltárképéből. Az 
egész szentélyfalat betöltő alkotás Kontuly Béla 
festőművész műve 1937-ből.
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	 Boldoggá	 ava-
tása	 már	 1276-ban	
megtörtént.	 Tisztelete	
az	 1700-as	 években	
új	erőre	kapott,	végül	
XII.	Piusz	pápa	1943-
ban	 avatta	 szentté	
(mégpedig	 atyjának	
húga,	 Magyarországi	
Szent	 Erzsébet	 ün-
nepnapján,	 november	
19-én).
	 A	 magyar	
szentek	 himnusza	
mellett	az	Éneklő	egy-
ház	 népénektár	 egy,	
Novo	 sacrata	 gaudio	
kezdetű	 középkori	
Margit-himnusz	 ma-
gyar	fordítását	is	köz-
li:	
.	 ..Add meg 
nekünk is , Istenünk, 
kikért Szűz Margit es-
dekel, hogy mi is véle 
ott legyünk, a boldog 
mennybe jutva fel. 
Amen.
	 Tudjuk	jól,	hogy	
a	 különféle	 egyházi	
szertartásokban	 nem	
sok	idő	jut	a	hosszabb	

lélekzetvételű	 szenténekek	 eléneklésére.	Mégis,	 legalább	 ilyenkor,	
Szent	 Margitunk	 égi	 születésnapján,	 igyekezzünk	 egy	 teljes	 him-
nuszt,	vagy	népéneket	róla	elénekelni,	hiszen	így	mutatkozhat	meg	
előttünk	élete	teljessége.	Ugyanakor,	látogassunk	el	Dél-Komárom-
ba,	itt	a	Jézus	Szíve	nagytemplomban	hatalmas	méretű	freskó		jelení-

  Szent Margit halála az egykori Nyulak 
szigetén. A Budapest és a Duna közepén fekvő 
sziget ma már a szent királylány nevét viseli. 
Freskórészlet Kontuly Béla oltárképéből a 
Dél-komáromi Jézus nagytemplomban.
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ti	meg	a	magyar	szentek	és	boldogok,	így	Szent	Margit	életét	is.

 Pannóniában nőtt, teljes szép viola,
 Jó magyar nemzetnek bíztató hajnala.
 Szűz szent Margit esedezzél nemzetünkért az Istennél,
 Szép magyar liliom!

	 	 	 (a	Hozsanna	imakönyv	304.	éneke	átvétel		 	
	 	 	 Bozóky	Mihály	1797-ben	Vácott			
	 	 	 kiadott	énekeskönyvéből	–	részlet)

	 Ugyancsak	január	18-án	van	Piroska	nevenapja	is.
	 Ezt	a	nevet	kapta	a	keresztségben	Szent	László	királyunk
(1040	 k.	 -	 1095)	
elsőszülött	 lánya	 is.	
Piroska,	az	Árpád-házi	
magyar	 királylány	 II.	
Komnénosz	 János	 bi-
zánci	 császár	 felesé-
geként	később	felvette	
a	bizánci	Eirene	nevet.	
A	szentéletű	császárné	
a	 konstantinápolyi	
Pantokrátor	 (Minden-
ható	 Megváltó	 Krisz-
tus)	 	 monostora	 és	 a	
hozzá	 tartozó,	 mint-
egy	50	ágyas,	karitatív	
kórház	alapítója.	Cso-
datetteiért	az	orthodox	
egyház	Piroska	–Eirene	
testét	oltárra	emelte	és	
a	birodalom	elsőrangú	
templomában,	a	Hagia	
Szophia-székesegyházban	 örökítette	meg.	Mozaikképe,	 közel	 ezer	
év	után	is,	máig	látható.
	 Szent	Piroskáról	(1088	–	1134.	augusztus	13.)	tájainkon	nem	
ismerünk	 éneket.	 Kultuszát	 azonban	 a	 	 görög	 katolikus	 egyház	 is	

 II. Komnénosz János bizánci császár, 
Szűz Mária a gyermek Jézussal és a császárné 
Szent Piroska-Eiréne mozaikképe a kons-
tantinápolyi (ma Istambul) Hagia Sophia 
székesegyházban,
 A kép az 1140-es években készül-
hetett. A templom ma múzeumként szolgál.



ápolja,	igy	keleti	rítusú	
testvéreink	 énekeivel	
imádkozhatunk	a	távo-
li	 birodalomba	 került	
Arpád-házi	 királylány	
és	 bizánci	 császárné	
Istennél	 való	 közben-
járásáért.

(A	 Szent	 Margit	 ké-
peket	 Rabi	 Lenke,	
Dél-komáromi	könyv-
tárigazgató	 küldte,	 a	
Szent	 Piroska	 képek	
az	internetről	valók.	S.	
L.)

Stubendek László

 A krakkói Isteni Irgalmasság bazi-
likában a szentek feje körüli dicsfényben jól 
olvasható, többek között Szent Piroska-Eiré-
ne (középen) neve is. A templomot 2002-ben 
II. János Pál pápa szentelte föl.

Pázmány Péter
Imádság keresztény egységért

	 Irgalmas	Isten,	ki	minket	egy	örök	életnek	reménységére	hív-
tál,	hogy	amint	Te	egy	vagy,	és	egy	a	tetőled	rendelt	keresztség,	úgy	
mindnyájan	egy	hitben,	egy	szívvel	szolgáljunk	neked:	adj	szívünkbe	
Szent	Lelket,	hogy	mindnyájan	egyet	értsünk,	egyet	valljunk	és	a	te	
akaratodban	 való	 egységet	 szorgalmatosan	 megtartsuk.	 Add,	 hogy	
mindnyájan	 egy	 akolban	 legyünk	 az	 egy	 Pásztornak	 gondviselése	
alatt,	és	Téged	minden	visszavonás,	gyűlölség	és	egymás	rágalmazása	
nélkül	dicsérjünk.

	 Térítsd	meg,	Uram,	a	te	elszéledett	juhaidat,	vedd	el	a	homályt	
szívünkről,	nyisd	meg	a	siketek	fülét,	világosítsd	meg	a	vakok	szemét,	
és	a	te	igaz	hitedre	tanítsad	meg	a	tévelygőket.	A	te	szerelmes	szent	
Fiad,	a	mi	Urunk	Jézus	Krisztus	által.	Ámen.
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HirdetéSek

    

    

    

A	 keresztények	 egységéért	 tartott	 IMAHÉT	 keretén	 belül	 szerdán,	
január	22-én,	közös	imaóra	végzésére	kerül	sor	a	református	egyház	he-
lyi	gyülekezetének	nagytermében.	Szeretettel	várják	az	érdeklődőket.	
A	találkozó	17	órakor	kezdődik.

Tudatjuk	 az	 elsőáldozásra	készülő	gyerekek	 szüleivel,	 hogy	a	gyer-
mekek	találkozója	 január	23-án	–	csütörtökön	–	15:30	órakor	 lesz	a	
plébánia	 nagytermében.	Az	 elsőáldozók	 hozzák	 magukkal	 a	 szent-
misenaplót!

Tudatjuk	a	kedves	érdeklődőkkel,	hogy	2014.	február	8-ára,	egy	közös,	
magyar-szlovák	jótékonysági	egyházi	bált	szervezünk.	A	bál	színhelye	
a	Selye	János	Egyetem	étterme	 lesz.	A	belépődíj	2014.	 február	1-ig	
10.-	€	lesz.	Jelentkezni	vasárnaponként	a	sekrestyében	lehet,	valamint	
a	plakáton	feltüntetett	telefonszámokon.	Buzdítjuk	a	kedves	híveket	a	
tomboladíjak	felajánlására	is,	amit	előre	köszönünk!

Közöljük,	 hogy	 a	 Szent	 András-templom	 javítására	 meghirdetett	
gyűjtés	 összege,	 az	 elmúlt	 héten	 30.-	 EUR-val	 gyarapodott.	 Így	 az	
év	 kezdete	 óta	 690.-	 EUR-t	 tesz	 ki.	 Isten	 fizesse	meg	 az	 adakozók	
nagylelkűségét!

Jövő	vasárnap	a	szentmisék	után	gyűjtés	lesz	a	rózsahegyi	Katolikus	
Egyetem	részére.	Isten	fizesse	meg	az	adományokat!

A	 szervezők	 szeretettel	 várják	 az	 érdeklődőket	 a	 Magyar	 Kultúra	
Napja	 komáromi	 rendezvényére,	melyre	 2014.	 január	 20-án,	 hétfőn	
18	órakor	kerül	sor	a	komáromi	Csemadokban.

A	 Marianum	 Magyar	 Tannyelvű	 Egyházi	 Alapiskola	 és	 Óvoda	 a	
2014/2015-ös	 tanévre	meghirdeti	 az	 első	 osztályosok	 beiratkozását.	
A	beiratkozás	ideje:	2014.	február	6-7.,	13:00	és	17:00	óra	között	az	
Eötvös	utca	10.	szám	alatti	épületben.
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19. vasárnap: ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 
Iz	49,3.5-6;	Zs	39;	1Kor	1,1-3;	Jn	1,29-34	
A pogányok világosságává teszlek
20. hétfő
(Szent Fábián és Sebestyén, Boldog Özséb)
1Sám	15,16-23;	Zs	49;	Mk	2,18-22	
Többet ér az engedelmesség az áldozatnál
21. kedd: SZENT ÁGNES 
(Szent Meinrád)
1Sám	16,1-13;	Zs	88,20-28;	Mk	2,23-28	
Sámuel felkente Dávidot, akire az Úr Lelke szállt
22. szerda
(Szent Vince, Boldog Batthyány Strattmann László)
1Sám	17,32-33.37.40-51;	Zs	143;	Mk	3,1-6	
Én a seregek Urának a nevében megyek ellened
23. csütörtök
(Suso Szent Henrik, Szent Ildefonz)
1Sám	18,6-9;	19,1-7;	Zs	55;	Mk	3,7-12	
Dávid kockára tette az életét, általa szabadulást hozott az Úr
124. péntek: SZALÉZI SZENT FERENC 
1Sám	24,3-21;	Zs	56;	Mk	3,13-19	
Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem!
25. szombat: SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (ünnep) 
ApCsel	22,3-16	vagy	9,1-22	Zs	116	Mk	16,15-18	
Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd akaratát
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