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1Kir 3,5.7-12; Róm 8,28-30; Mt 13,44-52
„Adj hát szolgádnak éber szívet.”
A nyár kellős közepén az Úr a mai olvasmányokon keresztül arra a
csodálatos hivatásunkra emlékeztet, amelynek nem szabad elhalványulnia
bennünk a tengerparton üdülve vagy a hegyekben kirándulva sem. Azokat
pedig, akik még ilyenkor is dolgoznak, vagy akik nem engedhetik meg
maguknak az igazi nyaralást, gondos szeretettel vonzza az isteni nyugalom
örök kikötője, Krisztus békéje felé.
Salamon király kérése arra int, hogy a jólét, a gazdagság, az élet
örömei vagy a minket körülvevő szépségek nemcsak Istenre irányíthatják
figyelmünket, de el is fordíthatnak tőle, arra kísérthetnek, hogy bennük keressük életünk értelmét. Az ifjú Salamon jól tudja, hogy a rá váró méltóság
és feladat túl nagy ahhoz, hogy saját erejéből meg tudná állni a helyét: a hatalom megszédíthetné, a felelősség súlya pedig összeroppanthatná. Csak az Istenre figyelő, bölcs szív képes a maguk helye és jelentősége szerint megítélni
a dolgokat.
Szent Pál apostol arról ír, hogy „az Istent szeretőknek minden a javukra válik”. Akinek szíve Istenre figyel, őbelé kapaszkodik, nem csupán
eligazodik a kísértések útvesztőiben, de megtapasztalja azt a világmindenség
és a történelem mögül sugárzó végtelen szeretetet is, mely egészen más színben tünteti fel e világ minőségeit, és amit esetleg rossznak, értéktelennek,

hátrányunkra válónak tekintettünk, beragyogja fényével, és üdvösségünk
szolgálatába állítja.
Mert valójában nincs is más feladatunk, mint Istenre figyelő szívvel
az igazi értéket, az egyetlen szükségeset keresnünk, ahogy azt Jézus a mai
Evangéliumban tanítja. S ebben a keresésben nem vehetünk ki szabadságot,
nem hagyhatunk fel vele egy pillanatra sem, hiszen olyan kincsről van szó,
amiért érdemes mindenünket eladni. Ez a kincs el van rejtve a földi élet
szántóföldjében, mindennapjaink, körülményeink, kapcsolataink szövetében, de ha nem szűnünk meg Istenre figyelni, biztosan rábukkanunk. Nem
elég a rosszat elhagyni, azt sem szabad engednünk, hogy a jó birtoklása
megakadályozzon minket abban, hogy a legjobbat válasszuk! Csak az Istenre hallgató szív képes felismerni a valódi igazgyöngyöt, s megszabadulni
minden mástól, hogy azt elnyerje.
Az Istenre hallgató szívű ember attól sem fél, hogy Isten szeretetének hálója bekeríti. Felismeri a kényszer erejével rá nehezedő helyzetekben
is Isten jelenlétét. Rádöbben, hogy ezek nélkül talán nem is találta volna meg
őt. S amit eddig csapásnak, szükségszerű rossznak érzett, az most átváltozik
teste és lelke javára örömmé, békévé, felbecsülhetetlen értékű kinccsé.
Forrás: Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Loyolai Szent Ignác
Loyolai Szent Ignác baszkföldi
származású szent, a jezsuita rend alapítója, a menedékhelyek és a lelkigyakorlatok
védőszentje, illetve mindazoké, akiket kételyek kínoznak a hit kérdéseiben.
Inigo Lopez Loyola 1491-ben
született Baszkföldön, egy nemesi család tizenhárom gyermeke közül a legfiatalabbként. Tizenöt évesen egy rokona
révén apród lett Katolikus Ferdinánd
kasztíliai király udvarában, majd beállt a
hadseregbe. Életében 1521. május 20-án
következett be fordulat, amikor Pamplona
ostroma közben eltalálta egy ágyúgolyó.
A lábadozás hosszú és fájdalmas hónap2
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jai alatt számtalan vallásos szöveget olvasott Jézus és a szentek életéről, és
teljesen a hatásuk alá került. Elhatározta, hogy lemond a világi életről, életét
a Szentföldön a pogányok megtérítésének szenteli, nevét pedig Antiochiai
Szent Ignác iránti tiszteletből Ignácra változtatta.
A Szentföld felé vezető út első állomása a Barcelonához közeli
Montserrat kolostora volt, ahol egész éjjel az oltár előtt térdelt, majd otthagyta kardját, ruháit pedig szétosztotta a szegények között. A következő
évet Manresa városának közelében, egy barlangban magányos elmélkedéssel töltötte. Megírta lelkigyakorlatos könyvét, és elhatározta, hogy Isten
nagyobb dicsőségére (ad maiorem Dei Gloria - a jezsuiták későbbi jelmondata) vallásos társaságot alapít.
1523-ban koldusként a Szentföldre zarándokolt, majd Barcelonában,
Alcalában és Salamancában, végül a párizsi egyetemen tanult latint és teológiát. Diáktársainak buzgón osztogatta a Lelkigyakorlatok példányait,
felkeltve a Szent Inkvizíció gyanakvását. Több alkalommal indult ellene
vizsgálat, kétszer be is börtönözték, de végül minden alkalommal felmentették.
1534. augusztus 15-én hat társával (Petrus Faber, Xavéri Ferenc, Alfonso Salmeron, Jacob Laines, Nicholas Bobadilla és Simon Rodrigues) a
montmartre-i templomban szegénységi és tisztasági fogadalmat tettek. Azt
is megfogadták, hogy a Szentföldre utaznak téríteni. 1537-ben keltek volna
útra, de a török háborúk miatt a zarándoklat elmaradt. Így Róma felé indultak, előbb azonban társaival együtt pápai engedéllyel pappá szentelték őket.
1538 októberében nyújtották be rendjük szabályzatának tervezetét,
amelyet III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én kelt bullájában jóváhagyott ezzel létrejött az akkor még hatvan tagú Jézus Társasága szerzetesrend. (A
létszám korlátozását 1543-ban törölte el egy újabb bulla.)
Első rendfőnöknek 1541. április 8-án a tisztségtől vonakodó Ignácot választották meg, aki haláláig, tizenöt éven át állt a jezsuiták élén. Több
mint tíz évig dolgozott a társaság szervezeti kereteit megszabó, 1554-ben
elfogadott Konstitúción. A rend célja a katolikus hit védelme, megerősítése,
terjesztése és a katolikus nevelés. Ignác fogta össze a rend tevékenységét:
hittérítőket küldött ki, iskolákat, kollégiumokat és szemináriumokat létesített, a Collegium Germanicum (ma Collegium Germanicum-Hungaricum)
megalapításával új alapokra helyezte a papképzést.
A rendalapító 1556. július 31-én halt meg Rómában, holtteste 1587
óta az Il Gesu templom oltára alatt nyugszik. 1609-ben V. Pál pápa boldoggá
avatta, 1622-ben XV. Gergely pápa a szentek közé emelte; ő a jezsuiták, a
„hogy egyek legyenek”
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lelki gyakorlatot végzők, a katonák, a várandós asszonyok és a gyermekek
védőszentje, ünnepe július 31.
Forrás:mtva.hu

Loyolai Szent Ignác: A teljes önátadás imája
Fogadd el, Uram, szabadságomat,
Fogadd egészen.
Vedd értelmemet, akaratomat
S emlékezésem.
Mindazt, amim van, és ami vagyok,
Te adtad, ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
Egyszerre mindent.
Legyen fölöttünk korlátlan úr
Rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékul:
Szeretnem téged.
Csak a szeretet maradjon enyém
A kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém,
Más semmi nem kell.
Sík Sándor fordítása

Aranyszavú Szent Péter
püspök és egyháztanító

ARANYSZAVÚ (KRIZOLÓG) SZENT PÉTER 380 körül született az emiliai Imolában (Olaszország). Itt pap lett, majd 424-ben Ravenna
püspökévé választották. Sem ő, sem a Ravennaiak nem akarták ugyan elfogadni az ő személyének kiválasztását, de a kinevező Szent III. Szixtusz
pápa látomására hivatkozva ragaszkodott Péterhez. Nagy hatású beszédeket mondott, írásaival hatékonyan tanított. Megreformálta a papsága életét,
gondját viselte a szegényeknek és raboknak.
4
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Galla Placidia császárnő udvarában igyekezett a szabadosságokat,
a pogány maradványokat irtogatni. Naponta háromszor is prédikált. Kortársaitól az aranyszavú jelzőt kapta. Beszédei találóak és rövidek voltak. 176
csodálatos beszéde maradt ránk.
Halálát közeledni érezve hazatért, és misét mondott Szent Kasszián
vértanú oltáránál, felajánlotta magát. 450 körül halt meg, Imolában temették
el Szent Kasszián mellé a főoltár közelében. Ünnepe 1729-ben került a Római Naptárba.

Fejtörő
a) Az alábbi mondatok hiányzó utolsó szavait írja be a négyzetrács azonos
sorszámú sorába, majd olvassa össze a vastagon keretezett négyzetekbe írt
betűket. Megtudhatja, hogy az ószövetségi Szentírás könyveit milyen nyelveken
írták.
1)
Isten az ember „orrába lehelte” az élet …………..
2)
Isten azt akarja, hogy az ember folytassa a teremtés………….
3)
A kinyilatkoztatás nem csak arról szól, hogy ki az Isten, hanem arról is,
hogy ki az …………
4)
A Biblia nem egyetlen könyv, hanem……………..
5)
Isten azt mondta: „Hajtsátok uralmatok alá a ……………”
6)
Isten nem úgy alkot, mint a mesterember; Ő a semmiből …………….
7)
A Teremtés könyve nem tudományos mű, hanem a Teremtőt dicsőítő
himnikus……………
8)
Isten első szava a Teremtés könyvében: „Legyen ………..”
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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 651.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 8 989.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
•
A Római Katolikus Plébánia
ezúton szeretné megkérni áldozatkész anyagi támogatását a
komáromi Szent András-templom javítására.

Az adományok leadhatók:
a plébánia irodájában,
a Nádor u. 11. szám alatt, hétfő-péntek 8.00 – 12.00 óra között vagy a
0026384970/0900-as számlaszámra,
illetve a templomi perselyekbe.
Külföldről történő utalás esetén a számlaszámra vonatkozó adatok a
következők:
IBAN: SK8109000000000026384970
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Az egész egyházközösség nevében hálásan köszönöm nagylelkű
adományát.
Szeretettel telve szívembe zárom Önt és kedves családját.
Elek László
esperes-plébános
6
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Heti liturgikus naptár
27. vasárnap: ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
(Makhlüf Szent Szabelliusz)
1Kir 3,5.7-12; Zs 118,57-139; Róm 8,28-30; Mt 13,44-52
Bölcs és értelmes szívet adok neked
28. hétfő
(Szent I.Viktor, Szent I.Ince pápa)
Jer 13,1-11; MTörv 32,18-21; Mt 13,31-35
Olyan lesz ez a nép, mint ez az öv: hasznavehetetlen
29. kedd: SZENT MÁRTA
1Jn 4,7-16; Zs 33; Jn 11,19-27 vagy Lk 10,38-42
Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk

30. szerda
(Aranyszavú(Krizológ) Szent Péter)
Jer 15,10.16-21; Zs 58; Mt 13,44-46
Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj
31. csütörtök: LOYOLAI SZENT IGNÁC
Jer 18,1-6; Zs 145; Mt 13,47-53
Olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében
1. péntek: LIGUORI SZENT ALFONZ
(A hét Szent Makkabeus testvér, Szent Eleazar)
Jer 26,1-9; Zs 68,5-14; Mt 13,54-58
Összesereglett az egész nép az Úr házánál
2. szombat
(Vercelli Szent Özséb)
Jer 26,11-16.24; Zs 68,15-34; Mt 14,1-12
Az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem ezeket az igéket

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje

2014. július 28 – augusztus 3.

VII.
28.

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

VII.
30.
Štvrtok – Csütörtök

VII.
29.

VII.
31.
VIII. Piatok – Péntek
1.

VIII. Sobota – Szombat
2.
VIII. 18. NEDEĽA
3.
CEZ ROK
ÉVKÖZI
18. VASÁRNAP

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

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská

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

B. pož. pre dcéru Emíliu
Élő Anna
† Nagyapa Sándor

† Szülők
† Rodičia a rod. príslušníci
Zdr. a B. pom. pre deti a vnúčatá

† Predkovia
† Márta és Gyula
† László és szülei

† Dénes, Matild, Mária
† František, Miroslav a rodičia

† István és Istvánka unoka
† Jozef
Isten áldása élő családra

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

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

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

8:00
18:00
18:00

† Szülők: Sándor és Ilona
† Helena, starí a krstní rodičia
† Anna, Mária és István

† Végh Nándor
† Agneša a Ondrej
† Vilmos
† Andrea

SSzent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

magyar
slovenská
magyar
magyar
slovenská
magyar
magyar

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