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2Iz 56,1.6-7; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
„Az idegenek fiait – akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki,
szeressék nevét és szolgái legyenek – mind elvezetem szent hegyemre, és
örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén.”
A mai Evangéliumban látjuk beteljesedni azt, amit Isten Izajás próféta által ígért a mindig is bezárkózásra hajló Izraelnek, s rajta keresztül az
Egyháznak is.
A gyermekekről és a kutyákról szóló hasonlat áthatolhatatlan szakadékra utal, mely nem faji, vallási vagy más természetes különbségből adódik,
hanem az isteni üdvrendből fakadóan létezik. Attól, hogy valaki a választott
nép tagja, persze még lehet meszelt sír, telve minden undoksággal, s hogy
valaki pogány, egyéni életében lehet szentebb, mint Izrael fiai, ez azonban
az isteni üdvrend természetfölötti jellegét nem érinti. Urunk, Jézus nem csodadoktor akar lenni egyes pogányok számára, hanem az egész emberiséget
fel akarja emelni az isteni üdvrend magasabb fokára, Izrael által. Önmaga istenfiúságában akarja részesíteni az embert, az Atya örök terve szerint, amely
a zsidóságot előnyben részesíti, hogy annak közreműködésével érjen el a
kegyelem minden embert. A Szentlecke rávilágít, hogy ez az eredeti isteni
terv miként módosult: a választott nép elvetette Krisztust, de ezzel az elutasítással új út nyílt meg a pogányság számára, hogy immár ők is teljes jogú
tagként foglalhassanak helyet Isten asztalánál.

Az asszony nem sértődik meg a látszólag durva elutasítás miatt, elfogadja, hogy ő kiskutya, de az anyák mindenre elszánt leleményességével
hozzáteszi, hogy olyan kiskutya, aki számíthat az isteni üdvrend elérhetetlenül magas asztaláról lehulló morzsákra. Jézust olyan csodálatos kenyérnek tartja, akiből neki, ha egy karéj nem juthat is, a morzsa is elég.
„Asszony, nagy a te hited! Legyen kívánságod szerint!” Az apostoloknak arról beszélt, hogy ha csak akkora hitük is lesz, mint a mustármagnak, óriási dolgokat visznek végbe, ennek az asszonynak viszont azt mondja:
„Nagy a te hited!” Igen, mert ennek a pogány asszonynak a hite belesimul Isten üdvözítő tervébe, sőt mintegy átfogja azt Ábrahámtól Jézus megváltó haláláig és feltámadásáig, s ezzel megelőlegezi azt a csodás eseményt, amikor
a válaszfalak leomlanak Izrael és a pogányság, a bűn miatt Istentől eltávolodott ember és az ő Teremtője között Jézus Krisztus, az Istenember által.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Szent István király
Magyarország fővédőszentje
969 körül született Esztergomban. Szent
Adalbert keresztelte meg. 1000-ben Magyarország királyává koronázták. Országalapító királynak
tartjuk, mert megalkotta a törvényeket, rendezte a
magyarság életét, megszervezte az egyházi életet,
szerzeteseket hívott az országba. Példás családi
életet élve a magyar családok eszményképe. Az
Intelmek megírásával fiát, Imrét készítette elő az
uralkodásra, azonban egy szerencsétlen vadászat
alkalmával elhunyt. A nehéz helyzetben nem esett
kétségbe, hanem halála előtt országát a Boldogságos Szűznek, a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta. 1038. augusztus 15én halt meg, és Székesfehérváron temették el. Ünnepét szentté avatásának
napján tartjuk, amely 1083-ban történt. Ezen a napon az ünnepi Szent Jobb
körmenettel is emlékezik az országalapító szent királyra a magyar egyház.
Az egyetemes egyház augusztus 16-án ünnepli. Ereklyéinek átvitelét május
30-án ünnepeljük.
Forrás: Adoremus
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„hogy egyek legyenek”

Hogyan váljunk szentté? III.

Érdekes az is, hogy a szent nem annyira a hitetlenek és erkölcstelenek számára jelent botrányt, mint inkább a túlságosan erkölcsösök és
túlságosan vallásosak számára. Krisztus Urunkat sem ateisták és elvetemült gonosztevők adták halálra, hanem azok, akik féltették tőle a maguk kipróbált és jól működő erkölcsi és vallási rendszerét. És szentek egész sorát
említhetnénk, akiket koruk vallásos társadalma, sőt nemegyszer saját társaik
és követőik üldöztek, vetettek börtönbe vagy állítottak félre, éppen a vallás
és az erkölcs nevében.
Az ember a bűnbeesés előtt nem ismerte sem az erkölcsöt, sem a vallást a szó mai értelmében. Szentségben teremtetett, vagyis állandó, boldog, egzisztenciális kapcsolatban volt Teremtőjével, és nem is tudott erkölcstelenné
válni, amíg Isten ellen nem döntött, mert az erkölcstelenség természete ellen
lett volna. Nem volt még Tízparancsolat, nem volt még törvény, csak állandó, egzisztenciális, mindenen áttetsző istenszeretet volt. Éppen ezért nem
is beszélhetünk arról, hogy a sátán egy erkölcsi törvény áthágására kísértette
Ádámot és Évát, mert sokkal többről van szó: az Istennel való szakításra,
vagyis a szentség megtörésére csábította őket, arra, hogy ők legyenek saját
maguk istene. Isten segítsége, kegyelme nélkül, vagyis Istentől függetlenül,
sőt az ő ellenében isteni lénnyé válni és Isten helyére kerülni – ez a csábítás
és az ősbűn lényege.
Mai napig akadnak, akik azt hiszik – a bibliai elbeszélésben szereplő
motívumokat freudista módon értelmezve –, hogy az ősbűn nem volt más,
mint Ádám és Éva nemi egyesülése. Ezt a feltevést minden bizonnyal arra
a tapasztalati tényre alapozzák, hogy az ember bűn miatti belső egyensúlyvesztése nagyon is tetten érhető a szexualitásban. Természetesen a bűnbeesés
hatása az ember nemiségére is kiterjedt, és mind a mai napig megzavarja
annak Istentől adott szépségét és tisztaságát, ám hitünk tanítása szerint ez
nem ok, hanem csak következmény: a bűn előtt Ádám és Éva egyesülése
Istenben történt és teljességgel mentes volt minden zavartól, rendetlenségtől,
széteséstől. A bűnbeesés történetében az a mozzanat, hogy Ádám és Éva
meglátta és szégyellni kezdte mezítelenségét, nem pusztán azt jelenti, hogy a
testüket kezdték szégyellni egymás előtt, hanem elsősorban létbeli szegénységüket, hiányosságukat, tökéletlenségüket, melyre nem az Istentől rendelt
nemi aktus nyitotta föl a szemüket, hanem az Istennel szembeni bizalom
megtörése, a tőle való elfordulás, a vele történt szakítás. Amikor ugyanis az
Isten nélküli, tőle elszakított világba belekóstoltak, egyszerre kiestek a lét„hogy egyek legyenek”
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beli szentség állapotából. Az addigi harmónia, egyértelműség helyett megtapasztalták az egyensúlyvesztést, a bizonytalanságot, a kétértelműséget.
Megjelent pszichéjükben a rossz lelkiismeret, a bűntudat, a szorongás, az
Istentől való rettegés.
A bűn előtti ártatlan állapotban nem volt sem imádság, sem áldozat,
tehát vallás sem a mostani formában, hanem maga a létezés volt egyben imádság is: hála, szeretet, istendicséret. Isten volt minden mindenben, amint lesz
az utolsó nap után is. Ám Istentől elszakadva a létezésnek az imádság jellege egyszerre megszűnt, az ember többé nem tudott közvetlenül kapcsolatba
lépni az immár mérhetetlen távolságba került Teremtővel, ezért kiáltani kezdett hozzá, és oltárt épített neki, mindjárt kettőt: Ábel is egyet, Káin is egyet.
Látszólag nincs is ezzel semmi baj, csakhogy a szent történetből kiderül, hogy
éppenséggel a két külön kultuszhely vezet ahhoz, hogy Káin megöli testvérét,
Ábelt.
P. Barsi Balázs OFM: Az életszentség titka címő könyve nyomán

Bíró László püspök úr

magyarországi családreferensekkel plébániánkon

Túl sok a nem házasságban megélt párkapcsolat, a meg nem kötött
házasság megkeresztelt emberek között is. S fájdalmasan vesszük tudomásul, hogy  házasságok bomlanak fel, családok szakadnak szét. Szenvednek
felnőttek, szenvednek gyerekekek egyaránt, s olyan generáció nő fel, amely
nem tapasztalta meg, mit jelent a család összetartó ereje, biztonsága, a családegyház, és ennek a tapasztalatnak a hiányával indul családot alapítani,
vagy éppen nem alapítani.
Ki tehet erről? Mi az oka, hogy a szépen, őszintén, szerelemmel
induló kapcsolatok vakvágányra futnak?  A probléma összetett, sokoldalú,
könyveket lehetne teleírni, s ezt sokan meg is tették. Tudjuk, hogy a házasság
szentsége sok irányból van támadva (erkölcsi relativizmus,  az élet kultúrája
helyett a halál kultúrája, a gazdaság mindenhatósága, vagyis az anyagi érdekek elsőbbsége...),  és míg régen a házasságot egy egész közösség támogatta,
az elszigetelt szeretet-kapcsolatok gyenge kapocsnak tűnnek a mai   világban.
Keresztényként nem lenne ildomos ítélkeznünk, és farizeusként
elkönyvelnünk, hogy bezzeg a mi házasságunk szilárd, kiállta az idő és a
világ próbáját, hanem arra kellene keresnünk megoldást, mit tehetnénk mi
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azért, hogy a házasságok, közösségünk, a komáromi plébániaközösség  katolikus házasságai boldog, szilárd házasságok legyenek. Felnőtt keresztényként részesültünk az általános papságból, és küldetésünk van szóval és tettel
tanúságot tenni Krisztusról.
Erre szólított fel határozottan Bíró László püspök atya, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke, amikor felvidéki
körútjának első állomásaként július elején egy autóbusznyi családreferenssel
meglátogatta plébániánkat. Arra voltak vendégeink kíváncsiak, hogy tájainkon hogyan valósul meg a családpasztoráció, milyen tapasztalatokat tudunk
megosztani velünk, hogyan zajlik alulról az építkezés, és hogyan támogatnak egyházmegyei szinten bennünket. Családpasztoráció,   családreferens
– számunkra ezek a kifejezések idegenül hangzottak, úgyhogy a beszélgetés inkább a jelenlevők érdeklődésének kielégítésébe torkollt.  Családpasztoráció , mint családdal való foglalkozás, a II. Vatikánis Zsinat okmányaiban
előforduló kifejezés. Jelenti a család segítését szociális téren, és mint közösségnek az evangelizálását.   A család lelkipásztori gondozása az egyházi
közösség minden tagjának feladata, és sok embert igényel.  Magyarországon
már régen kiépítettek egy referensi (aktív munkatárs) hálózatot, egyházmegyénként legalább egy családreferens házaspárral és pappal, akik évenként
legalább két  nagyobb szabású családi eseményt szerveznek, családos tábort,
lelkigyakorlatokat, tanfolyamokat, és a jegyeskoktatás aktív résztvevői. Természetesen ezeket a családreferenseket plébániai szinteken helyi refernesek
segítik. Sok ösztönző tanúságtételt hallottunk.
Az   Olasz Püspöki Konferencia és számos európai püspöki konferencia adott ki állásfoglalást – követve a Familiaris consortio kezdetű
pápai dokumentumot, hogy a házasságra való előkészülést alapjaiban kell
megújítani. Az alapos felkészülésben nemcsak a lelkiatyának van szerepe,
hanem a házaspároknak is, hogy beszéljenek életükről, örömeikről, gondjaikról, el kell mondaniuk, miért tudnak boldogok lenni, s mi a boldogság
útja. Hiszen a keresztény családideál sokak számára vonzó, még akkor is, ha
nehezen elérhető.
Adja az Isten, hogy közösségünkben minél többen a Szentlélek
hívására válaszolva lépjenek kapcsolatba lelkiatyánkkal, hogy részt vegyenek a házasságok segítésében!
Kérjük az imádkozó közösségeket, hogy imádkozzanak ezért a szándékért is.
Németh Csilla
„hogy egyek legyenek”
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Hirdetések
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy Szent István király ünnepén, azaz
szerdán, az esti szentmise a Szent András-templomban lesz bemutatva 16:00
órai kezdettel. A szentmise után átvonulunk a Szent István szoborhoz, ahol
az ünnepi műsor keretében megtörténik a kenyér-áldás, majd kb. 18:00 órai
kezdettel ismét a Szent András-templomban találkozunk a vesperás elimádkozására. Szeretettel várjuk a kedves híveket!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 9 409.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a faliújságot, melyen aktuális
eseményekről szóló hírlevelek találhatók.
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
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Heti liturgikus naptár
17. vasárnap: ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
Iz 56,1.6-7; Zs 66; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Házam minden nép számára az imádság háza lesz
18. hétfő
(Szent Ilona, Szent Klaudia, Szent Rajnáld)
Ez 24,15-24; MTörv 32,18-21; Mt 19,16-22
Ezekiel példa lesz számotokra: ugyanazt csináljátok ti is
19. kedd: SZENT BERNÁT
(Eudes Szent János, Tolomei Szent Bernát)
Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy
20. szerda: SZENT ISTVÁN KIRÁLY (főünnep)
(Szent Sámul próféta)
Péld 4,10-15.18-27; Zs 65; Ef 4,17-24; Mt 7, 24-29
Eligazítalak az igazság útján, vezetlek az igazság ösvényein
21. csütörtök: SZENT X.PIUSZ PÁPA
Ez 36,23-28; Zs 50; Mt 22,1-14
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek
22. péntek: SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ
Ez 37,1-14; Zs 106,2-9; Mt 22,34-40
Lelkemet adom belétek, életre keltelek benneteket
23. szombat
(Limai Szent Róza, Benizzi Szent Fülöp)
Ez 43,1-7a; Zs 84; Mt 23,1-12
Az Úr dicsősége bement a templomba

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2014. augusztus 18 – 24.

VIII. Pondelok – Hétfő
18.
VIII. Utorok – Kedd
19.
VIII. Streda – Szerda
20.
VIII. Štvrtok – Csütörtök
21.
VIII. Piatok – Péntek
22.
VIII. Sobota – Szombat
23.
VIII. 21. NEDEĽA
24.
CEZ ROK
ÉVKÖZI
21. VASÁRNAP

7:00
8:00
18:00

slovenská
magyar
magyar

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

Požehnanie pre krstné deti
Keresztanya Ilona
† Ilona és István

† Ilona és Árpád
Élő Lucia
O silu odpustiť

† Mária, Eugen a syn Peter
† István
† László, Margit és Júlia
Ünnepi vesperás

magyar
magyar
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent András
Szent András

8:00
10:00
18:00
slovenská
magyar
magyar
magyar

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Vojtech

7:00
8:00
16:00
18:00

Szent Rozália
Sv. Anna
Sv. Anna

Szent Rozália
Szent Anna

magyar
slovenská
slovenská
magyar
magyar

8:00
18:00
7:00

Tel. a duch. uzdravenie pre
Jaroslava a Žanetu
† Kálmán, Erzsébet, fiuk Lajos
† Lajos
8:00
18:00

† Mária és Lajos
† Súrod. Hegedűsoví, Kajanoví
† Lajos és Klára

† Mária
† Silvester
Miséző pap szándékára
† Justína, Ferdinand, Dominik
Szándékra

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

magyar
slovenská
magyar
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

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