2014. Augusztus 31.

„hogy
egyek
legyenek”

Jn

17

,2

A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

0

II/35. szám

Jer 20,7-9; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
„Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj.”
A legszemtelenebb szavak közül valók ezek a szavak, amelyeket
Isten emberei valaha is mondtak a Szentírásban, és mégis a legszebb imádságok egyike lesz belőlük, mert igazak.
Az igazi hivatás nem felületes, naiv vallási rajongás. Megannyi pap
és szerzetes mondhatná el: Ha tudtam volna, hogy ez a papság, ez a szerzetesség, soha nem indultam volna el ezen az úton, de Jézus rászedett. Ő vonzott
erre és én hagytam, és ma is hagyom, és ha ezer életem lenne, ezerszer is
hagynám, hogy rászedjen.
Ugyanígy vallhatna egy elkötelezett férj, egy hűséges családanya is.
Ez a kettősség, hogy rászedtél és hogy hagytam, hogy rászedj, az
igazi szeretet történetének ára ezen a földön. Ezért jó fiatalon indulni. Itt nem
a megfontolás kell, hanem a szeretet, amely örök kötődés.
Meglennék e nagy szeretet nélkül is, amely a legteljesebb önfeladást
követeli, de ha nem lenne ez a nagy szeretet, nem is tudnám, mit jelent teljes
életet élni, megízlelni az örök és tökéletes boldogság mézcseppjeit.
Hiszen nem ravaszsággal szedtél rá, Uram, hanem szerelmed
nagyságával!
Hallottam már gyermek- és ifjúkoromban is, amit ma mondtál az
Evangéliumban: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye

fel keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt.”
Nem hazugsággal szedtél rá, Uram, hanem tekinteteddel, ahogyan
rám néztél. A te szemedből Isten tekint rám: az én Alkotóm, az én Megváltóm,
az, aki öröktől fogva minden érdemem nélkül és sokszor tulajdonságaim ellenére szeret engem.
Én nem életformára jelentkeztem, nem küldetésre, nem munkára,
én téged akarlak, téged egyedül... De lassan meg kell tanulnom, hogy tőled
elválaszthatatlan a kereszt, vagyis az emberek megváltásának, üdvösségének
az ügye. Téged nem lehet anélkül szeretni és követni, hogy ne vennék részt
megváltó művedben: a szeretet szenvedésében.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Nagy Szent Gergely pápa
Szent Gergely pápa tevékenységéhez hozzátartozott a hit terjesztéséről
való gondoskodás. Mindannyiunk küldetése, hogy környezetünkben
munkáljuk a hit terjedését, tanúságot tegyünk az Isten szeretetéről.
Rómában
született
540 táján, patrícius családból.
Állami szolgálatba lépett és
később ő lett Róma városának
prefektusa. Apja halála után
családi házában alapította
meg a Szent András-kolostort,
melynek szerzeteseiből küldte el Ágostont és 40 társát az
angolszászok megtérítésére.
A család szicíliai birtokain
további hat kolostort létesített. Ő maga is bencés szerzetes lett az Andráskolostorban. 578-ban diakónussá szentelték, majd nemsokára el kellett hagynia kolostorát, pápai követként Konstantinápolyba küldték. 590. szeptember
3-án, Szent Péter székébe választották. Igaz jó pásztor volt az ügyek vitelében, a szegények segítésében és a hit terjesztésében. Elrendezte az Egyház
ügyét Itáliában, őrködött a keleti és nyugati Egyház egysége fölött, kapcsolatba lépett a forrongó germán törzsekkel, megszervezte és megreformálta a
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liturgiát. Mindezen külső tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is,
erkölcsi és hittudományi kérdésekről sokat írt. Szent Ágoston püspök volt rá
nagy hatással. Nagy Szent Gergely pápa, a négy nyugati egyházatya egyike.
604. március 12-én halt meg.

Nagy Szent Gergely pápa alkonyi himnusza
Ki minden fénynek Atyja vagy
és a napokra fényt derítsz,
s az ős-fény kezdetével e
világnak adtál kezdetet,
s nappá avattad, ami a
reggelt az estéhez köti sötét káosz csúszik reánk:
hallgasd meg zokogó imánk!
Ne kelljen bűn terheivel
hagyni ezt az életet el,
hiú gondolattal teli,
s vétek-bilinccsel küzdeni!
Lelkünk egeket ostoroz.
Jutalmul élet-kincset ossz!
Kerüljük ami kárt okoz!
Tisztuljon minden ami rossz!
(Babits Mihály fordítása)

Hogyan váljunk szentté? V.

Sok szent az erkölcstelenségből és a vallástalanságból indult. A kegyelem olyan totális, egzisztenciális és végleges módon érintette meg őket,
hogy azonnal átlépték az erkölcsi és a szokásos értelemben vett vallási szférát, hogy azonmód egyesüljenek Istennel. Mint a jobb lator, aki a kereszten
függve gyilkossággal, vérrel bemocskolt életéből azonnal, még halála előtt
átlépett a szentség világába. Vagy Cortonai Margit, aki szeretője szétfoszló
hullájának látványától Jézus Krisztushoz menekült és nála is maradt örökre.
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Ezek kegyelmi csodák is: Isten tettei, de emberi csodák is. Az ember így képes válaszolni, ha ilyen totálisan, ilyen véglegesen találkozik
erkölcstelensége és vallástalansága világában Jézus Krisztussal.
Ezután már milyen nehéz, emberfeletti erőt kívánó feladat lett volna
Zakeusnak folytatnia addigi bűnös életét! Micsoda képtelenség lett volna
Lévinek visszaülnie a vámasztalhoz, Mária Magdolnának visszatérni parázna életéhez! Aki enged a kegyelem vonzásának, az életszentség erőterébe
kerül, és az válik számára természetessé, hogy Isten akaratát keresse és kövesse.
Persze normális esetben az erkölcs és a vallás az életszentségre
segít. Éppen ezért nincs undorítóbb, szánalmasabb, ráadásul fárasztóbb annál a kereszténynek mondott, álszent életnél, amely erkölcsös és vallásos ugyan, csak éppen szentté válni nem akar, amelyben holtomiglan-holtodiglan
szövetségre lép a bűn és az erény, a vallástalanság és a vallás. Itt válik igazán
teljessé a szív megosztottsága: nemcsak a sokféle kisisten között, hanem a
valódi, az igaz Isten és a kisistenek között is. Ez a fajta életvitel olyannyira
képtelen, mint ha egyszerre akarnánk elindulni egyik lábunkkal jobbra, a
másikkal meg balra. Az Ószövetség ezért is nevezi ezt a magatartást „kétfelé
sántikálásnak”. És ez nem csak a választott nép történelmében fordult elő,
hanem mindanyiunkat kísért, mert
mi is szívesen építünk magunkban
bálványoltárokat, melyeket egyegy őszinte bűnbánat alkalmával
lerombolunk, hogy azután viszszatérjünk hozzájuk és újjáépítsük
őket. Ez aztán a nehéz és fáradságos életforma, mi mégis újra meg
újra ezt választjuk, a legtöbbször
úgy, hogy észre sem vesszük. Elmélkedésünk végére nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a bűn elsősorban
nem egy erkölcsi parancs megszegése, hanem elfordulás Istentől, s ezért
a bűn ellentéte sem egyik vagy másik erény, hanem amiből az egyes erények kihajtanak: az Isten mindenekfölött való szeretete. Az elején felvetett,
egymást némileg átfedő fogalmak tisztázása során pedig az is kiderült, hogy
a bűnös ember ellentéte nem az erkölcsös, az istentelen ellentéte nem a vallásos, hanem egyedül a szent.
P. Barsi Balázs OFM: Az életszentség titka című könyve nyomán
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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.
A Szentlélek istensége

•

Mt 12,31 – „minden bűnre és káromlásra elnyerik az emberek a bocsánatot, de
a Lélek káromlása nem nyer bocsánatot.”
Mt 28,19 – „Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.”
ApCsel 5,3-4.9. – „hogy csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akard csapni a
Szentlelket… Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek! … próbára teszitek
az Úr Lelkét?”
1Kor 2,10 – „A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.”
1Kor 12,4-6.11 – „A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de
Isten… ugyanaz… Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése
szerint osztva kinek-kinek.
1Kor 6,19-20 – Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma…? … Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!
1Jn 5,6-9 – „a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság… Ha az emberek tanúságát is elfogadjuk, az Isten tanúsága többet jelent.”

Fejtörő
b) A pusztában Isten az égből hullatott mannával (1)
táplálta népét, vizet fakasztott (2) számukra a sziklából, a fára függesztett rézkígyóval (3) mentette meg
életüket. Gondoskodásának e jelei egy-egy újszövetségi „jel” előképének tekinthetők: a keresztség (4),
a kereszten függő Krisztus (5), valamint az Eucharisztia (6) előképének. Mely párok tartoznak össze?
Kösse össze számjelüket a jobboldali mezőben. Egy
ismert jelet kap. Honnan ismerős, és mit jelent?
„hogy egyek legyenek”				
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Hirdetések
Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk a szentmisék előtt.
Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak,
hogy a hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó
Isten fizesse meg!
Szeptember 4-én – csütörtökön – tartjuk a Szent Rozália-templom
felszentelésének 170. évfordulóját, valamint a Szent Rozália-templomban
tartott szentségimádási napot. Kérjük a kedves híveket, hogy a sekrestyében
lévő táblázatba jelöljék be nevüket, hogy a templom ne maradjon őrizetlenül
a Szentségimádás alatt. Ezen oknál fogva csütörtökön a Szent Anna-kápolnában nem lesz Szentségimádás.
Jézus Szíve első péntekjén a szentmise a Szent András-templomban
lesz bemutatva. Kivételesen, ugyanakkor tartjuk az új iskolaév első CSALÁDMISÉJÉT is, melyre szeretettel várjuk a családokat.
Az iskolaév kezdetén szokásos VENI SANCTÉT, vagyis a
SZENTLÉLEK segítségül hívását, jövő vasárnap a szentmisék kezdetén
tartjuk meg. Szeretettel várjuk a tanuló ifjúságot a vasár- és ünnepnapi szentmisékre!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 200.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 9 879.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a faliújságot, melyen aktuális
eseményekről szóló hírlevelek találhatók.
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Heti liturgikus naptár
31. vasárnap: ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Jer 20,7-9; Zs 62; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27
Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem
1. hétfő
(Szent Egyed)
1Kor 2,1-5; Zs 118,97-102; Lk 4,16-30
Nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszítettről
2. kedd
1Kor 2,10b-16; Zs 144; Lk 4,31-37
A Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit is

3. szerda: NAGY SZENT GERGELY
1Kor 3,1-9; Zs 32; Lk 4,38-44
Istennek vagyunk munkatársai
4. csütörtök
(Szent Rozália, Szent Mózes)
1Kor 3,18-23; Zs 23; Lk 5,1-11
Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené
5. péntek
(Kalkuttai Boldog Teréz)
1Kor 4,1-5; Zs 36; Lk 5,33-39
Az Úr a szívek szándékait is felderíti
6. szombat
(Szent Zakariás)
1Kor 4,9-15; Zs 144; Lk 6,1-5
Gyaláznak minket, de mi vigasztalunk
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A szentmisék rendje
2014. szeptember 1 – 7.
IX.
7.

IX.
6.

IX.
5.

IX.
4.

IX.
3.

IX.
2.

IX.
1.

23. NEDEĽA
CEZ ROK

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

ÉVKÖZI
23. VASÁRNAP

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

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská
magyar
magyar

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

B. požehnanie pre Paulínu
† Emília, Imre és családja
† Ilona és Erzsébet

† Szülők
Élő Patrik és Kristina
† Marek, Antónia a rodičia

† Alexander a rodičia
† Édesanya Rozália
† ifj. Novák Károly

Papi és szerzetesi hivatások
† Ferenc és Rozália
Požehnanie pre dcéru

† Németh Ferenc és szülők
† Margit és László
† Karol, Alžbeta a Veronika

Szent Rozália
Szent Rozália
Sv. Rozália

SSzent Rozália
Szent András
Sv. Rozália

magyar
magyar
slovenská
magyar
magyar
slovenská

8:00
16:30
18:00
8:00
18:00
18:00

† Alajos, Margit és Gáspár
† Členovia rodiny
† Rokonok

† Pál és Erzsébet
† Rozália a Pavel
† Jancsó Valéria
† Dominik a živí čl. rodiny
Miséző pap szándékára

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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