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Ez 33,7-10; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
„Bizony mondom nektek: ha ketten közületek valamiben egyetértenek a
földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól.”
Az emberi szavak törékenyek. Csak ha annak lelkéből részesültem,
aki szól hozzám, tudom helyesen felfogni azt, amit hozzám intézett szavai
jelentenek. Minél inkább egy lélek vagyok azzal, aki beszél hozzám, annál
pontosabban és helyesebben értem azt, hogy mit is akar mondani.
Ha meg akarjuk érteni Urunk szavait, előtte bűnbánatban meg kell
tisztítanunk lelkünket, buzgó imádságban kérnünk kell, hogy egyesítse
szívünket az ő szívével. Alázattal szentáldozáshoz kell járulni és elhatározni,
hogy inkább meghalunk, mint hogy bűnt kövessünk el.
Azután lassan el kell mondani az általa tanított imádságot, a Miatyánkot, hogy az ő szándékai, melyek egyben az Atya szándékai, átitassák
értelmünket, akaratunkat és érzelmi világunkat. A Szentlelket is kérnünk
kell, hogy adjon világosságot és erőt Jézus szavainak megértéséhez. Ekkor
fel fognak tárulni a szavak által hordozott isteni mélységek. Ezek nélkül intellektuális ínyenckedésbe vagy drasztikus tévedésekbe esünk Urunk szavait
értelmezve.
A ketten közületek kifejezés az Úr szájából azt jelenti, hogy ketten
azok közül, akik vele szándékaiban teljesen egyesültek, úgy, ahogyan ő
egyesült Atyja szándékaival.

Az az igazi kérő imádság, ha Urunk „gyakorlatára” tekintünk, s
ahelyett, hogy saját akaratunkat és terveinket próbálnánk rákényszeríteni
Istenre, inkább abban kívánunk részt venni, amit ő akar tenni – a módot és
időpontot teljesen rábízva az ő gondviselésére.
Egyébként, ha nyilvánvalóan Urunk szándékain belül kérünk valamit, s főleg, ha azért imádkozunk, hogy szándékai megvalósuljanak, akkor
minden lehetetlenség ellenére legyünk biztosak abban, hogy imánk meghallgatásra talál.
Így vagyunk a mai Szentleckével is, ahol a szeretetről van szó. A szeretet sem jelent akármit: mivel a törvény teljessége a szeretet, azért mindaz,
ami az isteni törvények ellen van, hiába érezzük szeretetnek, s hiába nevezi
így a világ, nem lehet szeretet.
Vigyáznunk kell: napi elmélkedéseinkben ne mi alakítsuk az evangéliumot saját bűnös és méltatlan világunkhoz, hanem mi alakuljunk az
evangélium szerint. Jobb, ha felkavar és vádol az evangélium, mintha mindig „jóváhagyna”. Legyen a lelkünk Siloe tavának vize, melyet ha felkavar a
Szentlélek, a gyógyítás erői szabadulnak fel benne.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)
Szent András krétai püspök szónoklataiból
A régi megszűnt, valami új valósult meg (2Kor 5, 17)
A törvény végső célja Krisztus (Róm 10, 4). Ő nem annyira megszüntetni akarja a törvényt, mint inkább a szellemét akarja tökéletesebben
megadni. Benne van ugyanis a teljesség, és ezért mint törvényhozó, mindent tökéletesített és teljessé tett. A holt betűt lélekké változtatta át; mindent
önmagában foglalt össze. A törvényt éltető kegyelemre váltotta, a törvényt
ugyan alárendelte, de a kegyelmet vele alkalmasan összekapcsolta és összekötötte. Sem a kegyelem, sem a törvény sajátos természete nem keveredett
és nem zavarodott össze, hanem teljesen isteni módon cserélte át Isten gyermekeinek könnyedségére és szabadságára mindazt, ami a törvényben nehézkes, szolgai, és rabságban tartó volt; amint az Apostol is mondja, hogy többé
már ne álljunk a világ elemeinek a szolgálatában (vö. Gal 4, 3), és ne hordozzuk a törvény betűjének rabigáját.
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Mindez Krisztus irántunk való jótéteménye; ez az ő szentségének
megnyilvánulása. Ezért üresítette ki önmagát, ezért lett Istenember, ezért istenült meg magára öltött emberi természete. Ezért jött el oly fönségesen,
dicső módon hozzánk az Isten, és ezért kellett, hogy ilyen örvendetes legyen
már a kezdete is eljövetelének, amely az üdvösség nagy ajándékát hozta
meg nekünk. Továbbá a mai ünnep is ezt jelzi, s ennek mintegy nyitánya az
Istenszülő mai születésnapja, az eredménye és végső beteljesülése pedig az
Ige elhatározott megtestesülése. Most még csak a Szent Szűz születik meg, őt
táplálja az édesanyja, ő növekedik, hogy a századok halhatatlan Királyának,
Istenének méltó Anyja legyen.
Ebből azután számunkra kétfajta haszon is származik: egyik, hogy
fölemel minket az igazság fényéhez, másik, hogy a törvény betűinek szolgaságától és a hozzá való alkalmazkodástól felszabadít. Kérded, hogy
miképp, milyen alapon állítom ezt. Nemde teljesen eltűnik a sötétség, ha
felragyog a világosság? Így a kegyelem is meghozza a boldog szabadságot
a holt betűk helyett. A sötétség és a fény találkozásának határnapja ez a mai
ünnep. Oly alakokat állít elénk, akik jelképezik az eljövendő valóságot: a
régi helyébe új rend következik.
Zengjen és örömtől ujjongjon ezért ma az egész teremtett világ, és
járuljon hozzá valamivel az örvendezés napjának méltó megüléséhez! Forrjon ma egybe az ég és föld közös ünneplése, és együtt dicsőítse Istent minden, ami e világon és e világ fölött együvé tartozik! Ma alkotta meg ugyanis
a mindenség Alkotója az ő teremtett Szentélyét, és ez az új teremtmény szolgál majd új és dicső módon szálláshelyül Alkotója számára.

Aranyszájú Szent János
Édesapja magas rangú katonatisztként szolgált a császári hadseregben, röviddel János születése után meghalt. Édesanyja egyedül nevelte
fel fiát. János 18 éves korában megkeresztelkedett, felvette a tonzúrát,
az alsópapsághoz csatlakozva olvasó lett. Édesanyja összeköttetéseinek
köszönhetően a szofista iskola híres, görög nyelvű filozófusának, Libaniosznak lett tanítványa, akitől retorikát és irodalmat tanult. Később János
teológiát kezdett tanulni Tarszoszi Diodórosznál az antiochiai iskolában.
Szozomenosz keresztény történetíró szerint Libániosz azt mondta halálos
ágyán, hogy János lett volna utódja, „ha a keresztények nem vitték volna
el tőlünk”. 375 körül János remete lett és szigorú aszkéta életet kezdett
élni. Két éven keresztül szinte alig aludt, napjait állva töltötte és tanul„hogy egyek legyenek”				
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mányozta a Bibliát. Súlyos gyomor- és vesepanaszok miatt vissza kellett
térnie Antiokheiába. 381-ben Meletius püspök szentelte diakónussá, pappá pedig I. Flávián antiokheiai püspök 386-ban. Ékes szavú, nagy hatású
prédikációi, a Biblia mélyreható vizsgálata és a mindennapokra vonatkoztatott magyarázata, a szegények ügyének felkarolása rendkívül kedveltté és
népszerűvé tette Jánost. Váltig ostorozta a túlzott fényűzést és az anyagi javak harácsolását, és nagy súlyt fektetett a szegények iránti jótékonykodásra. Konstantinápolyban kórházakat alapított a szegények számára.
Antiokheiai szolgálata alatt történt,
hogy a felbőszült tömeg összetörte a császár
és családtagjainak szobrait. Az antiokheiai
püspök kénytelen volt elvállalni a közbenjáró szerepét I. Theodosius császárnál. 387ben nagyböjt idején János 21 prédikációban
kérte az embereket, hogy lássák be helytelen
viselkedésüket. Sokan megbánták cselekedetüket, és megkeresztelkedtek. 398-ban
Eutropius, Arcadius császár minisztere
Jánost nevezte ki – akarata ellenére – Konstantinápoly érsekévé. Jánost végtelenül
zavarta, hogy a császári udvari protokoll a
legmagasabb rangú udvari hivatalnokok fölé helyezte. Elzárkózott a fényűző
fogadások elől, és ezzel kivívta a gazdag konstantinápolyi polgárok neheztelését. A papság is elégedetlen volt, mert a városban lézengő szerzeteseknek
vissza kellett térniük rendházaikba. Theophilosz alexandriai érsek azért
haragudott Jánosra, mert ő is pályázott a konstantinápolyi érseki hivatalra.
A támadásra az adott alkalmat, hogy János befogadott négy üldözött szerzetest (az ún. Nagy Testvéreket), akik Órigenész tanait támogatták. Aelia
Eudoxia császárné is neheztelt Jánosra, mert elítélte a nők fényűző, kihívó
öltözködését. Eudoxia és Theophilosz a 403-ban összehívott ún. Tölgyfazsinaton letették Jánost hivatalából Órigenészhez fűződő kapcsolata ürügyén, és száműzetésre ítélték. A felháborodott tömeg felgyújtotta a Hagia
Szophiát, ezért Arcadius császár szinte azonnal visszahívta Jánost. De a
béke nem tartott sokáig.
Amikor felavatták Eudoxia ezüstszobrát az Augustaion téren a katedrális mellett, János keményen bírálta a császárné tiszteletére rendezett ünnepségeket. „Heródiás újra tombol, újra zavart kelt. És ismét táncol, Szent
János fejét akarja ismét a tálon.” Jánost az örmény Kaukázusba száműzték.
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I. Ince pápa hiába tiltakozott. Küldöttséget indított Konstantinápolyba, de a
püspököket Athénben foglyul ejtették és a fellegvárba zárták. Konstantinápolyba el sem jutottak és csak nagy nehézségek árán tudtak visszatérni Itáliába.
János leveleket küldözgetett Konstantinápolyba és emiatt még messzebbre
űzték, Abháziába, Picundába. Útközben meghalt Komanában és utolsó szavai a
hagyomány szerint így hangzottak: „Adjunk hálát Istennek mindenért”. Halála után 30 évvel diadalmenet vitte vissza földi maradványait Konstantinápolyba, a Szent Apostolok templomába. János ereklyéit 1204-ben a keresztesek
magukkal vitték Rómába. 2004 novemberében II. János Pál pápa visszaadta
János földi maradványait I . Bartolomeosz konstantinápolyi ortodox pátriárka
kérésére. Az isztambuli Szent György-templomban helyezték el a relikviákat.

Fejtörő
Ha az embernek nem volna szabad akarata, nem tudna vétkezni. De hát akkor miért adott neki Isten szabad akaratot? Válaszunk a kinyilatkoztatás
alapján: Mert azt akarta, hogy az ember…(A folytatást megkapja a rejtvény
vízszintes sorában.)

1) Isten azt akarta, hogy az ember ….. éljen. 3) A kísértés jelképe.
4) Ősanya. 6) Az ősbűn egyik következménye. 8) Ilyenek voltak az
ősbűn előtt az első emberek. 9) Isten legnagyobb ajándéka az embernek
– teológiai szóval. 11) Az első ember. 13) Az ősbűn legnagyobb büntetése. 14) A bűnbeesést elbeszélő bibliai könyv rövidítése. 15) Ennek a
fának a gyümölcséből ettek. 15) Ádám vétkének teológiai elnevezése.
18) Az első atombomba által elpusztított város. 19) Hírhedt náci haláltábor.
22) Minden rossznak, szenvedésnek ez az okozója. 24) Az ősbűn Isten elleni ….. volt. 25) A próbatétel az volt, hogy Ádám és Éva nem ……
a kert egyik fájának terméséből. 26) A történet szerint ez volt a kígyó.
„hogy egyek legyenek”				
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Hirdetések
A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság
óráját, majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában. Szeretettel
várjuk a kedves híveket!
Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek
adományát!
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy az iskolaév alatt a szerda
esti szentmisék 16 órától kezdődnek a Szent Anna kápolnában. Kérjük a tanulóifjúságot, elsősorban a gyermekeket, diákokat, hogy nagyobb számban
vegyenek részt e szerdai szentmiséken, melyeket diákmise-ként fogunk bemutatni.
Kérjük azokat a kedves híveket, akik betegségük folytán nem tudnak templomba járni, de első-pénteken szeretnének gyónni és áldozni, hogy
jelentsék be igényüket akár a sekrestyében, akár az irodában, megadva pontos címüket és telefonszámukat, hogy őket havi rendszerességgel meglátogathassuk.
Tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy ismét indul felnőtt keresztelésre
való felkészítés a plébánián. Kérjük az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek a
plébánián, megadva nevüket és telefonszámukat. A felnőttek keresztelése a
következő év húsvét vigíliáján történik. Jelentkezésüket szeptember végéig
várjuk.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 150.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 10 034.- 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
7. vasárnap: ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
(Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért)
Ez 33,7-9; Zs 94; Róm 13,8-10; Mt 18,15-20
Emberfia! Téged őrállóvá tettelek Izrael házában
8. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE(KISBOLDOGASSZONY)
(ünnep)
Mik 5,1-5a vagy Róm 8,28-30 Zs 12 Mt 1,1-16.18-23
A legkisebb vagy, mégis belőled származik az, aki uralkodik
9. kedd
(Szent I.Szergiusz, Kláver Szent Péter)
1Kor 6,1-11; Zs 149; Lk 6,12-19
Az Úr Jézus Krisztus nevében és Istenünk Lelke által megtisztultatok
10. szerda
1Kor 7,25-31; Zs 44; Lk 6,20-26
Akik a világ javaival élnek, úgy tegyenek, mintha nem élnének vele
11. csütörtök
1Kor 8,1b-7.11-13; Zs 138; Lk 6,27-38
Aki szereti Istent, azt Isten magáénak tudja
12. péntek: SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
1Kor 9,16-19.22b-27; Zs 83; Lk 6,39-42
Mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek
13. szombat: ARANYSZÁJÚ(KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS
(Szent Tóbiás)
1Kor 10,10-22; Zs 115; Lk 6,43-49
Sokan egy test vagyunk, mivel egy kenyérben részesedünk

„hogy egyek legyenek”				
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A szentmisék rendje
2014. szeptember 8 – 14.

IX.
8.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

IX.
9.
IX.
10.

IX.
12.
Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

IX.
13.

IX.
11.

IX.
14.

24. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
24. VASÁRNAP

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

7:00
8:00
16:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská

slovenská
magyar
magyar

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

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Alexander a rodičia
† Dluhos József
† Nagymama Anna

† Nagy Margit
B. pomoc pre Ladislava a Jozefa
B. požehnanie pre Gregora

† Starí rodičia
Rózsafűzér társ. † tagjai
Évfordulóra

Élő anya és fia
† Irena, Jozef a syn František

† Július a rodičia
† Mária édesanyáért
† Édesanya Mária

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

magyar
slovenská
slovenská
magyar
magyar

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

András és Veronika unokákért
† Ján a Helena Szaboví
Élő Irén és Ferenc (50. ház. évf.)

† Mária és Jenő
† Rodičia Gejza a Anna
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

Szent 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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