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Sir 27,30-28,7; Róm 14,7-9; Mt 18,21-35
„Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s
tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat,
gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést.”
A Sirák fiának könyvéből vett részlet (természetesen az Újszövetségnek és Urunk, Jézus Krisztusnak világosságában) megtanít a helyes elmélkedési módra, amely elvezet a szemlélődésre. Egyedül a szentírásból
vett meditációs módszert akarom követni. Ezt a Szentlélek nyilatkoztatta
ki, nem régi vagy modern guruk ajánlják. Igaz, mindenkitől lehet tanulni,
de mindent a közvetlenül Istentől tanultak alapján kell megvizsgálni, lemérni, megrostálni.
Négy nagy valóságra kell gondolni, belső univerzumunk négy nagy
aspektusára.
Gondolj a végső dolgokra. Melyek ezek? Az Úr Jézus dicsőséges
második eljövetele, amikor feltámasztja a halottakat, megtartja az utolsó
ítéletet, újjáteremti az egész világot, és átadja a Szentlélekben az Atyának.
Az őskeresztény hívek gondolkodását ez a hatalmas távlat tette
nagyvonalúvá. Ez a hatalmas látomás kell, hogy minden áldott nap teljesen birtokába vegye lelkemet. Ez az a végtelen nagy égbolt, amely alatt a
keresztény ember élete zajlik.
Gondolj halálodra mindennap! Ez mélységet ad életemnek, mert

nem enged illúziókban élni. Az ember életének a halál méltóságot is ad,
mert kijelenti róla egyszeriségét, létezésének visszafordíthatatlanságát, és
jelentőséget, mert készülődés az örök életre. Minden este úgy fekszem le,
hogy Isten iránti szeretetből megbánom bűneimet: vagyis életem megítélését kiveszem mások kezéből, de még a sajátomból is, és átadom az én
Teremtőmnek.
Gondolj a törvényre! Az evangélium törvényére gondolok: arra az
egyetlenre, mely minden más törvényt magába foglal, mely nem is csupán
törvény, hanem Isten legbensőbb élete bennem: a szeretetre. Számos
teendőm lehet, sok minden érhet, de csak egy igazi feladatom van: tovább
tanulni sze-retni.
Gondolj az Istennel kötött szövetségre! A naponkénti szentmise,
amelyben Jézus új és most már örök szövetséget kötött szent vérében köztem és az Atya között a Szentlélekben, forrás és csúcspont, ahonnan igazi életem indul és ahová tart. El vagyok kötelezve, a misztikus jegyesség
gyűrűjét hordom, amelybe vésve ez áll: a názáreti Jézus, az élő Isten Fia.
A jövő hét minden napján e négyes gondolat világába akarom helyezni életemet.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Szent Kereszt felmagasztalása
A kereszt mindennapi életünk tudatos, vagy éppen véletlenszerű tartozéka. Ott van a szobánk falán, néha szemünkbe ötlik egy-egy hegytetőn,
templomtornyon, nyakunkban hordjuk, vagy ima előtt magunkra rajzoljuk keresztet vetünk. A mai ünnepen, Szent Kereszt felmagasztalásának napján
az Egyház tudatosan is ráirányítja a figyelmünket a kereszt fontosságára és
üzenetére, amely nem válhat üres jelképpé - hanem arra vár, hogy felfedezzük a felmagasztalás igazi mélységét és tartalmasságát.
Az ünnep Jeruzsálemből származik. Nagy Konstantin császár a
szent sír fölé templomot építtetett, és az itt megtalált szent Keresztet ezen a
napon ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen a név: Szent
Kereszt felmagasztalása. Azóta az egyház minden évben megüli ezt a napot
- felemeli a keresztet, hogy rátekintsünk és tudatossá legyen, hogy az Úr
Jézus mit vállalt értünk, és nekünk Krisztus követőknek, keresztényeknek
milyen irányba kell haladnunk.
Szent kereszt felmagasztalása ünnepén két történelmi eseményre is
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emlékezünk. Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt viszszaszerzésére. A szent keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent
Ilona találta meg Jeruzsálemben. A róla szóló legenda szerint a Golgota
hegyén talált maradványokat egy beteghez érintették, és amikor Krisztus
keresztjének darabját nyújtották neki, meggyógyult. Az ereklyét, melyet
később elraboltak a perzsák, Herakleiosz császár 628-ban szerezte vissza,
és vitte őrzési helyére mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.
A szent keresztből a világ minden pontján őriznek ereklyéket,
jóllehet a ma embere mindezt szkeptikusan szemléli, mondván: a világon
található rengeteg ereklyéből sok keresztet össze lehetne rakni. A hívő ember számára viszont nem az a fontos, hogy egy adott kis ereklye tényleg az
igazi keresztből származik-e, hanem maga a szent kereszt iránti tisztelet. A
katolikus egyházban sohasem a tárgy az elsődleges, mi azt tiszteljük, amire
az emlékeztet minket.
A keresztet az egyház történelmében mindig együtt említették a
szenvedés vállalásával. Avilai Szent Teréz erről azt mondja: “A kereszt a
mi nagy nevelőnk, és ha hiányzik a kereszt az életemből, akkor félek, hogy
elfeledkezett rólam az Isten”.
Amikor a Szentatyától, mint neves teológustól megkérdezték, miért
sebezzük a gyerekek lelkét az iskolák falára kitett kivégzőeszköz, a kereszt
látványával, a következőt mondta: “A kereszt az iskolafalon borzasztó dolog, mert megmutatja, mire képes az egyik ember a másikkal, ugyanakkor
áldott eszköz, kincs, mert azt is megmutatja, hogy mindezek ellenére mire
képes az Isten az emberért.”
A kereszt Isten szeretetének, az ember felé kiáradó élő szeretetének
jele, egyben nagy kegyelmek forrása. A keresztfa azért is értékes, mert Jézus
Krisztus szenvedésének, de még jobban a sátán felett aratott győzelmének
a jele. A kereszt felmagasztalása így egyben Krisztus győzelmének felmagasztalása is.
Bár sokan díszítik magukat kereszttel, például úgy, hogy láncon
hordják a nyakukban, ez sok esetben valóban csak dísz, és szó sincs tudatosságról. Mi viszont nem feledhetjük, hogy a szent kereszt Isten szeretetére és Krisztus értünk vállalt szenvedésére utal. A magyar liturgiában
szép példát találunk a kereszt értékére az esküvői szertartásban. A fiatal
pár a feszületre tesz esküt, majd ezt a keresztet megkapják, és otthonukban kiakasztják a falra, ami így napról napra emlékezteti őket házastársi
hűségükre és Isten szeretetére. Őseink a falvak, az utak szélén kereszteket
emeltek. Még ma is megfigyelhetjük, hogy az útszéli keresztek mellett
„hogy egyek legyenek”
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mindig van friss virág, még a ma emberében is él a kereszt iránti hűség és
szeretet. A mi feladatunk pedig az, hogy mindezt megőrizzük.
Forrás: ujember.katolikus.hu/Borbély László és katolikusradio.hu

Hétfájdalmú Szűz
Az ünnep eredete, története
Eredetét a kutatásnak még nem sikerült teljesen tisztáznia. Aligha
tévedünk, ha kibontakozását a keresztes háborúk Szentföld-élményében és
a nyomában születő passiómisztikában keressük. Fölvirágoztatása körül
különösen a koldulórendek, főleg a ferencesek, majd a szerviták buzgólkodtak. Költészetünk legrégibb és legszebb középkori emléke az Ómagyar
Mária-siralom, amely már a XIII. században tanúskodik népünknek a még
napjainkban sem lankadó Mária-tiszteletéről.
Legendák
A nép a Hétfájdalmú Szűzanya tisztelete megalapítójának Szent
János evangélistát tartja. Úgy mondják, hogy János Mária mennybevétele
után nagyon szerette volna látni a Szűzanyát. Egyszer aztán az égbe ragadtatott, és hallotta, hogy Jézus nagy kegyelmet ígér azoknak, akik Mária
anyai fájdalmát tisztelik.
Egy másik legenda szerint Nikodémus és Arimatheai József azon
a helyen, ahol a Szent Szűz és Fia a Kálvária menet találkozott, és ahol
anyai fájdalmában Mária elalélt, templomot építettek, sőt külön rendet is
alapítottak a Fájdalmas Szűz tiszteletére. Ez lenne a szervita rend, amelyet
később a hét szent alapító úgy keltett volna Firenzében új életre 1240-ben.
A legenda szerint maga a Szűzanya rendelte fájdalmaira való emlékezésül
a fekete rendi köntöst, amely jelképesen Mária özvegyi ruhája.
Szent Bernát gondolataiból
Ne csodálkozzatok, testvéreim, amikor azt halljátok, hogy Mária
lélekben vártanú volt..Ha Jézus testében meghalt, miért ne halhatott volna
meg Ő vele szívében? Jézusban összehasonlíthatatlan szeretet uralkodott;
Máriában minden teremtményt felülmúló szeretet.
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Miután Jézusod - mindenki Jézusa - kilehelte
lelkét, az oldalát megnyitó lándzsa nem az Ő
lelkét járta át, hanem a tiédet. A fájdalom ereje
áthatotta lelkedet, úgyhogy több vagy, mint vértanú, mert olyan bensőségesen együttszenvedtél Vele lélekben, hogy ez még a test szenvedését is felülmúlta.
Több volt számodra, mint egy tőr vagy
lándzsa a lelkedet és szellemedet átszegező
szavak:”Asszony, íme a Te fiad!” Milyen csere!
Jánost kaptad Jézusod helyett, a szolgát az úr
helyett, a tanítványt a mester helyett, Zebedeus
fiát Isten Fia helyett - hisszük, hogy vele minket, bűnösöket is. Megsebzett
lelkedből most már csak a könyörülő szeretet árad.
Példázat
Régen történt. Akkor még a városoknak is volt pallosjoguk. A
városbírónak jogában állt halálra ítélni a bűnöst, vagy megkegyelmezni
neki.
Az egyik városban halálra ítéltek egy fiatalembert. Az volt a szokás,
hogy a lélekharang csendítésére suhintotta meg a bárdját a bakó. Ez alkalommal is megadta a jelet a városbíró a harangozónak. Az meg is rángatta
a kötelet. Érezte is, hogy mozog a harang, - de nem adott hangot. A hóhér
már türelmetlenül markolta a pallost, a városbíró, de a nép is ideges lett, a
harangozó pedig kétségbeesetten rángatta a kötelet, de a lélekharang csak
nem csendült meg.
Fölmentek a toronyba, és találtak ott egy asszonyt, aki két kezével
úgy fogta meg a harang nyelvét, hogy nem az ütődött a haranghoz, hanem
az asszony keze. Véres csonk volt már mind a kettő. Megismerték az aszszonyt: a halálra ítélt fiatalember édesanyja volt. Lehozták a bíró elé. Az
asszony térdre esett, és két vérző, összetett kezét tárta a hatalmas ember
elé: így könyörgött kegyelemért a fia számára.
És a bűnösnek megkegyelmeztek.
Így könyörög érettünk Szűzanyánk!
Forrás: www. iskolanoverek.hu
„hogy egyek legyenek”
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Hirdetések
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy az iskolaév alatt a szerda
esti szentmisék a Szent Anna kápolnában 16 órától kezdődnek. 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 160.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 10 194.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a következő két vasárnap, a
Szent András-templomban orgonakoncertre kerül sor. Ennek következtében
a vasárnap esti szentmisék már 17:00 órai kezdettel lesznek bemutatva úgy a
Szent András-templomban, mint a Szent Anna-kápolnában.
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Heti liturgikus naptár
14. vasárnap: A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA (ünnep)
Szám 21,4-9; Zs 77,1-38; Fil 2,6-11; Jn 3,13-17
Aki föltekintett a rézkígyóra, életben maradt
15. hétfő: A FÁJDALMAS SZŰZ
Zsid 5,7-9; Zs 30; Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35
A szenvedésből tanulta meg az engedelmességet
16. kedd: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
(Szent Edit)
1Kor 12,12-14.27-31a; Zs 99; Lk 7,11-17
Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai
17. szerda: BINGENI SZENT HILDEGÁRD
(Bellarmin Szent Róbert)
1Kor 12,31 - 13,13; Zs 32; Lk 7,31-35
Megmarad a hit, remény, szeretet, köztük legnagyobb a szeretet
18. csütörtök
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Kor 15,1-11; Zs 117; Lk 7,36-50
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok
19. péntek
(Szent Januáriusz)
1Kor 15,12-20; Zs 16; Lk 8,1-3
Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a ti hitetek
20. szombat: KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÉS KOREAI
VÉRTANÚTÁRSAI
1Kor 15,35-37.42-49; Zs 55; Lk 8,4-15
Romlásra vetik el, romlatlannak támad fel
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2014. szeptember 15 – 21.

A szentmisék rendje

IX.
15.
IX.
16.

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

8:00
10:00
18:00

8:00
9:00
18:00
magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent Anna

Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
† István és Viktória
† Mária, dcéra a pravnúča

† László Tibor
† Manžel Pavol
Szándékra

Streda – Szerda

† Matilda a príbuzní
† Mária Rozália
† Irma, József, Veronika, Viktor

Za zdravie a B. pomoc
† Szülőkért
† Bajnok István (1. évf.)

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

slovenská
magyar
magyar

slovenská
magyar
magyar

Élő és † családtagok
† Alžbeta a rodičia
7:00
8:00
18:00

† István és Erzsébet
Za 50 rokov spoločného života
Élő László és családja

† Süli Mária és József
† Rodičia
Miséző pap szándékára
† Jozef, Júlia a Ondrej
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
17:00
17:00

7:00
8:00
16:00

Szent Rozália
Sv. Anna

IX.
17.

magyar
slovenská

Štvrtok – Csütörtök

8:00
18:00

IX.
18.

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

IX.
20.

IX.
19.

IX.
21.

25. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
25. VASÁRNAP
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