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Ez 18,25-28; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban,
amely Krisztus Jézusban volt.”
A jó szavak jó tettek nélkül nem sokat érnek. A tettek fontosabbak!
De legfontosabb a jó érzület, a jó lelkület, amelyből a jó szavak és a jó
tettek egyaránt származnak.
Az az evangéliumbeli fiú, aki apja kérésére azonnal, engedelmesen
válaszolva igent mondott, de nem tette meg apja kérését: a szavak embere
tettek nélkül. Megbízhatatlan és szeretet nélküli, csak magának élő ember.
A másik fiú, aki apja kérésének ellentmond, de mégis meggondolja magát,
a tettek embere, a bűnbánó szeretet példája.
Szent Pál azonban még csodálatosabb példát állít elénk a mai
Szentleckében: nem az Úr Jézus példabeszédében szereplő pozitív szereplőt,
hanem magát a példabeszédet mondó Jézust, akinek Atyja iránti szeretete
mélyebb, mint a szavak és a tettek.
Nem csupán jó szavakra és jó tettekre kell nevelni az embert,
hanem jó érzületre is. Ez az erkölcs gyökere, a szavak és a tettek pedig
ennek gyümölcsei. De hogyan lehet az Istentől elfordult bűnös embert más
érzületre nevelni, mint ami benne van? Hogyan lehet belétáplálni egy romlatlan és tiszta ember mentalitását? Nem lehetetlenség ez? Nem: a hitben,
a keresztségben és a szentáldozásban éppen ez valósul meg, amikor Jézus

Krisztus valóságosan belénk költözik és lakást vesz legbensőbb énünkben.
Ezután ne azt kérdezd magadtól: mit kell mondanom, mint kell tennem ebben a helyzetben, mi felel meg a Tízparancsolat követelményeinek,
mit várnak tőlem az emberek, hanem ezt: te most mit szólnál, Jézusom,
mit tennél a helyemben? Ha őszintén gyónó és áldozó ember vagy, a csoda minden esetben bekövetkezik, és valóban tudni fogod, hogy Jézus mit
mondana és mit tenne.
Tehát benned van ugyanaz az érzület, amely Jézus Krisztusban is
– vagyis a Szentlélek munkálkodik benned. Ez az igazi lelki élet, amely
a fenntartás nélküli odaadásban mutatkozik meg az Atya iránt és a szeretetteljes szolgálatban az emberek iránt. Amikor azt mondod: most nem
tudom, mit kell tennem, mert össze vagyok zavarodva, akkor alighanem
arról van szó, hogy nem akarod követni Jézus Krisztus lelkületét, amely
benned van. A zavar ebből a makacs ellenállásból adódik. Ahelyett, hogy
jámbor tanácsokért futkosnál lelkiatyától lelkiatyáig, az Úr Jézus érzületét kellene felszítanod magadban, s mindjárt világosan látnád, mit is kell
cselekedned.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Szent Jeromos
Jeromos a Biblia fordító. Neki
köszönhetjük a mai fordítások alapját
képező vulgáta fordítást. Szeretnénk
napról napra kezünkbe venni a Szentírást.
Szeretnénk napról napra tanulni Istentől,
megerősödni Isten üzenete által.
SZENT JEROMOS 349 tájékán
született Dalmáciában, Stridon helységben. Vallásos szülői alapnevelést kapott,
nagy világi műveltsége volt: latin, görög.
Rómában a katakombákban elmélkedett,
majd érett korában megkeresztelkedett,
maga Liberiusz pápa keresztelte meg.
A mai Németország területén,
Trier környékén ismerkedett meg a reme2				

„hogy egyek legyenek”

te élettel, majd a keleti remeteséggel barátkozott. 374-ben Antiochiában súlyos beteg lett,
utána két évig igen szigorú remete életet élt, és
görögöt, hébert, valamint arámot tanult. 382ben Rómába ment, már mint pap Damazusz
pápa titkára lett. Latin nyelvű Szentírás-fordítást kellett készítenie, ezenkívül széleskörű
és hatásos lelkipásztori munkát végzett. Női
szerzetesi közösséget is igyekezett keleti
mintára szervezni, emiatt irigyei támadtak,
áskálódások, vádaskodások céltáblája volt.
Egyiptomba, Izraelbe, végül Betlehembe ment, itt kolostort épített. A Születés Barlangja közvetlen szomszédságában élt, tovább tanulta a hébert,
éjszakánként egy rabbi 1-1 aranyért tanította. Szentírás fordítást készített,
fordítását Vulgata néven ma is használja az Egyház. Sokat olvasott (Szent
Ágoston szerint: minden megírt könyvet elolvasott!)
Kemény küzdelmet folytatott a tévtanitókkal: szerzetesi életről,
papi szüzességről, Szűz Mária méltóságáról, a szentek, és az ereklyék
tiszteletéről, a krisztusi kegyelem szükségességéről. A pelagiánusok gyújtogatása elől futva menekült. Jó emberei egymásután meghaltak körülötte.
Mindezek ellenére töretlen szellemi erővel dolgozott, boldog halált élt 420.
szeptember 30-án.
A Maria Maggiore templomban nyugszik, Rómában. A négy egyházatya egyike.

Hogyan váljunk szentté? VII. rész
Az őszinteség kétségtelenül kockázatos dolog. Feltárulkozás, mely
egyben sebezhetővé is tesz. De vajon mennyiben lehet őszinteségről beszélni
akkor, amikor valaki szinte dicsekszik azzal, hogy valami törvénybe ütközőt
követett el, s az egész társadalmat elítéli, mert nem olyan, mint ő, és ráadásul ebből a viselkedéséből a legcsekélyebb hátránya sem származik? Ahol a
nyílt szókimondás által éppen hogy elbújik az önmagával való szembenézés
és mindenfajta számonkérés elől?
Hogy ugyanakkor mennyire nem új ez a furcsa rejtőzködési technika, és hogy a „nagy író” még ebben sem alkotott eredetit, azt igazolja
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nek szánalmas próbálkozását: „Amit az ember a pszichológiában megtanult,
hogy ne a komplexusba rejtőzzék el, hanem a nyíltságba. Ez az az odú, ahonnan az ember kiáshatatlan.”
Majd hozzáteszi, hogy az ilyen rejtőzködőknek az utolsó ítéletkor
egy külön harsonát kell megfújni, hogy felébredjenek.
A modern kori Ádám nem a Paradicsomkert fái mögé rejtőzik az Úr
elől, hanem saját maga tákolta ideológiájának áthatolhatatlan erdejébe bújik.
Nagy lendülettel elhatározza, hogy nem szégyenkezik többé, mert nincs is
ki előtt szégyenkeznie. Lelkiismeretét, mint az utolsó szál ruhát leveti és eldobja magától, hogy végre szabadnak érezhesse magát. Ám ez a lelki nudizmus előidézte katarzis igencsak rövid életű, és nem adja meg a hőn áhított
szabadság érzését. Sőt, ellenkezőleg, rossz közérzetet okoz, magányossá és
agresszívvá tesz.
A „nagy író” is rosszul érzi magát a bőrében, magányos, és tele van
agresszivitással. Hogy mégis benne rejlik a lehetőségbeli nagy író, nem a
látszat szerinti, hanem a valóságosan nagy író, azt éppen az a kijelentése mutatja, amikor bevallja, hogy nem boldog. Innen kellene elindulnia – befelé.
Be kellene ismernie, hogy bűntudata elől nem sikerült megszöknie, s szembe
kellene néznie azzal, hogy bűnt követett el. Ez volna az igazi őszinteség,
mely valóban felszabadít. És ha ezt a folyamatot mint író jelenítené meg,
azzal elkerülhetetlenül valami eredetit alkotna. S talán olyanfajta jutalomban
is részesülne, melynek jelentőségéhez képest valamennyi eddigi díja eltörpül...
Érdemes megjegyezni, hogy az európai keresztény irodalom a himnuszok mellett vallomásokkal kezdődik, Szent Ágoston Vallomásaival. Ebben a műfajban ír sok száz évvel később a mélyen hívő II. Rákóczi Ferenc is,
majd a vallomásirodalom e nemes hagyományát siklatja ki a felvilágosodás
korában a beteg lelkű Rousseau, aki többé nem Istennek és a bűnök bocsánatát adó Anyaszentegyháznak gyónik, hanem az olvasóközönségnek, s nem a
bűnbánat mélységeibe száll alá, hanem bűneinek részletezésében merül el.
Dosztojevszkij már a XIX. század második felében észrevette, hogy
olyan társadalom van készülőben, ahol soha nem látott őszinteséggel beszélnek a bűnről, csak éppen bűn mivoltát tagadják. A félkegyelmű című regényében például egy társasági összejövetel alkalmával az egyik jelenlévőnek,
Ferdiscsenkónak az az ötlete támad, hogy játsszanak olyan társasjátékot,
amelyben mindenki őszintén feltárja azt, „amit a legrosszabbnak tart egész
életén át elkövetett valamennyi rossz cselekedete közül, de az a fontos, hogy
őszintén, teljesen őszintén mondja el, ne hazudjon!”. Íme, Dosztojevszkij
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előre ismerte a Kossuth rádió interjúalanyának lelkivilágát, mert ez az életérzés csírájában már az ő korában is jelen volt, csak még nem volt olyan
széles körben elterjedt, népszerű és sikeres, mint manapság.
P. Barsi Balázs OFM: Az életszentség titka címő könyve nyomán

Fejtörő
A szentmisében elhangzó szentírási mondatok közül húzza alá
azokat, amelyek Jézus szenvedéstörténetéből valók. Aztán írja egymás mellé
az aláhúzott mondatok kiemelt betűit, végül rakjon össze ezekből a betűkből
egy olyan szót, amelynek a szenvedéstörténetben nagy jelentősége van.
- Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene!
- Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit.
- Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!
- Miatyánk, aki a mennyekben vagy!
- Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban!
- Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni Bárány.
- Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
- Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a
jóakaratú embereknek!
A betűk: _ _ _ _ _ _ _ A szó: _ _ _ _ _ _ _

Hirdetések

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.
Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk.
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
„hogy egyek legyenek”				
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következő év húsvét vigíliáján történik. Jelentkezésüket szeptember végéig
várjuk.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 30.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 10 389.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy 2014. szeptember 28-án a
Szent András-templomban, Kecskés Mónika, magyarországi orgonaművész
előadásában, orgonakoncertre kerül sor a KOMÁROMI ORGONAESTÉK
program keretén belül. Ennek következtében a vasárnap esti szentmise 17:00
órai kezdettel lesz bemutatva.
Tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy hétfőtől az esti szentmisék már
17 órától kezdődnek.
Hirdetjük a kedves híveknek, hogy 2014. október 11-én, Máriavölgyben a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából zarándoklatra kerül
sor. Városunkból is szeretnénk egy autóbusznyi hívővel részt venni a zarándoklaton. Kérjük az érdeklődő híveket, hogy részvételi szándékukat minél
előbb jelezzék Kacz Jankánál a 0904 515 451-es telefonszámon. Az autóbusz október 11-én, 6:30 órai kezdettel indul a Szent Rozália-templom elől.
A Szlovák Szent Vince Család-közösség immár nyolcadik alkalommal hirdeti meg az ÉHSÉG ELLENI KÜZDELEM elnevezésű gyűjtést, mely
szeptember 30-ig tart. Elsősorban Haiti, Hondurasz, Ukrajna és Albánia az
összegyűjtött adományok célállomása. Az adományokat a mézeskalács
szívecskék eladásából kívánják biztosítani, melyeket elsősorban bevásárlóközpontok közelében kívánnak értékesíteni.
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy szeptember 30-tól 17:30 órai kezdettel – keddenként – a plébánia hivatal épületében kétheti rendszerességgel,
plébánia-katekézist indítunk erkölcsteológiai témákról. Elsősorban fiatalok
jelentkezését várjuk. Az előadásokat ft. Fehér Tibor káplán úr fogja tartani.
Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak,
hogy a hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó
Isten fizesse meg!
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Heti liturgikus naptár
28. vasárnap: ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
(Szent Vencel, Szent Lióba, Ruiz Szent Lőrinc)
Ez 18,25-28; Zs 124; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ha a bűnös belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog
29. hétfő: SZENT MIHÁLY, GÁBOR ÉS RÁFAEL FŐANGYALOK
(ünnep)
Dán 7,9-10.13-14 vagy Jel 12,7-12a Zs 137 Jn 1,47-51
Örvendezzetek mennyek, és ti, akik benne laktok!
30. kedd: SZENT JEROMOS
Jób 3,1-3.11-17.20-23; Zs 87; Lk 9,51-56
Miért nem haltam meg, mikor megszülettem?
1. szerda: LISIEUX-I SZENT TERÉZ
(Szent Remig)
Jób 9,1-12.14-16; Zs 87; Lk 9,57-62
Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben?
2. csütörtök: SZENT ŐRZŐANGYALOK
Jób 19,21-27; Zs 26; Lk 10,1-12
Tudom, hogy megváltóm él: testemben látom meg az Istent
3. péntek
(Boldog Columba Marmion, Boldog Bogdánffy Szilárd)
Jób 38,1.12-21; 40,3-5; Zs 138; Lk 10,13-16
Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?
4. szombat: ASSISI SZENT FERENC
Jób 42,1-3.5-6.12-17; Zs 118,66-130; Lk 10,17-24
Csodálatosabbak törvényeid, semhogy felfoghatnám
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2014. szeptember 29 – október 5.

A szentmisék rendje

X.
1.

IX.
30.

IX.
29.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

X.
3.
Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

X.
4.
27. NEDEĽA
CEZ ROK

X.
2.

X.
5.

ÉVKÖZI
27. VASÁRNAP

7:00
8:00
17:00
8:00
10:00
17:00
7:00
8:00
16:00

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

Živý Štefan
† Farkas Mihály
Gyógyulásért

† Szülők: Mária és Imre
Gyógyulásért
† Júlia, Jozef, František, Jozef

† Dominik
† Erzsébet és Ferenc
Betegekért

Papi és szerzetesi hivatásokért
† Rodičia a starí rodičia

† Margit és Lujza
† Rodičia
† Gyula és János

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

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
17:00
8:00
17:00
17:00

† Rozália és szülők
† Anna a Libor
† Gábor és Rozália
Szent Rozália

† József és Pócsik, Majtán, Varga
család † tagjai
Na úmysel
Miséző pap szándékára
† Rodičia Sládekoví
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar

Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna

magyar
slovenská
magyar
8:00

slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
17:00
17:00
9:00
11:00
17:00
17:00
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