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Évközi idő 3. Vasárnap
,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!’’
A modern társadalom az önálló személyiségeket dicsőíti és az
egyéniség, éppen abban nyilvánul meg, hogy senkit nem utánoz, hanem
van bátorsága szembefordulni minden tekintéllyel. Sokan vádolják azzal a
katolikus egyházat, hogy csak olyan híveket tud csak elviselni, akik követik főpásztorukat, plébánosukat, követik a tanító hivatal utasításait. Emiatt
nem tekintik megfelelő nevelő intézmények az egyházat, mert nem egyéniségeket, hanem csak „értéktelen szolgai utánzókat” nevel. Akik ezeket a
vádakat hangoztatják, megfeledkeznek arról, hogy az egyház mindig Krisztus követésére szólít fel, és emberek követésére csak annyiban, amennyiben
azok valóban követik az isteni Mestert.
A modern társadalom is kénytelen hirdetések és propaganda útján
követésre ajánlott típusokat a társadalom elé tárni, mert különben irányíthatatlan lesz az emberi közösség. A kérdés csak az, hogy ezek a sokszor látszat
szabadságot prédikáló kampány messiások, hoznak-e akkora áldozatot a céljaikért és céljaik éppoly értékesek-e, mint Jézus céljai voltak. Ha mindkét
kérdésre pozitív választ tudunk adni, kövessük őket, ha nem, legyünk egyéniségek, akik képesek vagyunk Krisztus követésére akkor is, ha a társadalmi
hír harsonák másra szólítanak fel.
B.Gy.

Bosco Szent János
Bosco János 1815. augusztus 16-án született egy parasztcsaládban, Castelnuovo d’Astiban. Édesapja, Bosco Ferenc a gyermek két éves
korában meghal, így édesanyjának, Occhiena Margitnak egyedül kell felnevelnie Antalt, Józsefet, és a kis Jánost. Margit bölcs nevelő, kitartásának
és határokat nem ismerő hitének segítségével mélyen vallásos légkört alakít
ki családjukban. János már kicsi korától kezdve pap szeretett volna lenni.
Elmesélte, hogy egyszer kilenc éves korában álmot látott, amely
megvilágította számára küldetését: „Legyél alázatos, erős és állhatatos” mondta neki egy asszony, aki ragyogott, mint a nap, „és akkor, amit majd
látsz, hogy ezekkel a farkasokkal történik, akik bárányokká változnak, te is
ezt fogod tenni gyermekeimmel. Én leszek a tanítómestered. A maga idejében mindent meg fogsz érteni.” János már gyermekkorától kezdve gyakran
kötötte le társait bűvészmutatványokkal, amelyeket kemény gyakorlással
sajátított el a munka és az imádkozás között.
Az idős Calosso atya volt első lelkivezetője, ő indította el a papi
tanulmányok útján, amelyekért nagy erőfeszítéseket tett, míg végül is el
kellett hagynia a családi házatmert szembe került Antal testvérével. Antal azt akarta, hogy János
inkább a földeken dolgozzon.
Diákként Chieriben létrehozta a „Vidámság Társaságát”,
amelybe összegyűjtötte a városka
fiataljait. Később itt járt szemináriumba is, és 1841 júniusában
pappá szentelték. Akkori lelki
vezetője, Cafasso atya azt tanácsolja neki, hogy tökéletesítse
tanulmányait az egyházi kollégiumban. Közben Don Bosco
maga köré gyűjti az első gyermekeket, és megszervezi a vasárnapi
Oratóriumot, az első időkben mindig máshol, később azonban meg2				
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maradnak Valdoccóban. Édesanyja, Margit, most már idős asszonyként,
elfogadja a meghívást, hogy Torinóba jöjjön és segítsen fiának. A gyermekek számára ő lesz „Margit mama”. Don Bosco elkezd szállást adni az otthontalan árváknak. Megtanítja őket egy szakmára, és arra, hogy szeressék
az Urat, együtt énekel, játszik és imádkozik velük. Az első gyermekekből
lesznek később az első munkatársai is. így fejlődik ki az a híres nevelési
módszer, amit „megelőző módszernek” hívunk: „Legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, hittel és szeretettel. Legyetek szentek, és
szentek nevelői. Vegyék észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket!” Idővel
az első munkatársakból XI. Piusz pápa segítségének köszönhetően létrejön
egy szerzetes társaság, melynek célja a fiatalok megmentése, küzdve a szegénység minden fajtája ellen. Mottójuk a következő: „Lelkeket adj nekem
(Uram), minden mást vegyél el”. A fiatal Savio Domonkos lesz a megelőző
módszer első gyümölcse.
A Segítő Szűz Mária, aki mindig segítette Don Boscót a művében,
számtalan kegyelmet ajándékozott neki, köztük egészen különlegeseket is, és mindig volt elegendő pénz is a vállalkozásokhoz. Segítette a
róla elnevezett bazilika megépítését is. Szűz Mária segítségével Mazzarello Máriával megalapította a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményét.
A jótevőkkel és laikus segítőkkel együtt létrejön a Szalézi Munkatársak
Egyesülete.
Don Bosco 72 éves korában, a munkától kimerülve halt meg 1888.
január 31 -én. Ma már a Szalézi Család az egész világon jelen van. II. János
Pál pápa Don Boscót halálának századik évfordulóján a „fiatalság Atyjának
és Tanítójának” nevezte.
forrás: www.szaleziak.hu

Bosco Szent János: Ima a közösségért...
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint
ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl,
mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és
jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek,
hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem.
„hogy egyek legyenek”				
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Egyházatyák a szentségekről
Gyónásról…(I.)
(bűnök megbocsátásának hatalmáról)

Szent Ambrus: A bűnbánatról, 1,2,7. (Kr. u. 388)
Az Egyház mindkét dologban megtartja az engedelmességet: azzal, hogy a bűnöket meg is bocsátja, meg fenn is tartja. Az eretnekség [a
novatiánusok] az egyikben kegyetlen, a másikban engedetlen: meg akarja
kötni, amit nem oldozhat fel, nem akarja feloldani, amit megkötött. Ebben önmagát ítéli el a vélemény: Az úr ugyanis egyformán akarta az oldás
és kötés jogát azzal, hogy mindkettőt azonos feltétellel engedte meg. Tehát akinek nincs joga feloldani, nincs joga megkötni sem. Amint tehát az
Úr kijelentése szerint, akinek joga van megkötni, joga van feloldani is,
úgy az ő állításuk önmagát cáfolja, mert ha a feloldozás jogát megtagadják maguktól, meg kell tagadniuk a megkötés jogát is. hogyan lehet, hogy
az egyiket szabad, a másikat nem szabad? Akik mindkettőt megkapták,
azoknak vagy mindkettőt nyilvánvalóan szabad megtenniük, vagy biztos,
hogy egyiket sem szabad. Az Egyháznak mindkettőt szabad, az eretnekségnek egyiket sem szabad, ez a jog ugyanis kizárólag a papoknak
lett megengedve.
Kommentár:
A Novatianusok, mint szélsőséges irányzat azt vallotta, hogy a
keresztség felvétele után elkövetett bűnöket nem lehet megbocsátani. Az
egyháznak meg kell tagadnia a feloldozást a nagy bűnök elkövetői előtt
(például: hitehagyás, gyilkosság), még akkor is, ha azok őszintén megbánták tettüket. Mint eretnek tant, több pápa is elítélte.
A mindenkori bűnbánó feloldozása vagy a feloldozás tőle való
megtagadása által a bírói hatalomnak tesznek eleget az egyház érvényesen felszentelt szolgái – az áldozó papok. Ma is gondolkodhatunk novátiánusként, amikor azt gondoljuk, hogy a bűneinkre nincs bocsánat, mert
azokat szinte megbocsáthatatlanoknak gondoljuk. Ám ennek ellenkezője
is tapasztalható: amikor szinte felhígul bűnbánatunk az érzésvilágban és
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a személyes meggyőződés lesz a végső mértéke bűnbánó szívünknek.
Más helyen pl. Nagy szent Leó pápa szerint a kiengesztelődés
szentsége (gyónás) kapu a szentségekhez, így magához az oltáriszentséghez. Azaz kapu a ”profán” és a ”szent” világa között. Szenteljük meg
bátran a profánt lelkiismeretvizsgálatunk által is.
Péter, káplán atya

Magyar költők az Istenkeresés útján
Sík Sándor - Ments meg Uram
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól
a meddőségtől, lanyhaságtól
a naptalan és esőtlen égtől:
ments meg Uram a szürkeségtől!
Édes az ifjak mentás koszorúja
fehér öregek aranyos borúja
virága van tavasznak, télnek:
ne engedj Uram koravénnek!
Csak attól ments meg, keresők Barátja,
hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent nyugtalan ujjad
ne tűrd Uram, hogy bezáruljak!
Ne hagyj Uram megülepednem
sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál
s nem vágyni többre ki mai magamnál.
Ha jönni talál olyan óra,
hogy megzökkenne vágyam mutatója
kezem kezedben ha kezdene hűlni
más örömén ha nem tudnék örülni
ha elapadna könnyem a más bűnén
a minden mozgást érezni ha szűnném
az a nap Uram legyen a végső:
szabadíts meg a szürkeségtől!
„hogy egyek legyenek”				
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Hirdetések
Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján 15 órától szentségimádást tartunk
a Szent András-templomban. Ugyancsak jövő vasárnap tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek
adományát!
Tudatjuk a kedves érdeklődőkkel, hogy 2014. február 8-ára, egy közös, magyar-szlovák jótékonysági egyházi bált szervezünk. A bál színhelye a Selye
János Egyetem étterme lesz. A belépődíj 2014. február 1-ig 10.- € lesz, az
utolsó héten pedig 15.- €-. Jelentkezni vasárnaponként a sekrestyében lehet,
valamint a plakáton feltüntetett telefonszámokon. Buzdítjuk a kedves híveket
a tomboladíjak felajánlására is, amit előre köszönünk!
2014. február 16-án, 15 órai kezdettel tartjuk a Rózsafüzér Társulat tagjainak találkozóját a plébánia nagytermében. Kérem a társulat tagjait, hogy lehetőségük
szerint jelenjenek meg a találkozón.
A Plébániai Hírlevél újabb száma a templomból elvihető.

				
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés

összege, az elmúlt héten 170.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
860.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Ma a szentmisék után gyűjtés lesz a rózsahegyi Katolikus Egyetem részére.
Isten fizesse meg az adományokat!

				

A Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda a 2014/2015ös tanévre meghirdeti az első osztályosok beiratkozását. A beiratkozás ideje:
2014. február 6-7., 13:00 és 17:00 óra között az Eötvös utca 10. szám alatti
épületben.
www.revkomaromiplebania.hu
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Heti liturgikus naptár
26. vasárnap: ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
(SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ, Szent Róbert, Alberik és István)
Iz 8,23b - 9,3; Zs 26; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát
27. hétfő
(Merici Szent Angéla)
2Sám 5,1-7.10; Zs 88,20-26; Mk 3,22-30
Dávid egyre jobban növekedett, mert vele volt az Úr
28. kedd: AQUINÓI SZENT TAMÁS
2Sám 6,12b-15.17-19; Zs 23; Mk 3,31-35
Dávid és a nép örvendezve vitte az Isten ládáját
29. szerda
(Szent Valériusz)
2Sám 7,4-17; Zs 88,4-30; Mk 4,1-20
Házad és királyságod örökre megmarad
30. csütörtök
(Ward Mária)
2Sám 7,18-19.24-29; Zs 131; Mk 4,21-25
Ki vagyok én, Uram, hogy eljuttattál engem idáig?
31. péntek: BOSCO SZENT JÁNOS
2Sám 11,1-4a.5-10a.13-17; Zs 50; Mk 4,26-34
Az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett
1. szombat
2Sám 12,1-7a.10-17; Zs 50; Mk 4,35-41
Vétkeztem az Úr ellen!
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A szentmisék rendje
2014. január 6 – 12.

I.
29.

I.
28.

I.
27.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

I.
31.
Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

II.
1.

I.
30.

II.
2.

4. NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ
ÉVKÖZI
4. VASÁRNAP

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

magyar
slovenská
slovenská

slovenská
magyar
magyar

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

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna

Na úmysel
Soós és Sztankó cs. élő tagjaiért
† Blaskó Erzsébet és Béla

† Kucsera János és élő családja
Na úmysel
Na úmysel

Stacho és Kocsis cs. † tagjai
† Jozef Šupica
† Erika

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Andrea, Alžbeta, Vincent

Na úmysel
Gyógyulásért
Szándékra
Fiatal felnőtt megsegítésére

slovenská
magyar
magyar
magyar

magyar
slovenská

Na úmysel
† József, Mária és Marian
† Mária, Pál és családtagok

7:00
8:00
9:00
17:00
8:00
17:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
slovenská
magyar.
magyar

† Kucsera Pál, Katalin és nagysz.
† Andrej a Agneša
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

7:00
8:00
17:00

8:00
17:00
17:00

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