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Iz 5,1-7; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
„Hadd zengjem el barátomnak
az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét.”
Itt a próféta Isten barátjának nevezi magát, mert az Úr beavatja őt
szívének legmélyebb titkába: szőlője, Izrael iránti szerelmének édességébe
és csalódott szerelmének keserűségébe, mert az ő szerelmes szőlője nem
termette meg neki a viszontszerelem gyümölcseit.
Az Egyháznak, az új Izraelnek képe emberi szempontból sokszor
nem kevésbé vigasztalan, mint az ószövetségi szőlő képe. Itt is vannak
terméketlen szőlővesszők, és vannak olyanok, amelyek elszáradnak... Az
Egyházzal azonban új és örök, tehát felbonthatatlan szövetséget kötött Isten az ő szent Fia vérében, melyet maga Krisztus ajánlott fel az Atyának
engesztelő áldozatul az örök Lélek által. Az Egyházat már soha többé nem
veti el az Atya, mert az Fiának, Krisztusnak Titokzatos Teste, vagyis az
egyetlen igaz szőlőtőn, Jézus Krisztuson lévő szőlővesszők közössége. Ez
azt jelenti, hogy nincs jogom az Egyházat s annak tagjait Isten szeretetétől
függetlenül nézni, hanem amint az Atya minden egyes szőlővesszőt a
szőlőtőnek járó örök isteni szeretettel szeret, úgy kell nekem is rájuk tekintenem.
Saját életem sem teremhet magától gyümölcsöt, csak Jézus Krisztusnak, a szőlőtőkének erejéből. Ha nem zárom el magam a belőle áramló

élettől, akkor csodákra leszek képes. Akkor az életirányom, életcélom nem
annyira abban áll, hogy mit teszek, mit alkotok, hanem, hogy Jézusban maradva, Jézussal együtt teszem-e azt, amit teszek. Ezért nem szabad aggódni
semmiért – ahogyan ma Szent Pál buzdít –, hanem mindenkor maradjak
csak egységben Jézus Krisztussal. A vele való benső, állandó életegységből
fakadó békesség, amelyet Szent Pál Isten békéjének nevez, és amely minden értelmet meghalad, megőrzi szívemet és értelmemet Jézus Krisztusban.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Szent István király felajánlása óta nagyasszonyunknak tiszteljük a
Szűzanyát. XIII. Leó pápa engedélyezte a külön ünnepet népünk számára.
Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária közbenjárását kérjük és tapasztaljuk életutunkon. Köszönjük meg ezt Istennek a mai napon.
forrás: Vasárnapi Kalauz
Istennek, Jézus Krisztusnak anyja: Magyarország Pátrónája,
Védőasszonya. Az ország az Ő ajándéka, de Szent István végrendeletével
öröksége, családja és birtoka is... Meggyökerezett tiszteletét hirdetik az
ország alkotmányjogi kincsei: a Szentkorona, a koronázó palást, az országzászló is. Ezen a Mária-kép jóval idősebb, mint lobogónk hármas színe.
Pecsétjeink, bélyegeink, okleveleink, Máriás pénzünk, hónapjaink, szombatjaink,... harckiáltásaink (,,a harci Jézus-Mária’’, Ady) - és munkakezdő
fohászaink róla beszélnek. Egyetemünk, (az alapító) Pázmány Péter sze-rint,
az Ő csarnoka. -- Tisztelői, vallói közt vannak királyaink: Szent István, Szent
László, IV. Béla, III. Endre, Károly Róbert, Nagy Lajos, II. és III. Ferdinánd,
III. Károly, Mária Terézia; nagyjaink: Szent Gellért, Hunyadi (ki kardja
markolatára a szentolvasót fűzte), Báthory, Esterházyak, Pálffyak, Koháry,
Zrínyiek, II. Rákóczi Ferenc.
Buda visszafoglalásakor a vár fokára Szűz Máriás zászlót tűzött
az elsőként felkúszó magyar Mária-kongreganista Petneházy Dávid. Az
országot hivatalosan felajánlották a Nagyasszonynak 1038-, 1317-, 1693és 1896-ban. -- Olyan útmutatóink, tanítóink oltották szívünkbe nevét, mint
Szent Gellért, Boldog Temesvári Pelbárt, Pázmány, Prohászka, Tóth Tihamér, Bangha. A magyar költészet, ima- és énekvilág, számtalan Mária-kegy2
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helyünk és zarándoklaink, a nép áhítata beszél
róla.
A nemzet létkérdése: a ,,lenni vagy
nem lenni’’ felörvénylett előtte mindegyre:
a kereszténység fölvételén, mikor István és
Gellért emelte magasra Nagyasszonyunk
tiszteletét; Muhinál és Mohácsnál és végig
dúlásokon, mikor népünk százezreit vitték
rabszolgának, hullottak el a hit védelmében...
,,Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról!’’
Az ország pénze 1848-ig Mária képét
viseli. Protestáns erdélyi fejedelmeink, Bocskay, Bethlen, a két Rákóczi György csakúgy
Máriásokat veretnek, mint a katolikus II. Rákóczi Ferenc. Amikor ő megindul hadaival ,,Istenért és szabadságért’’, Máriás zászlók alatt vonul, pedig
kurucai többsége nem-katolikus. Kiáltványa, a Recrudescunt 100 sérelme
közt ott van, hogy Bécs elvitte a pócsi könnyező Mária-képet, s már nem
imádkozhat előtte a magyar. Ezt a kiáltványt a nem-katolikus Ráday Pál
szövegezi! A nagyhatalmú Szűzhöz esdekelt gyönge esendő népünk szüntelen: Élet, édesség, reménység. (Mindszenty József 1946. május 25-i Máriaévi beszédéből)
Ilyen 900 éves töretlen nemzeti hagyományt szentesített hivatalosan is XIII. Leó pápa, mikor 1896-ban, a honfoglalás ezeréves évfordulóján,
,,Magyarok Nagyasszonya’’ ünnepet rendelt el október 8-ra. Azelőtt augusztus 15-én, ,,Nagyboldogasszony’’-kor ülték (mint neve is jelzi), mert 1038.
augusztus 15-én halt meg Szent István, koronáját és országát Isten Anyja,
Mária oltalmába ajánlva. Immár ezer év - és ezer évi fönnmaradásunk - a
bizonysága, hogy a Szűzanya ezt elfogadta, vállalta.
Ima a hazáért
Mindenható, örök Isten! kérlek, őrizd meg kedves magyar hazánkat
minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkoron
szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli királyunknak és minden
szenteidnek könyörgése által adj magyar népednek egyességet és békessé„hogy egyek legyenek”
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get; távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégiglen bátorságos szabadsággal szolgáljon. A mi urunk Jézus Krisztus által. Amen. (Sík: DB, 855)
Forrás: www.katolikusradio.hu

Hogyan váljunk szentté? VIII. rész
lágot.

Dosztojevszkij előre ismerte az őszinteség álarcát viselő hazug vi-

„Maga Ferdiscsenko kezd vallani: „Biztosítom önöket, hogy nem
vagyok tolvaj; magam sem tudom, hogyan loptam. Tavalyelőtt, Szemjon
Ivanovics Iscsenko nyaralójában, egy vasárnap történt a dolog. Ebéd után a
férfiak maradtak a bor mellett. Nekem az ötlött az eszembe, megkérem Marja Szemjonovnát, Iscsenko lányát, a házikisasszonyt, zongorázzék valamit.
Ahogy átmegyek a sarokszobán, látom: egy zöld háromrubeles hever Marja
Ivanovna kézimunkaasztalán; bizonyára azért tette ki, mert valami háztartási
költségre kellett. A szobában nem volt senki, de senki. Felvettem a papírpénzt, és zsebre vágtam... magam sem értem, miért. Nem tudom, mi ütött
belém. De hamarosan visszamentem, és leültem az asztalhoz. Egyre csak ültem, és eléggé izgatottan vártam, szüntelenül fecsegtem, adomákat meséltem
és nevettem; aztán átültem a hölgyekhez. Körülbelül fél óra múltán észbe
kaptak, és faggatni kezdték a szolgálókat. Egy Darja nevű szolgálót fogtak
gyanúba. Én szokatlan érdeklődést és részvétet tanúsítottam, és kezdtem a
lelkére beszélni, hogy vallja be a bűnét, mondván: a nyakam teszem rá, hogy
Marja Ivanovna megbocsát neki... és mindezt jó hangosan, ott, mindenki
előtt. Mindnyájan néztek, én meg rendkívüli élvezetet találtam éppen abban,
hogy a zsebemben lapul az a kis bankó, és még én prédikálok. Azt a három
rubelt még akkor este elittam egy vendéglőben. Bementem és kértem egy
palack Lafitte-ot. Különösebb lelkiismeret-furdalást se akkor, sem később
nem éreztem. De máskor bizonyára nem ismételném meg; ha akarják, elhiszik, ha nem, nem, ez engem nem érdekel. Nos, ennyi az egész.”
Milyen különös egybecsengés a „nagy író” történetével: mindkettő
lopott, maga sem tudja, miért, nem érzett lelkiismeret-furdalást, és azzal zárta le magában az ügyet, hogy „loptam, és kész”, illetve „ennyi az egész”! Ám
Dosztojevszkij valóban nagy író, s nem elégszik meg a felszín ábrázolásával.
A tettek mozgatórugói érdeklik, s nem közömbös számára a cselekedetek
erkölcsi értéke sem, ezért a társaság tagjainak szájába adott megjegyzésekkel
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és kérdésekkel mintegy próbálja mélyebbre vezetni a felületes bűnbevallót, s
szembesíteni bűne súlyával:
„Csak persze, nem ez volt az ön legrosszabb cselekedete – mondta
undorral Darja Alekszejevna.
– Ez egy lélektani história, nem pedig rossz cselekedet – jegyezte
meg Afanaszij Ivanovics.
– És a szolgáló? – kérdezte Nasztaszja Filippovna, ugyancsak
leplezetlen undorral és a legnagyobb megvetéssel.
– A szolgálót természetesen mindjárt másnap elkergették. Az szigorú
ház!
– És ön tűrte ezt?
– Ez aztán nagyszerű! Egyszóval, oda kellett volna mennem, és
magamra vállalnom?! – mondta vihogva Ferdiscsenko.
– Micsoda galád dolog! – kiáltott fel Nasztaszja Filippovna.
– Nocsak! A legrosszabb cselekedetét akarja hallani az embertől, és
mégis tündöklést vár. A legrosszabb cselekedetek mindig nagyon galádak is...
ezt mindjárt hallani fogjuk Ivan Petrovics szájából; hisz édeskeveset számít
az, hogy kívülről tündököl, és erényesnek akar látszani, mert saját hintaja
van. Mintha kevés embernek volna saját hintaja... És milyen eszközökkel
szerzik...
Szóval Ferdiscsenko egyáltalán nem bírta türtőztetni magát, hirtelen
dühbe gurult, még az arca is eltorzult. Bármilyen furcsa is, de nagyon meglehet, hogy egészen más eredményt várt elbeszélésétől.”
P. Barsi Balázs OFM: Az életszentség titka című könyve nyomán

Fejtörő
Próbálja meg emlékezetből kiegészíteni Szűz Mária gyönyörű
dicsőítő énekének hiányzó szavait:
„Magasztalja……… az Urat, és…………..ujjong……………Istenemben,
mert tekintetre………………szolgálója…………………...Íme, mostantól
fogva………………hirdet engem minden nemzedék, mert……………....
dolgokat cselekedett velem a…………………és…………….az ő Neve.”
„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.
Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek
adományát!
A „Regnum Marianum Akadémia” őszi programja keretén belül
szerdán, 2014. október 8-án, 17:45 órai kezdettel előadásra kerül sor a plébánia nagytermében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Pénteken a Szent Anna-kápolnában a CSALÁDMISÉK keretén
belül lesz bemutatva a szentmise. Buzdítjuk a családokat a részvételre.
Hirdetjük a kedves híveknek, hogy 2014. október 11-én, Máriavölgyben a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából zarándoklatra kerül
sor. Az autóbusz szombaton reggel 6:30-kor indul a Szent Rozália-templom
elől.
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy 2014. október 12-én a Szent
András-templomban, Szabó Imre orgonaművész előadásában, orgonakoncertre kerül sor a KOMÁROMI ORGONAESTÉK program keretén belül.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 145.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 10 534.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
5. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(Szent Attilánusz)
Iz 5,1-7; Zs 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
A Seregek Urának szőlője: Izrael háza
6. hétfő
(Szent Brúnó)
Gal 1,6-12; Zs 110; Lk 10,25-37
Az általam hirdetett evangélium nem embertől ered
7. kedd: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
Gal 1,13-24; Zs 138; Lk 10,38-42
Isten kiválasztott, hogy hirdessem Fiát a pogányoknak

8. szerda: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA
(főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. csütörtök
(Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
Gal 3,1-5; Lk 1,69-75; Lk 11,5-13
A törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által?
10. péntek
(Borgia Szent Ferenc)
Gal 3,7-14; Zs 110; Lk 11,15-26
Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat
11. szombat
(Boldog XXIII. János pápa)
Gal 3,22-29; Zs 104,2-7; Lk 11,27-28
Isten fiai vagyunk a Krisztus Jézusba vetett hit által

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2014. október 6 – 12.
X.
12.

X.
11.

X.
10.

X.
9.

X.
8.

X.
7.

X.
6.

28. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
28. VASÁRNAP

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Rózsafűzér társ. † tagjaiért
† Helena, Marek a rodičia
Za živých členov ruž. bratstva

Za duše v očistci
Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
Tanárok és † osztálytársak

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

7:00
8:00
16:15
magyar
slovenská
slovenská

Za † členov ruž. bratstva
† János
† Mihály és szülők

8:00
10:00
17:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Živý Luboš
Isten áldása egy családra
Élő családtagok

8:00
9:30
17:00

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar

magyar
magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Pál és Erzsébet
† Jozef
† Erzsébet és Alajos
Miséző pap szándékára

7:00
8:00
16:00

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Molnár Kálmán és Margit
Ľudovít Varjú
† Valéria, Károly, Andor, István

† János
Rekolekcia – Rekollekció
† Ondrej a rodičia
7:00
8:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Szent Anna
Sv. Anna

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