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Iz 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
„A seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek
ezen a hegyen.”
Ez az ünneprendezés felöleli a mindenség megteremtésének és az
ember Isten képére történő megalkotásának isteni méreteit.
Képtelenségnek tűnik ezek után, hogy az ember, aki szíve mélyén
vágyakozik az igazi és örök ünnepre, nem megy el arra a lakomára, amelyet a király rendez a fiának, az Atyaisten az ő megtestesült Fiának, Jézus
Krisztusnak a Szentlélekben. Mégis ez a szomorú valóság. Vajon mi készteti arra a meghívottakat, hogy agresszív módon nekiessenek a meghívó
szolgáknak, és hogyan lehetséges az, hogy menyegzős ruha nélkül állít be
valaki a lakomára?
Kétféle módon lehet védekezni az élet, a mi életünk igazi beteljesedése ellen. Az egyik, hogy nyíltan Isten nélküli civilizációt építünk, az ő
lakomája helyett saját magunk rendezünk ünnepet, a másik pedig, hogy
elfogadjuk ugyan Istentől a menyegzőre szóló meghívást, de csak tesséklássék teszünk eleget neki, anélkül, hogy komolyan készülnénk rá.
Figyeljük meg, hogyan termeli ki magából a mai civilizáció a
modern ellenünnepet, az Isten készítette lakoma tragikus karikatúráját, a
mindent profanizáló, csiklandozó gyönyörökre éhes és öntudatvesztésig
hajtott vad orgiát. A reményét vesztett emberiség kétségbeesett és kegyet-

lenül unalmas farsangolása ez. A robotolás, az üzlet, a mindennapi hajtás a pénzért efelé tart és ezt készíti elő: az orvul növekvő, mindennek
a hiábavalóságát feltáró egzisztenciális unatkozás szünnapjait, amikor az
emberi mivoltunkból kivetkőzött „ünneplők” leisszák magukat és egymásnak esnek, hogy fékevesztett duhajkodásuk után émelygős másnaposságra
és rémisztő ürességre ébredjenek.
Ez emberi élet? Mi lesz velünk, ha nem készülünk a Király Fiának,
Jézus Krisztusnak, a Báránynak menyegzőjére? Ha nem kóstolunk bele az
ünneplés tiszta örömébe, a Lélek józan mámorába, melynek másnapja üde
tavaszi reggel friss levegővel, madárdallal és kék éggel, jó szellemi-lelki
közérzettel és hatalmas tetterővel?
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Szent Lukács evangélista
Lukács, a szeretett orvos, Pál kísérője, aki mindennek utána járt, és
így írta meg evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit. Megtapasztalta,
amit mi is megtapasztalhatunk, hogy az Úr erőt önt belénk. Bátran járhatunk az Ő útján.
SZENT LUKÁCS Euzébiusz ókeresztény író szerint a szíriai Antiochiából származik pogány görög nemzetiségű családból. Orvos volt,
de széleskörű irodalmi műveltséggel is rendelkezett, ami egy kicsit a tanultságával járt együtt. Egész életén keresztül nőtlen maradt.
Körülbelül 40 körül tért meg, nem az első keresztények közt, mert
az első keresztények (akik Szent István diakónus vértanúsága után menekültek el) csak a zsidók közt hirdették az evangéliumot. Később jöttek
más keresztények Ciprusból, Cirenéből. Ezek már a görögökhöz is szóltak.
Tíz évvel később Lukácsot már Szent Pál kíséretében találjuk. Tanítvány,
barát és munkatárs volt, talán még háziorvos is.
Szerénysége miatt önmagáról nem beszél írásaiban, legalábbis nem
nyíltan.
Troaszban csatlakozott Szent Pálhoz, annak második missziós
útjához. Egész Filippi városáig vele tartott. Valószínűleg itt maradhatott
Filippiben 52 körül, hogy a fiatal egyházközséget segítse. Amikor Pál 57ben ismét meglátogatta Filippit, Lukács megint csatlakozott hozzá, elkísérte
egészen Jeruzsálemig. Itt, Jeruzsálemben Pált letartóztatták, és Cezareába
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vitték. Lehetséges, hogy Lukács ekkor is
vele volt, de amikor az Apostolt Rómába
szállították, Lukács oda is elkísérte.
Római tartózkodása alatt írta meg
evangéliumát, egy előkelő ismerősének,
Teofilnak ajánlva. Az evangélium
megírásához mindennek alaposan utánajárt, ezért nagyon sok olyan eseményt és
részletet is leír, ami máshol nem található
(Angyali Üdvözlet, Mária Erzsébetnél, a
gyermek Jézus, az irgalmas szamaritánus,
a hamis sáfár, a gazdag ember és Lázár,
a farizeus és vámos imája, a vérrel verítékezés, a tékozló fiú, stb., stb.). Ezek az
értékes részek megmutatják Szent Lukács csodálatos lelki tulajdonságait.
Ott volt Rómában 60 körül Szent Pál kiszabadulásakor is. Ekkorra
már megírta második nagy művét is, az Apostolok Cselekedeteit. Ebből
ismerjük a születő Egyház életét Pál kiszabadulásáig. Ezt a könyvet is Teofilnak ajánlotta, ezt is elsősorban a pogányságból megtért keresztényeknek
szánta.
Pált nem kísérte el a spanyol útjára, valószínűleg fontos megbízatással kellett elutaznia Rómából.
Pál második fogsága idején is az Apostollal volt, ezt Pál örömmel írja Timóteusnak. A vesztőhelyre is elkísérte Lukács. Bizonyos, hogy a
hűséges munkatárs jelenléte még nagyobb erőt adott Pálnak nehéz helyzetében.
Élete további alakulásáról nem sokat tudunk. Sokféle hagyomány
van róla. Valószínűleg Délgörögországba ment, Achájába. Ott püspök volt
élete végéig. Valószínűleg Patarában szenvedett vértanúhalált, ~70. Teste
sokáig Tébében nyugodott, 357-ben vitték maradványait Konstantinápolyba.
Lukács az orvosok védőszentje, de a festők is védőszentjüknek
tisztelik. Van egy 6. századból származó hagyomány, amely Lukácsot mint
festőt említi. Eszerint a Szűz Anyát állítólag megfestette volna. Rómában,
de Czestochowában a pálosoknál is mutatnak Lukácsnak tulajdonított
Mária-képet. A legenda alapja Lukács nagyon finoman megrajzolt Máriaképe.
Forrás: www.katolikusradio.hu
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Hogyan váljunk szentté? IX. rész
Ferdiscsenko reakciója a szembesítésre az agresszivitás, s ezt az író
a lehető legteljesebb lélektani hitelességgel ábrázolja. A bűn valódi súlyával
és következményeivel való szembesülés elől a hencegésbe és pszichologizálásba menekülő embert tehetetlen düh fogja el, mert kísérlete kudarcba fulladt. Dosztojevszkij azonban, mivel nem csak nagy, de zseniális író,
még ezzel a leleplezéssel sem elégszik meg. Másik regényében, a Bűn és
bűnhődésben továbbmegy, s förgeteges oldalakon örökíti meg a bűntudattól
való szabadulás egyetlen igazi lehetőségét: az őszinte bűnbánat útját.
Raszkolnyikov, az ideológiákkal megtömött fejű fiatalember,
fensőbbrendűsége igazolására, előre kitervelt módon meggyilkol egy uzsorás
öregasszonyt, ám számításába egy kis hiba csúszik: éppen akkor vetődik arra
az áldozat húga, az ártatlan Lizavéta, és így kénytelen őt is megölni. Bűne
égeti a lelkiismeretét, s hiába ad magának újra és újra fölmentést, a végén el
kell hogy ismerje, hogy gyenge a bűn hordozásához. Megkísérti az öngyilkosság gondolata, végül mégsem ezt választja, hanem az utcalány létére is
angyali tisztaságú Szonya hatására úgy dönt, vállalja tette következményeit
az igazságszolgáltatás előtt is.
Azzal jön Szonyához, hogy ígéretéhez híven most elmondja, ki ölte
meg Lizavétát. Amint Szonyára néz, akinek szemében a végtelen szerelemmel találkozik, először elkapja tekintetét, és a tenyerébe temeti arcát. Most
szinte gyűlöli Szonyát, mert bűne éppen az ő tisztasága fényében a legelviselhetetlenebb. Majd erőt vesz magán, felnéz, és ahogy látja, hogy még mindig ugyanaz a végtelen szeretet árad rá, egyszerre eltűnik belőle a gyűlölet.
Raszkolnyikov tulajdonképpen Isten előtt áll, s a pillanatnyi gyűlölet Szonya
iránt magának Istennek szól, aki előtt és aki miatt a bűn valóban bűn. Ám
Szonya feltétlen szerelme Isten szeretetét közvetíti számára, s ő a feltétlen
és személyes szeretetnek, mely a bűnt elítéli, de a bűnöst szereti, megadja
magát. Ezek után már nincs is szükség arra, hogy szóljon. Szonya mondja
ki, hogy ő a tettes. Mennyire más ez a bűnvallomás, mint az előbbi magamutogató és bántóan kérkedő őszinteség!
Azért persze Szonya nem Krisztus, és ezzel ő tisztában is van. Tudja,
hogy Raszkolnyikovot még ezután kell elvezetnie Krisztushoz, a megváltás
világába.
„A lány felugrott az ágyról, szeme, amelyet könny borított, most villámlott.
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– Állj fel! – kiáltott rá, és megragadta a két vállát. Raszkonyikov
felállt, és ámultan nézett rá.
– Menj most mindjárt, ebben a percben, állj ki a keresztútra, hajolj
le, és csókold meg a földet, amelyet beszennyeztél... Akkor az Isten új életet
ad neked...
– Van kereszted? – kérdezte hirtelen Szonya.
– Nincs? Ugye, hogy nincs? Akkor fogadd el ezt a cipruskeresztet,
nekem van még egy réz, a Lizavétáé. Cseréltünk: ő nekem adta a keresztjét, én meg a kis szentképemet adtam neki. Most majd azt viselem, ezt meg
neked adom. Fogadd el, hisz az enyém! Az enyém – kérte. – Együtt vállaljuk
a szenvedést, együtt viseljük a keresztet.
– Add ide – mondta Raszkonyikov. Nem akarta megszomorítani, és
nyújtotta a kezét, de rögtön visszahúzta. – Nem most, Szonya, inkább majd
azután – tette hozzá, hogy megnyugtassa.
– Igen, igen úgy jobb lesz – kapott a szaván a lány –, majd ha már vállalod a szenvedést, akkor vedd fel. Eljössz hozzám, és én teszem a nyakadba.
Imádkozunk és megyünk együtt.”
P. Barsi Balázs OFM: Az életszentség titka című könyve nyomán

Fejtörő
Melyik eseménynek melyik az ünnepe? Kösse össze az összetartozó
párok melletti betűket, (de vigyázzon, nem mindegyiknek van párja!), majd
a baloldali oszlopon lefelé haladva másolja át a betű-párokat a négyzetekbe.
Egy 8 betűből álló, négy szótagú szót kap. Mit jelent?

(Jelentését megtalálja a Mt 1,23-ban)
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Hirdetések
2014. október 12-én, 18:00 órai kezdettel, a KOMÁROMI ORGONAESTÉK program keretén belül Szabó Imre orgonaművész játékát
hallgathatjuk meg a Szent András-templomban. Gazdag zenei élményt kívánunk a kedves érdeklődőknek.
2014. október 14-én, kedden, 17:30 órai kezdettel ft. Fehér Tibor
káplán úr újabb előadása hangzik el a plébánia nagytermében. Előadásának
témája: Isten első parancsolata.
Jövő vasárnap a szentmisék után gyűjtést tartunk a MISSZIÓK tevékenységére. Az adományokat Isten fizesse meg!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 260.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 10 794.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A Római Katolikus Plébánia ezúton
szeretné megkérni áldozatkész anyagi támogatását a komáromi Szent
András-templom javítására.

Az adományok leadhatók:
a plébánia irodájában,
a Nádor u. 11. szám alatt, hétfő-péntek 8.00 – 12.00 óra között vagy a
0026384970/0900-as számlaszámra,
illetve a templomi perselyekbe.
Külföldről történő utalás esetén a számlaszámra vonatkozó adatok a
következők:
IBAN: SK8109000000000026384970
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Az egész egyházközösség nevében hálásan köszönöm nagylelkű
adományát.
Szeretettel telve szívembe zárom Önt és kedves családját.
							
Elek László
						
esperes-plébános
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Heti liturgikus naptár
12. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról
13. hétfő
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Zs 112; Lk 11,29-32
A szabadságra Krisztus vezetett minket
14. kedd
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Gal 5,1-6; Zs 118,41-48; Lk 11,37-41
A hit a szeretet által tevékeny
15. szerda: AVILAI SZENT TERÉZ
(Szent Thekla)
Gal 5,18-25; Zs 1; Lk 11,42-46
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség
16. csütörtök
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Ef 1,3-10; Zs 97; Lk 11,47-54
Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt
17. péntek: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC
Ef 1,11-14; Zs 32; Lk 12,1-7
Krisztusban kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét
18. szombat: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep)
2Tim 4,9-17a; Zs 144; Lk 10,1-9
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam
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A szentmisék rendje
2014. október 13 – 19.

X.
14.

X.
13.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

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

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

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

Zdravie a B. pož. pre Helenu
† András és élő Irén
† Édesanya Mária

† József
† István és szülők
† rodinní príslušníci

† Rodičia a súrodenci
† Szülők: Teréz és János
† Rozália és szülők

Élő anya és fia
† Starí rodičia: Ján a Mária

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Anna

7:00
8:00
16:00

magyar
slovenská

X.
15.
8:00
17:00

Štvrtok – Csütörtök

Szent Rozália

X.
16.
Piatok – Péntek

magyar

† László Ferenc, Rozália, fiuk
Tibor és Ilona
† Irena, Jozef, syn František
† Margit és László
17:00
17:00

slovenská
magyar

Sv. Rozália
Szent András

† Lajos és Mária
† Hedviga a František
Egy család élő tagjaiért
† Pavol
Miséző pap szándékára

† Anton, Filip a príbuzní
Hálából
† Mária, József, György
8:00

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

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

X.
17.
Sobota – Szombat

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

slovenská
magyar
magyar

X.
18.

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

7:00
8:00
17:00

X.
19.

29. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
29. VASÁRNAP
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