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II/42. szám

Iz 45,1.4-6; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
„Testvéreim, kiket az Úr szeret!
Jól tudjátok, hogy választottak vagytok!”
A mai Olvasmány tanúsága szerint Isten nem csupán a benne
hívőket, a szenteket választhatja ki és használhatja föl terveinek véghezvitelében, hanem olyanokat is, mint Kürosz perzsa király, aki hazaengedte
a fogságból a választott népet. Isten kezében van a hatalmasok szíve, s bár
meghagyja szabad akaratukat, titokzatos módon mégis üdvösségtervének
szolgálatába állítja döntéseiket és cselekedeteiket.
Mekkora különbség azonban, ha Istennek nem öntudatlan eszközei
vagyunk csupán, hanem tevékeny munkatársai! Mi tudjuk, kinek szolgálunk!
Elgondolkodtál már azon, hogy milyen örömteli, boldogító tény az, hogy
tudod, kinek és milyen ügyet szolgálsz? Hogy gondolataid, szavaid, tetteid
és szenvedésed is ugyanabba a meghatározott irányba mutatnak, s így van
értelmük, céljuk?
Persze ez nem jelenti azt, hogy ismerjük az isteni üdvösségterv
minden apró részletét, rejtett összefüggését. Sokszor saját fáradozásunk
kézzelfogható eredményét sem látjuk. Ezért aztán bennünket is megkísért
az elbizonytalanodás, a lehangoltság, a keserűség.
Ebbe azonban nem szabad belenyugodni. Ha átadod magad a
lemondó beletörődés hangulatának, vétkezel az Isten ellen, aki szeret és

kiválasztott téged, és egyre jobban sodródsz az értelmetlenség felé. Szítsd
fel magadban a bizalmat, hogy ha Isten megbízott, te pedig tudatosan vállaltad az ő szolgálatát, akkor biztosan jó ügybe vont bele téged, és igényli a te
közreműködésedet. Ne az legyen a legfőbb gondod, hogy hol és mit tegyél,
hanem hogy mindig Isten rendelkezésére állj, egészen átadd neki önmagad.
Az ő képmását hordozó pénzdarab vagy, amellyel neki tartozol, ne légy hát
elguruló, elvesztegetett garas, hanem add neki magad egészen!
Ne bánkódj, ha feladatod, amelyet éppen most végezned kell, oly
kevéssé tűnik „lelkinek”. A leghétköznapibb, leginkább lenézett munka is
lelkivé válik, ha jó lélekkel, az Istennek való odaadás örömével végzed.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Kapisztrán Szent János
1386. június 24-én született az olaszországi Kapesztrano
városkában. Apja német zsoldoskapitány volt, akit hét évesen elveszített.
Otthon nagyon tehetséges tanulónak mutatkozott, majd Perugiában jogot
tanult, és egy ideig bíróként dolgozott. Később Perugia és környéke kormányzójává nevezték ki. Vezetését az önállóságát nemrég elvesztett terület
lakói ellenszenvvel fogadták. Fellázadtak ellene, fogságba is ejtették.
Alattvalóinak erőszakoskodásai miatt lemondott, csaknem megkötött házasságát is érvényteleníttette
és 1415-ben ferences szerzetes lett.
Szigorú feltételekkel vették csak fel a
rendbe. Sienai Szent Bernardinnál végezte el hittudományi tanulmányait, és
1420-ban pappá szentelték.
Európát bejárva óriási feladatokat látott el: apostolkodott, bűnbánati
szónok volt, az erkölcsöt erősítette,
küzdött az eretnekek ellen, vitázott
velük, dolgozott rendje megújulásán,
fáradozott a keleti egyházszakadás
megszüntetésén, gyakran eljárt pápai
megbízatásokban, kereszteseket toborzott. Sok írása is ránk maradt. 1455
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tavaszán Magyarországon is fáradozott az országgyűlésen a pártoskodás
megszüntetése és a török elleni hadjárat megindítása érdekében.
A törökök ellen harcolt 1456-ban Nándorfehérvárnál a keresztesek
élén, szorosan együttműködve Hunyadi Jánossal. Közreműködése nagyban
hozzájárult a hármas győzelemhez, a török hajóhad tönkretételéhez, Nándorfehérvár felszabadításához és a szárazföldi török sereg elleni diadalhoz.
Európa szerte felhangzott a Te Deum. III. Kalixtusz pápa elrendelte hálából
augusztus 6-ára Urunk színeváltozásának ünnepét, valamint a déli harangszót.
A győzelem után röviddel Hunyadi János, majd három hónapra rá,
1456. október 23-án Kapisztrán János is elhunyt Szerémújlakon, a kitört
pestis járvány következtében. Ünnepét március 28-án tartották, de XXIII.
János pápa halála napjára tette át. Teste a török hódoltság alatt eltűnt. Szobra 1921 óta a budai várban áll.
Példája:
Tanulj keményen, és rendíthetetlenül harcolj a hitedért!
Forrás: www.katolikus.hu

Hogyan váljunk szentté? X. rész
Szonya az ideológiák és a pszichoanalízis hálójától megszabadítva a
bűn lényegére tereli Raszkolnyikov figyelmét, a bűn valós teológiai, transzcendens és egyetemes méreteire. Azzal pedig, hogy mellé áll, s vállalja vele
a szibériai száműzetést is, segít a férfinak a bűnbevallástól az igazi bűnbánatig, megújulásig eljutni. Ezt foglalja össze az író a regény Epilógusában,
szükségképpen röviden és vázlatosan, mert a kegyelem működését emberi
eszközökkel nem lehet megragadni, csak a következményeit lehet rögzíteni.
Sajátos ellenpontos szerkesztést választ Graham Greene Hatalom
és dicsőség című könyvében a kegyelem szentté tévő hatalmának érzékeltetésére. Bátran nevezhetjük művét „a kegyelem detektívregényének”, melyben nyomon követhetjük, miként válik egy gyenge és megalkuvó ember az
isteni kegyelem prédájává. A mexikói egyházüldözés idején játszódó regény
főszereplőjét, a parázna és iszákos papot, aki ugyanakkor a tiltás ellenére
kitartott a nép mellett, elfogják és halálra ítélik. Szeretne meggyónni a kivégzés előtt, ám a behódolt „békepap” nem vállalja a gyóntatást. Így utolsó
„hogy egyek legyenek”				

		

3

éjszakáján egyedül vergődik, s miközben pálinkával enyhíti szorongását, félhangosan próbál bűnvallomást tenni:
„Paráználkodtam – ez a mondat nem jelentett semmit, úgy hatott,
mint egy újságcím... – Részeg voltam – nem tudom hányszor –, minden kötelességemet elhanyagoltam, vétkeztem kevélységgel, szeretet hiányával...
A szavak ismét üressé váltak, elvesztették jelentésüket. Nem volt
mellette gyóntató, aki a kifejezésekről a tettekre terelte volna figyelmét.(...)
Könnyek csorogtak alá az arcán – nem a kárhozattól félt mostan,
háttérbe szorult még a félelem is, melyet a fájdalom miatt érzett. Végtelenül
elkeserítette a gondolat, hogy üres kézzel áll majd Isten színe elé. Úgy érezte most, hogy könnyű lett volna szentté lennie. Csak egy kis önuralom és
bátorság kellett volna hozzá. Úgy érezte magát, mint aki másodpercekkel
késett el a találkozóról, amelyen boldogsága múlott. Már rájött, hogy egy
dolognak van értelme csupán – szentnek lenni!”
Mindeközben egy, az országból éppen távozni készülő katolikus
család három gyermekének giccses vértanú-históriát olvas fel egy feddhetetlen erkölcsű, kölnivíztől illatozó, puha, kövér hölgy, aki megvetően elfordult a börtönben a méltatlan életű paptól. Micsoda remek ütköztetése a
szentségről alkotott olcsó és hamis képnek a valódi életszentséggel! A bűnös
pap a megszokott valláserkölcsi mércével méri magát, és azt hiszi, elveszett.
Nem veszi észre, hogy a vértanúság vállalásának pillanatában visszanyerte
elvesztett emberi méltóságát és a szentség világába lépett, s hogy ezáltal az
erkölcs és a vallás többszörösen megsértett rendje is helyreállt benne, mert
újra és most már végérvényesen Isten lett számára a minden mindenben.
P. Barsi Balázs OFM: Az életszentség titka című könyve nyomán

A katolikus tanítás szentírási alapjai
A Kinyilatkoztatás
Csak a Biblia, vagy a Biblia és a Hagyomány?
Ter – Jel
		

Az, hogy bármihez is „csak a Szentírás” szükséges, sehol sincs a
Bibliában.

* 2Tim 3,16-17 A Szentírás hasznos a tanításra, hogy Isten embere tökéletes
		
legyen.
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Tit 3,8
Kol 4,12

Ugyanilyen hasznosak a jócselekedetek is.
Az ima is tökéletessé tehet.

Mt 23,2-3
Mózes széke; tetteiktől függetlenül meg kell tartani azt, amit
		
mondanak. (Mózes széke a római Szentszék előképe.)
Mt 28,20
ézus összes parancsát meg kell tartanunk.
Jn 20,30; 21,25 A Szentírásban nincs benne Jézus összes tanítása. (vö. pl.
		
ApCsel 20,35)
Mk 13,31
Jézus szavai nem vesznek el soha.
1Pét 1,25
Jézus örökké tartó szavai az apostoli igehirdetésben
		
maradnak fenn.
Mk 16,15
Jézus szavait hirdetni kell minden embernek.
1Kor 15,1.11 Az igét az apostolok mindig is hirdették, és nem leírták.
Róm 10,17
A hit hallásból van, az apostolok hirdetése által.
Mal 2,7
A tanítás az Úr követének, a papnak az ajkáról származik.
1Kor 11,2
Az átadott hagyományokat meg kell tartani.
2Tessz 2,15
Mind az élőszóban, mind a levelekben átadott hagyományhoz
		
ragaszkodni kell.
2Tim 1,13
Az a tanítás legyen az eszményünk, amelyet az apostoloktól
		
hallottunk.
2Tim 2,2
Ezt a tanítást kell továbbadni, hogy másokat tanítsunk.
Forrás: www.depositum.hu

Fejtörő
Ha a vízszintes sorokba beírja a Pál apostol életében legfontosabb négy város
nevét, a megjelölt függőleges oszlopban egy nevet kap. Ki ő? 			
			
			
………………………..
1) Itt született Pál Kr.u. 4 -7 körül.
2) Itt halt vértanúhalált Kr.u. 67-ben
3) Ennek a városnak a közelében
tért meg 35. körül. 4) Itt alapította
50. körül az első európai keresztény
közösséget, mely végig a legkedvesebb volt számára. Egy levelet is
írt nekik.
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Hirdetések
Missziós vasárnapon a szentmisék után gyűjtést tartunk a MISSZIÓK tevékenységére. Az adományokat Isten fizesse meg!
2014. október 26-án – vasárnap – az esti szentmise régi rítusban lesz
bemutatva.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 200.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 10 994.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a közelgő karácsonyi ünnepkörre
való tekintettel nagyobb méretű fenyőfára lenne szükség a Szent Andrástemplom részére. Kérjük, hogy felajánlásukat vagy az irodában, vagy Morvay Zoltán úrnak jelezzék.
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy jövő hét végén, szombatról
vasárnapra kell az órákat visszaállítani a téli időszámításra.

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
19. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Iz 45,1.4-6; Zs 95; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
Én vagyok az Úr, nincs más, én öveztelek föl, noha nem ismertél
20. hétfő
(Szent Vendel)
Ef 2,1-10; Zs 99; Lk 12,13-21
Isten Krisztussal maga mellé ültetett a mennyben
21. kedd
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion,
Berecz Skolasztika)
Ef 2,12-22; Zs 84; Lk 12,35-38
Krisztus eljött, hogy békét hirdessen nektek
22. szerda
Ef 3,2-12; Iz 12,2-6; Lk 12,39-48
Krisztusba vetett hit által járulhatunk bátran Isten elé
23. csütörtök: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53
Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!
24. péntek
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség
25. szombat: Pannonhalmi SZENT MÓR
Ef 4,7-16; Zs 121; Lk 13,1-9
Krisztus a fő, aki az egész testet egybekapcsolja
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A szentmisék rendje
2014. október 20 – 26.

X.
20.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

X.
21.
X.
22.

X.
24.
Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

X.
25.

X.
23.

X.
26.

30. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
30. VASÁRNAP

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

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská
slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna
Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Štefan
† Éva
Élő édesanya

† István
Za duše v očistci
† Súrodenci

† Július a rod. príslušníci
† József és családtagok
† Miklós, Rozália és Antal

† László, Anna és szülők
† Rodina Müllerová

† Štefan
Szándék
† Édesapa

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

magyar
slovenská
slovenská
magyar
magyar

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

† János
30. výročie sobáša
† Margit és Gyula

Bányai cs. † tagjai
† Štefan a Paulína
Miséző pap szándékára
Régi rítusú szentmise

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

magyar
slovenská
magyar
magyar
slovenská
magyar
latin

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