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Kiv 22,20-26; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
„Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.”
Alighanem mindnyájunkban ott él egy lehetőségbeli Monte Christo
grófja, aki kész átvenni Istentől az igazságszolgáltatás feladatát: megjutalmazni azokat, akik jók voltak hozzá, és megbüntetni azokat, akik ártottak
neki. Mennyien vannak körülöttünk, akik önhibájukon kívül kerültek olyan
helyzetbe, hogy környezetükhöz képest behozhatatlan a hátrányuk, s ezért
vádolják embertársaikat, a sorsot, Istent!
Bizonyos mértékig mindannyian megsebződtünk a szülői házban.
A legjobb, legodaadóbb szülők szeretete sem tudja kielégíteni a gyermek
szeretetéhségét. Ezeket a sebeinket tudomásul kell vennünk, és el kell
fogadnunk, sem eltakarni, sem elvakarni őket nem volna helyes.
Az Úr igéje viszont ma olyan „kompenzációs módot” mutat nekünk,
amely valódi gyógyírt jelenthet lelkünk sebeire. Az idegent ne használd ki
és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Ahelyett, hogy
bosszút állnánk környezetünkön a minket ért egykori sérelmekért, és ahelyett, hogy érzelmileg kizsákmányolnánk a körülöttünk élőket, hogy megpróbáljuk pótolni a pótolhatatlant, engedjük, hogy az elviselt szenvedések
felnyissák lelki szemünket mások szenvedéseire, és megértésre, együttérzésre, irgalomra indítsanak irántuk. Így valamikori nyomorúságunk értékes
erénnyé válhat: minél fájdalmasabb és keserűbb volt a szenvedés, amelyből

kijutott nekünk, annál mélyebben tudta felszántani lelkünk szántóföldjét,
hogy az isteni irgalom számára jól termő talaj legyen.
Az önmagunk és a felebarát szeretete így válik szétválaszthatatlanul
eggyé. Saját nyomorúságaink ismerete türelemre, irgalomra indít mások
iránt, testvéreink terheinek hordozása pedig saját magunk elfogadásához
segíthet hozzá.
Ez azonban még nem elég. Ezt a parancsot, a másodikat csak az
elsővel egységben vagyunk képesek megvalósítani. Mert valójában már
nincs is két parancs, hanem csak egy, mióta az Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta a velünk, emberekkel minden nyomorúságunkban együttérző és
sorsközösséget vállaló szeretetét, és erre a szeretetre bennünket is képessé
tett, kiárasztva szívünkbe a Szentlelket. Azóta ebben az egyetlen parancsban foglalható össze az egész törvény és a próféták: „Szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket!”
Itt nincs senki, aki előnyben vagy hátrányban volna, mert valamennyien érdemünk nélkül, ingyenesen kaptuk meg a Szentlelket, Isten
szeretetét. Csak ő képes betölteni szeretetéhségünket, s csak ővele tudjuk
valóban szeretni testvéreinket.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Mindenszentek
Urunk, Jézus Krisztus megígérte, hogy: “Aki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt, mennyei Atyám előtt” Az apostolok
korától kezdve, oly nagy számban vallották meg vérükkel az Urat, hogy
a sok névtelen szenteknek nem tudtak külön-külön napot szentelni. Ezért
a IV. századtól kezdve egy napot szentel Egyházunk, amikor minden
szentjéről megemlékezik. 609-ben szentelte fel IV. Bonifác pápa keresztény templommá Szűz Mária és az összes vértanú tiszteletére a római
Panteont, mely valaha az összes pogány isten tiszteletére épült. A IX.
században IX. Gergely pápa november 1-jére tette az ünnepet. Illő tehát,
hogy ujjongással kezdjük a mai szentmisét.
Ma mindenszentek főünnepe van. Az szóban a “fő” előtag utal
arra, hogy ez az ünnep a legrangosabb ünnepeink közé tartozik. Ám az
igazság az, hogy ennek az ünnepnek a tartalma körül teljes a félreértés
az ünnep körül kialakult rossz szokások miatt. Ha ma tíz templomba járó
2

             

„hogy egyek legyenek”

embert megkérdeznének, hogy mi ez az ünnep, akkor ebből kilenc biztosan azt mondaná, hogy ekkor megyünk a temetőbe, a halottakra ekkor
emlékezünk. Az igazság azonban az, hogy ennek az ünnepnek semmi köze
nincs a temetőhöz és a halottakhoz, még kevésbé a halálhoz. Már csak
abból is következik ez, hogy a szentmise fehér miseruhában történik, s a
fehér mindig az örvendezés, ünneplés jele. A holtakra, a halálra holnap,
november 2-án emlékezünk, halottak napján.
A mindenszentek, tehát egy örömünnep. Azokat a szenteket - minden szentet ünnepeljük, akik eljutattak életük, és minden emberi élet végső
céljára, az örök boldogságra Isten örök Országába. Mert ezek a szentek is
az Egyház tagjai. Az Egyház ugyanis nemcsak a földön élő valóság, hanem
három része van.
Az első része az úgynevezett küzdő Egyház. Ez a tulajdonképpeni
földi Egyház. Küzdőnek nevezzük, mert mi itt a földi életben küzdünk az
ördög cselvetései, a bűnök és az élet számtalan vihara között az örök életre
eljutni. A szentmisében az átváltoztatás után az eucharisztikus imádságban
így imádkozunk a küzdő Egyházért, s tulajdonképpen saját magunkért: “...
szent és katolikus Egyházadért (...) tartsd meg békében, őrizd meg egységben, szolgáddal János-Pál pápánkkal, István főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják.”
Az Egyház másik része a szenvedő Egyház. Ezt az Egyházat a
tisztítótűzben szenvedők alkotják. Ők is az örök élet részesei már, hiszen a
tisztítótűz után Isten Országába jutnak, csak még vezekelniük kell bűneikért.
Érettük az eucharisztikus imádságban így imádkozunk: “Kérünk, Urunk,
hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban.”
Az Egyház harmadik része a megdicsőült Egyház. Ezt a szentek
alkotják, akik eljutottak már Isten örök Országába. Az ő közbenjárásukért
is imádkozunk az eucharisztikus imádságban: “A szentek közösségében
tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz
Máriáról, istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, apostolaidról,
vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre
add, hogy mindenben érezzük oltalmadat.”
Az Egyháznak ez a három szintje szüntelen élő kapcsolatban
van egymással. A küzdő és a megdicsőült Egyház szüntelen könyörög a
szenvedő Egyházért, hogy a tisztítótűz ideigtartó büntetésétől mihamarabb
megszabaduljanak. A megdicsőült Egyház pedig - a szentek - közbenjárnak
értünk.
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A mai nap az ünneplés napja. Azokra az emberekre emlékezünk,
akik megmutatták az utat, hogy igenis el lehet jutni az örök életre a Krisztus által meghirdetett élettel, s egyáltalán az hirdetik, hogy a halál után van
folytatás; sokkal szebb, mint amire legmerészebb álmainkban is gondolni
mernénk.
A mai ünnep üzenete pedig az, hogy szenteknek kell lennünk, hogy
eljussunk Isten örök Országában.
Meghökkentő ez: pont én legyek szent?
Úgy gondoljuk, hogy az életszentség a papoknak és a szerzeteseknek van fenntartva, akik egész életüket Istenre, Isten látványos szolgálatára szentelték. A megkereszteltek többségének, akik a világ dolgaival
vannak elfoglalva, ebben nem lehet részük.
Ez egy óriási tévedés. Ugyanis az életszentségre minden megkeresztelt ember meg van hívva - legyen az pap, vagy egyszerű kétkezi
munkás. Nemcsak a papok, szerzetesek lehetnek tehát szentek, hanem
számunkra névtelen keresztények milliói, akik azonban nem névtelenek
Isten előtt, mert csendesen és hűségesen élték keresztény hitüket. Hiszen
hallottuk az olvasmányban: az üdvözültek szeregének száma megszámlálhatatlan.
Mi is lehetünk tehát szentek, sőt szenteknek kell, hogy legyünk,
máskülönben nem jutunk el Isten örök országába. Ebben példaképeink és
segítőink a szentek. Példaképeink azok, akiknek életét feljegyezték, s az
Egyház biztos módon tartja számon őket az üdvözültek között. Segítőink,
mert közbenjárásukkal segítenek minket, a küzdő Egyházat az élet rögös
útján. Csak egy a fontos, hogy akarjunk szentek lenni és kérjük az ő közbenjárásukat, mert Isten világában szabad akaratunké az első szó.
Forrás: www.katolikusradio.hu

A katolikus tanítás szentírási alapjai
A Kinyilatkoztatás
Hagyomány
*Mt 15,3; Mk 7,9; Kol 2,8 – A hibás, az isteni Törvénnyel ellentétes emberi
hagyományok elvetése („a ti hagyományotok” – Mt 15,3; „emberi hagyományok” – Mk 7,9; Kol 2,8), de nem maga „a” hagyomány elvetése, amelyet
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Krisztus és az apostolok hagytak ránk („átadott hagyomány” – 1Kor 11,2;
„kapott hagyomány” – 2Tessz 2,15; 3,6)
2Tessz 2,15 – Meg kell őrizni a kapott krisztusi és apostoli Hagyományt.
1Kor 11,2 – Ezeket az apostoli hagyományokat, amelyeket átadtak nekünk,
meg kell tartani.
2Tessz 3,6 – és őrizkedni kell azoktól, akik nem élnek ezen apostoli Hagyomány szerint. (vö. Róm 16,17)
A Szentírás magyarázata
ApCsel 8,26-35 – A Szentírás magyarázatához egyházi irányítás szükséges.
1Tim 3,15 – Az Egyház az oszlopa és alapja az igazságnak, és nem a Biblia.
ApCsel 2,42 – Az Egyház az apostolok tanítását követi (és nem a Bibliát).
2Pét 1,20 – A Szentírás magyarázata nem egyéni értelmezések dolga.
2Pét 3,16 – A tudatlanok és ingatagok szócsavarása a saját vesztüket fogja
okozni.
Péld 3,5 – „Ne támaszkodj saját belátásodra!”
Forrás: www.depositum.hu

Fejtörő
Írja be a középkor alábbi magyar szentjeinek keresztnevét a négyzetrácsnak abba a sorába, amely előtt az illető születésének és halálának éve
áll.
Szent István; Boldog Özséb, a Pálos rend alapítója; Szent László király;
Árpád házi Szent Erzsébet; Szent Imre herceg; Árpád házi Szent Margit.

A függőleges oszlopban egy olyan közös lelki tulajdonságukat kapja, amelyre az „Isten, hazánkért…” kezdetű népénekünk is utal.
„hogy egyek legyenek”
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Hirdetések
2014. október 26-án – vasárnap – az esti szentmise régi rítusban lesz
bemutatva.
Október 28-án, kedden, 18:00 órai kezdettel szentmise lesz bemutatva a Szent András plébánia-templom újraszentelése évfordulója alkalmából.
A szentmise után, 19:00 órai kezdettel a plébánia nagytermében hangzik el ft.
Fehér Tibor káplán atya erkölcsteológiai előadás-sorozatának újabb része.
November 1-én 11:00 órai kezdettel lesz a magyar nyelvű szentmise bemutatva a Szent András-templomban. 16:00 órai kezdettel pedig a
temetőben lesz megemlékezés az elhunytakról.
November 2-án az esti szentmise után, 18:00 órai kezdettel a Szent
András-templomban hangzik el a Requiem a CONCORDIA vegyes kar
előadásában.
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 hagyományos, Magyar Katolikus Falinaptár a 2015-ös évre, a
sekrestyében megvásárolható. Darabja 2 euróba kerül, ebből 50 cent a plébánia részére marad.
A helybeli KARITÁSZ szolgáltatása gondozói szolgálattal bővült.
Az érdeklődők a Szent Anna-kápolna épületében érdeklődhetnek.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 165.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 11 159.- 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.
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Heti liturgikus naptár
26. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Kiv 22,20-26; Zs 17; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ha hozzám kiált a szegény segítségért, meghallgatom
27. hétfő
Ef 4,32 - 5,8; Zs 1; Lk 13,10-17
Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket
28. kedd: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. szerda
Ef 6,1-9; Zs 144; Lk 13,22-30
Ne látszatra szolgáljatok, hanem mint Krisztus szolgái!
30. csütörtök
Ef 6,10-20; Zs 143; Lk 13,31-35
Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni!
31. péntek
(Szent Wolfgang)
Fil 1,1-11; Zs 110; Lk 14,1-6
Aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus napjára
1. szombat: MINDENSZENTEK (főünnep)
(Boldog Romzsa Tódor)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
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A szentmisék rendje

2014. október 27 – november 2.

X.
28.

X.
27.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

7:00
8:00
17:00

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Lukáč, Miloš a rodičia
† János és szülők
† Szülők

Élő Georgina nővér
Élő család
Požehnanie pre rodinu
Szándék
Sv. Anna

Szent Rozália
Panzió
Sv. Ondrej
Szent András

slovenská

magyar
magyar
slovenská
magyar

7:00

8:00
10:00
17:00
18:00

Streda – Szerda

Szent Rozália
Szent Anna

X.
29.

magyar
magyar

† Magdaléna, Ladislav, Natália,
Gabriela, Borislav, Ján
Élő Zsófia nővér
† Urzína nővér

8:00
16:00

† Irmína nővér
† Rozália Čavojská

† Dominika, Mária, Urban,
Mária
† Szülők és nagyszülők
† Béla, Irén, fiuk Béla

Szent Rozália
Sv. Anna
Sv. Anna

Szent Rozália
Szent Anna

magyar
magyar

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
Požehnanie pre rodinu
Hívekért
Spomienka na zosnulých
Megemlékezés az elhunytakról

8:00
17:00

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Cintorín
Temető

† Édesapa
† Anton Šulák
Miséző pap szándékára
† Anna a Alexander
Miséző pap szándékára

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

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

8:00
9:00
11:00
15:00
16:00

8:00
magyar
9:00
slovenská
11:00 magyar
17:00     slovenská
17:00 magyar

magyar
slovenská
slovenská

8:00
17:00
7:00

Štvrtok – Csütörtök

X.
30.

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

XI.
1.

31. NEDEĽA
CEZ ROK

X.
31.

XI.
2.

ÉVKÖZI
31. VASÁRNAP
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