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Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1Tessz 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
„Amikor nálatok voltunk, olyan gyengéden viselkedtünk körötökben, mint a
gyermekét dajkáló anya. Annyira közel álltatok szívünkhöz, hogy
nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni.”
A tanítás, nevelés és példaadás három szintjét láthatjuk az
Olvasmányban, a Szentleckében és az Evangéliumban. Szól ez a papoknak,
lelkipásztoroknak, de nemcsak nekik, hanem a szülőknek, nevelőknek és bizonyos mértékig mindannyiunknak, hiszen valamennyien felelősek vagyunk
a felnövekvő nemzedékért.
Az elsőről Malakiás prófétánál olvasunk: „Ti letértetek az útról,
sőt sokan elbuktak tanításotok miatt.” A teljes romlottság állapota, amikor
a tanító saját bűnös életéhez igazítja a rábízott tanítást, leszállítja züllött
erkölcsi szintjére, és így másokat is romlásba vezet.
A második szintről Jézustól hallunk az Evangéliumban: „Tanítják
ugyan, de maguk nem teszik azt.” Tudathasadásos állapot, amely könnyen
az első szintre való visszaeséshez vezet. Fontolja meg minden pap, szülő,
nevelő, hogy legnagyobb hatással akkor van a rábízottakra, híveire, gyermekeire, növendékeire, amikor azok nem kirakatba szánt viselkedésmódját
látják. Ha ott az ellenkezőjét tapasztalják annak, amit a tanítás során hallottak tőle, akkor a „bort iszik és vizet prédikál” alapján saját magukat is
felmentik a tanítás kötelező érvénye alól, s bukásukért ő lesz a felelős.

Végül a harmadik, legmagasabb szint az, amelyről Szent Pál ír:
Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ez az
az esemény, amelyre mindannyiunkat törekednünk kell. Ahol nem csupán
egybecseng az életmód a tanítással, hanem mindkettőt az odaadó szeretet
táplálja. Az a szeretet, amely elsősorban nem érzelmeket jelent, hanem
magafelejtést, gondos törődést, a másik üdvösségéért érzett felelősséget.
Ez alatt a szint alatt nem is lehet kereszténynek megmaradni, szükséges ugyanis, hogy Krisztus evangéliumát Krisztus szeretetével hirdessük és
éljük. Ez pedig nem megy másképp, mint, hogy a ránk bízottakat – híveinket,
családunkat, tanítványainkat, vagy talán csak egyetlen embert – üdvösségük
mélységében felvállaljuk és életünket adjuk értük.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Borromeo Szent Károly püspök
Károly a tridenti zsinat megújulásának munkálója volt egyházmegyéjében. Tüzes lélekkel szolgálta Istent, élte és hirdette az Ő szeretetét. Példája nyomán merjünk mi is bátran tanúságot tenni Isten szeretetéről, hogy
megerősödjön Egyházunk, és sokan hallhassák Isten Igéjének hirdetését.
Neves grófi családból született 1538-ban. 22 éves korában nagybátyja, IV. Pius pápa Rómába hívta, és nagy műveltsége és mély vallásossága
miatt bíboros államtitkárává és a milánói
érsekség adminisztrátorává tette. 1563ban pappá szentelték, 1565-ben pedig
elfoglalta a milánói érseki széket. Bölcs
szervezőerő, égő apostoli buzgóság jellemezte. Az 1567. évi pestis idején,
amikor a város vezetői valamennyien
elmenekültek Milánóból, ő hősies önfeláldozással állt helyt a vész sújtotta
városban, és ápolta a betegeket. Minden vagyonát az ínséget szenvedőkre
költötte, és ahol orvossággal már nem
tudott segíteni, vigaszt öntött a lelkekbe.
Papjainak gondját viselte. Hatalmas egyházmegyéjét háromszor látogatta végig.
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A kolostorokban és a szerzetesrendekben szerető szigorral szüntette meg a
visszaéléseket. Bár az egyházi és világi vezetők barátságukkal tüntették ki,
megőrizte alázatát, a szegények szerető atyja maradt. Előkelő kapcsolatait
sohasem használta fel családi vagy baráti érdekek előmozdítására, csupán
a lelkek és Isten Országának előmenetelére. Sokat tett a tridenti zsinat szerencsés befejezéséért, és ő volt az első, aki a zsinati határozatokat végre is
hajtotta.
Találóan alkalmazható rá a szentmise Kezdőéneke:
		
		
		
		

Gondot viselek juhaimra - mondja az Úr,
és pásztort támasztok közöttük,
hogy legeltesse őket:
Én, az Úr leszek Istenük.
Forrás: www.katolikusradio.hu

Szent Imre herceg
Szent Imre herceg, 1007-ben, Székesfehérváron született, Szent
István és Boldog Gizella gyermekeként. Többen voltak testvérek, de kicsi
korukban valamennyien meghaltak. A legtovább Ottó él, aki Imre bátyja
volt, és a trón várományosa. Az ő halála után Imre herceg az egyetlen
trónörökös.
Élete elsősorban Istenre, értékekre, személyekre, kapcsolatokra
irányítja a figyelmet.
Kicsi korában szülei nevelik őt
és testvéreit, megadva ezzel a család
ajándékait: a szülők összetartozásából
táplálkozó biztonságot, a szerethető
példaképeket és testvérein keresztül a
pajtásság örömét.
Imre számára szülei élete volt az
első meghatározó élmény, képeskönyv
az Istenről, kereszténységről, magyarságról.
Később Szent Gellért, a
Szentföldre vágyakozó püspök lesz a
„hogy egyek legyenek”				
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nevelője, vezetője-társa a krisztusi úton. Ebben az időben teszi szüzességi fogadalmát, amely Isten-szeretetének egyéni megfogalmazása. Veszprémben, a Szent György kápolnában kerül erre sor. Ebben a világban él,
de nem ennek a világnak a vonzásában.
Majd újra az Édesapa veszi át a nevelést. Ekkor már a trónörökös
személyiségét formálja tudatosan, nagy felelősséggel, szeretettel. 1031ben, Székesfehérváron társuralkodóvá akarja koronáztatni fiát.
Ugyanakkor Imre már a saját útját járja. Döntött Isten mellett és
hűséges. Nem az emberi bölcsesség, okos érvelés, hanem az Istenre-hagyatkozás, Istennek-élés örömet adó élménye, biztonsága irányítja. Rendkívüli módon! Nem a mindenki útja, hanem egy külön út, a felszólító
jel lett a hivatása. Az értékek sorrendjében olyan döntést hozott, amely
1000 év távlatából is segít. Első mindenekelőtt Isten, majd a felebarát
és önmaga szeretete. Nemzetéért érzett felelősség, házasság, személyes
boldogság mind fontosak, de mind csak Isten utáni érték.
A személyes felajánlás, tisztasági fogadalmának megtartása a
felesége, szülei és bajtársai előtt – különböző mélységben – egyaránt
tanúságtevésre adott lehetőséget.
1031-ben Imre vezetésével győzelmet aratott a magyar sereg
a német császár támadó serege felett. Imre nem leigázó hadvezérként,
hanem a béke követeként tárgyal – apja Intelmeinek megfelelően.
A társuralkodó - Imre - koronázására nem kerülhet sor, mert bár
tartanak az előkészületek, 1031.szeptember 2-án Imre herceg halálhírét
hozzák. Vadászaton, a megsebzett vadkan megöli. Trónörökös nélkül
marad az ország. Imre hiánya még inkább az Istenhez köti a királyi párt.
Az Imre nélküli kilátástalan helyzet juttatja el Istvánt arra az elhatározásra, hogy ne emberi megoldást keressen a várható trónviszály elkerülésére.
A Magyarok Nagyasszonyára bízza az ország sorsát. Így Imrén keresztül, Imre hiányán keresztül vonzott még erősebben bennünket az Isten
magához.
Forrás: www.veszpremhittan.hu

A katolikus tanítás szentírási alapjai
Az Egyház
Mt 16,13-20 – Jézus megalapítja Egyházát, s megígéri, hogy megvédi azt
minden időkig.
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Mt 28,20 – Jézus megígéri, hogy mindig Egyházával marad.
Jn 16,13 – A Szentlélek fogja elvezetni az Egyházat minden igazságra.
1Tim 3,15 – Az igazság oszlopa és alapja az Egyház (és nem a Biblia).
Mt 18,17-18 – Ha valaki visszautasítja az Egyház ítéletét, azt kivetik onnan.
Mt 28,18-20 – Az Egyház tekintélye Jézus tekintélye.
1Jn 4,6 – Bárki, aki ismeri Istent, az hallgat az Egyházra.
Lk 10,16 – Aki visszautasítja az Egyházat, Krisztust utasítja vissza. (vö. Mt
10,14-15.40)
Forrás: www.depositum.hu

Fejtörő
Az Egyház tíz ismert szentjének a nevét látja. Először húzza alá
azokat, akik szerzetesrendet alapítottak, majd az aláhúzott nevek után álló
NAGYBETÜKET írja sorban a baloldali, a kisbetűket pedig a jobboldali
négyzetekbe.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Szent Péter			
Szent Benedek			
Assziszi Szent Ferenc		
Szent Pál			
Szent István vértanú		
Szent Domonkos		
Szent Tarziciusz		
Loyolai Szent Ignác		
Bosco Szent János		
Szent Ágoston			
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A két szó ugyanannak a személynek, a keleti kereszténység nagy
szentjének neve, magyarul ill. görögül. 330-379 között, jórészt Kappadóciában élt. A keleti szerzetesség megalapítója, később Cezárea
püspöke, kiváló teológus, hitszónok. A görög katolikus testvérek ma is csak
azt az egyetlen szerzetesrendet, a baziliták rendjét ismerik, melyet ő alapított.
„hogy egyek legyenek”				

		

5

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!
Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak,
hogy a hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó
Isten fizesse meg!
Első-péntekhez a szentmisék előtt gyóntatunk. Teljes búcsú elnyerésének lehetősége a tisztítóhelyen szenvedő lelkek részére november 1 –
8-ig.
November 9-én – jövő vasárnap – a 11:00 órai szentmise után rövid
megbeszélésre hívjuk a plébánia nagytermébe azokat a szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük ebben az iskola-évben első szentáldozáshoz járuljon.
Ugyancsak jövő vasárnap, november 9-én, az esti szentmise után,
18:00 órai kezdettel Nagy István, gútai orgonaművész előadásában orgonakoncertre kerül sor a Szent András plébánia-templomban. Előadásában a
francia romantikus orgonairodalom remekművei csendülnek fel.
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 20.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 11 179.- 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
2. vasárnap: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
3. hétfő
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Fil 2,1-4; Zs 130; Lk 14,12-14
Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is!
4. kedd: BORROMEO SZENT KÁROLY
Fil 2,5-11; Zs 21; Lk 14,15-24
Megalázta magát Krisztus, ezért Isten fölmagasztalta őt

5. szerda: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. csütörtök
(Szent Lénárd)
Fil 3,3-8a; Zs 104,2-7; Lk 15,1-10
Amit egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak tartom
7. péntek
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Fil 3,17 - 4,1; Zs 121; Lk 16,1-8
Várjuk az Üdvözítőt, Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket
8. szombat
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Fil 4,10-19; Zs 111; Lk 16,9-15
Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad

„hogy egyek legyenek”				
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A szentmisék rendje
2014. november 3 – 9.

XI.
4.

XI.
3.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

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

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská
slovenská
magyar
magyar

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

† Jozef, Katarína, Pavol, Žofia
† Imre
† Családtagok

† Kucsera Pál, Katalin és nagysz.
† Anna
† Silvester a Ester

† Rodičia a súrodenci
† István
† Benedek

Papi és szerzetesi hivatásokért
† Matej

7:00
8:00
16:00

Szent Rozália
Sv. Anna

XI.
5.

magyar
slovenská

Štvrtok – Csütörtök

8:00
17:00

XI.
6.
Piatok – Péntek

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Rozália a Alexander
† Jolán és Ferenc

† Katalin és József
Za duše v očistci
† Nagyszülők: Erzsébet, Imre
Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Élő anya és fia
† Mária a Rudolf
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

magyar
slovenská
magyar

XI.
7.
Sobota – Szombat

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
magyar

8:00
17:00
17:00

XI.
8.

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

XI.
9.

32. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
32. VASÁRNAP
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