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A komáromi Szent András Plébánia hírlevele
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Bölcs 6,12-16; 1Tessz 4,13-18; Mt 25,1-13
„Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia,
mert ajtajánál ülve találja.”
Nem túl sokan vannak, akik szeretnek kora reggel felkelni és kiugrani az ágyból, pedig ősi tapasztalat, hogy „ki korán kel, aranyat lel.” S ez
igaz testi és lelki értelemben egyaránt. Nagyon is érdemes meghozni a korán
kelés áldozatát, és a nap első félóráját, óráját Istennek szentelni. Ha mindjárt ébredés után felkelünk, és kitárjuk az ajtót-ablakot Isten kegyelme előtt,
egész napunk tartalmasabb, összeszedettebb, értékesebb lesz.
Azért is alkalmas ez az idő az Istennel való csendes együttlétre, mert
ilyenkor még nem lepi el agyunkat az a rengeteg információ, benyomás,
aggodalom az intéznivalók miatt, melyek a nap sűrűjében ránk szakadnak.
S mennyire más embertársainkkal: családtagjainkkal, munkatársainkkal,
növendékeinkkel, betegeinkkel vagy ügyfeleinkkel úgy találkozni, hogy Isten csöndjéből megyünk hozzájuk! Ha e csöndben, a lelkünk Jegyesével való
meghitt együttlét ideje alatt elmerülünk szent arcának szemlélésében, ez az
arc előttünk lesz egész nap, s testvéreink szemében fel fogjuk ismerni az ő
tekintetét.
Az Úrnál való reggeli időzés segít rendet vinni életünkbe, s olyan
tisztánlátást ad, amely nélkül nem képzelhető el igazi bölcsesség. Nem pusztán arra jó, hogy utána pontosabban tudjuk, mit kell tennünk, elvégzendő

feladataink közül melyik az előbbre való, az éppen legfontosabb, hanem
hogy gondolatainkat Isten gondolataira hangolva bepillantást nyerjünk az ő
nagy terveibe, az üdvösség rendjébe is, mint Szent Pál, aki a tesszaloniki
híveknek az elhunytak sorsáról, a feltámadás „rendjéről” ír a mai Szentleckében.
Aki napját már jó korán az Úrral kezdi, az tudja szívét az egész nap
folyamán az Úrra figyelés állapotában megőrizni. Már kora reggel megkezdi
a virrasztást azzal, hogy lámpását megtisztítja, megtölti olajjal, s késő éjjelig
kitartó tartalék olaját is előkészíti, hogy készen álljon a Vőlegény fogadására,
amikor ő visszatér.
„A nap első órájának odaszánása a záloga annak, hogy minden
időnket Istennek szenteljük.” (E. Elliot) Ha napunkat Istennel kezdjük, ezzel
megvalljuk, hogy az ő akarata szerint és az ő jelenlétében szeretnénk járni,
már itt a földön elkezdve élni a mennyországot, mely lényege szerint nem
más, mint hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Nagy Szent Leó pápa
(Toscana, ? – Róma, 461. november eleje)
A hittudósok és a szónokok védőszentje. Legendája szerint azt a levelet, amelyet az eretnekek ellen írt, Szent Péter sírjára tette, hogy Róma első
püspöke végezze el rajta a szükséges változásokat. Ezt követően Szent Péter
egy látomásban hozta Leó tudtára a javításokat.Leó Toscanából származott.
I. Celesztin pápa idejében archidiakónus volt. 440-ben lett III. Sixtus pápa
utóda. A keresztény hit oltalmazójaként, a nyugati kultúra védelmezőjeként
is kiemelkedő szerepe volt. 452-ben Mantuánál visszafordulásra bírta Attila
hun királyt. 455-ben sikerült elérnie, hogy Genserich vandál vezér megóvja
Rómát a gyilkosságoktól és a gyújtogatásoktól; a fosztogatásokat azonban
sajnos nem sikerült megakadályoznia.Leveleiben fellépett a különböző eretnek tanításokkal szemben (pelagianizmus, manicheizmus, priscillianizmus).
449-ben elvetette a monofizita tanokat. Kiemelkedően fontos kijelentése,
hogy Jézus Krisztusban az emberi és az isteni természet egy személyben
egyesült. Ezt a tanítását, mint a péteri teljhatalom birtokosa meg is küldte
írásban a kalcedoni zsinatnak 451-ben, amely azt elfogadta Péter megnyilatkozásaként. 461. november elején hunyt el, 10-én temették.Nagy Szent Leót
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Rómában június 28-án, Péter-Pál vigíliáján ünnepelték, mert I. Sergius pápa
(687–701) ezen a napon vitette át ereklyéit a Vatikáni bazilikába. Később
a galliai egyház április 11-i dátumát követték. 1969-ben az ünnepet a szent
pápa halála napjára helyezték át.
Forrás: Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből
(Sermo 4, 1-2: PL 54, 148-149)
A mi tisztségünk sajátos szolgálata
Jóllehet Isten egyetemes Egyháza különféle fokozatokra rendeződik,
miként Krisztus szent testének az egésze is különféle tagokból áll, de mégis
– mint az Apostol mondja – mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban (Gal
3, 28). Egyikünket sem különbözteti meg tisztsége annyira, hogy bármelyik
legkisebb tag is ne lenne kapcsolatban a Fővel. Szeretteim, osztatlan tehát
a mi közösségünk a hit és a keresztség egységében, és egyetemes a méltóságunk a boldog Péter apostol oly szent szava szerint: Ti, mint élő kövek,
épüljetek fölé lelki templommá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki
áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Tehát választott nemzetség, királyi
papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok (1 Pét 2, 5. 9).
Mindazokat ugyanis, akik Krisztusban újjászülettek, valóban királyokká teszi a szent kereszt jele és papokká szenteli a Lélek kenete. Értse
meg tehát minden keresztény, aki szellemi módon és a Lélek szerint él, hogy
a mi tisztségünk sajátos szolgálatának kivételével ők is mindannyian részesei
e királyi nemzetségnek és papi tisztségnek. Mert valódi király az, akiben az
Istennek alávetett lélek uralkodik a test fölött. És tökéletes papi tevékenység
az, amikor valaki tiszta lelkiismerettel áll Isten elé, és bemutatja szíve oltárán az istenszeretet szeplőtelen áldozatát. Isten kegyelméből mindannyiunk
számára ez már egyformán valóság lett. Mégis vallásos érzéstekből fakad, és
dicséretes is, hogy a tisztségünkbe való beiktatás napjának úgy örvendeztek,
mintha az a saját megtiszteltetéstek volna, hogy az Egyház egész testében, a
főpapságnak egyetlen szentséget ünnepeljék, amely az áldás olajának lecsordulásakor bővebben jutott ugyan a Főnek, de nem kis mértékben lett osztályrésze a tagoknak is.
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Ezért tehát, szeretteim, nagy oka a közös örömünknek az ily nagy
ajándékban való részesség. Mégis őszintébb és tisztább lesz ez az örömünk,
ha szerény személyünknél nem időztök már tovább. Sokkal hasznosabb
és méltóbb is lesz, ha most Szent Péter apostol dicsőségének szemléletére
fordítjuk figyelmünket, így a mai napon inkább annak emlékét ünnepeljük
tisztelettel, akit a minden kegyelmi ajándék Forrása oly bőven árasztott el
áldásaival, hogy neki jutott a legtöbb, és mindenki más is csak rajta keresztül részesült bennük. A testté lett Ige már köztünk élt, és Krisztus már teljes
erővel belekezdett az egész emberiség megváltásának munkájába.

A katolikus tanítás szentírási alapjai
Egyetlen és egységes Egyház van
Jn 10,16
Az Egyháznak egynek kell lennie.
Jn 17,21
Jézus imádkozott azért, hogy egyek legyünk.
Jn 17,22-23
Az Egyház egysége olyan tökéletes, mint a Szentháromság
		
egysége
Ef 4,4-6
Egy test van, egy Úr, egy hit és egy keresztség.
1Kor 12,13
A keresztségben lettünk egy testté a Lélekben.
Róm 12,4-5skk Különböző rendeltetések szerint sokan egy test vagyunk
		
Krisztusban.
Kol 3,15
Az egy testben békesség kell legyen.
Róm 16,17-18 Kerüljük azokat, akik széthúzásokat okoznak.
1Kor 1,10
A felekezetekre oszlás Isten akarata ellen van.
Fil 2,2
A hitben egyet kell értenünk.
Jel 7,9
Az Egyház katolikus.
Antióchiai Szent Ignác (Kr. u. 110) - „egy legyen az egybegyűltek imádsága, egy legyen könyörgése, szelleme, egy a reménye a szeretetben, a
szeplőtelen örömben, mely Jézus Krisztus, akinél jobb nincsen. Mindnyájan
Isten egy templomává tömörüljetek, mint egy áldozati oltárra, az egy Jézus
Krisztusban, aki az egy Atyától jött, és az egy Atyánál volt, s őhozzá tér viszsza.” (Levél a magnésziaiakhoz, 6-7.)
„Arra törekedjetek, hogy eukharisztiátok egy legyen. Egy ugyanis a mi
Urunk Jézus Krisztus teste, és egy a kehely az ő vérének egységére, egy az
áldozati oltár, ahogyan egy a püspök a presbitériummal és a diakónusokkal,
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hogy Isten szerint cselekedjétek, amit cselekedtek.” (Levél a filadelfiaiakhoz,
4.)
Tertullianus (Kr. u. 197) – „Egy testet alkotunk vallásos meggyőződésünkben,
Istentől eredő erkölcsi fegyelmünkben és közös reményünk kötelékében”
(Védőbeszéd, 39, 1)
Szent Cyprianus (Kr. u. 251) – „Nem tehető házasságtörővé Krisztus jegyese, aki romlatlan és tiszta. Egyetlen otthont ismer, egyetlen nászágy szentségét őrzi tiszta szemérmességgel. Megőriz minket Istennek, Ő jelöli meg
megszült fiait a királyságra. Aki az Egyházzal szakít, az a házasságtörőhöz
csatlakozik, lemond az Egyháznak adott ígéretekről… Ki gondolhatja, hogy
ezt az isteni szilárdságból származó, mennyei előképekre visszanyúló egységet az Egyházban szétszakíthatja, az egymással ütköző akaratok egyenetlenségével megbonthatja? Aki ezt az egységet nem tartja meg, az életet és az
üdvösséget nem tartja meg.” (A katolikus Egyház egységéről, 6.)
„Egy az Isten, Krisztus is egy, egy az ő Egyháza, egy a hit, és a népet az
egyetértés cementezi a test szilárd egységébe. Az egység nem szakadhat
szét, az egy testet nem lehet ízekre szedni, fontos belső szerveit nem lehet
erőszakkal szétszabdalni. Amit az anya-testről levágnak, az magában életképtelen, nem lélegzik, elveszi egészségének alapját.” (A katolikus Egyház
egységéről, 23.)
Forrás: www.depositum.hu

Fejtörő
Melyik vallás követőire jellemző a leírás? A helyes válasz utáni
betűket karikázza be. Ezekből kiolvashatja, hogy mi határozza meg a velük
való kapcsolatunkat.
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Hirdetések
November 9-én 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 november 9-én, az esti szentmise után, 18:00 órai kezdettel Nagy István, gútai orgonaművész előadásában orgona-koncertre kerül
sor a Szent András plébánia-templomban. Előadásában a francia romantikus
orgonairodalom remekművei csendülnek fel.
Kedden, november 11-én, a plébánia nagytermében 17:30 órai kezdettel ft. Fehér Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
A „Regnum Marianum Akadémia” őszi programja keretén belül
szerdán, 2014. november 12-én, 17 órai kezdettel előadásra kerül sor a
plébánia nagytermében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Pénteken a Szent András-templomban a CSALÁDMISÉK keretén
belül lesz bemutatva a szentmise. Buzdítjuk a családokat a részvételre.
Szombaton, november 15-én zarándoklatra kerül sor.ANAGYSZOMBATI NOVÉNA keretén belül magyar szentmisét mutat be dr. Pápai Lajos,
győri megyéspüspök úr. Az autóbusz szombaton 7:00 és 7:30 óra között indul a Szent Rozália-templom elől. Az érdeklődők Kacz Jankánál jelentkezzenek. Telefon: 0904 515 451
A hagyományos, Magyar Katolikus Falinaptár a 2015-ös évre, a
sekrestyében megvásárolható. Darabja 2 euróba kerül, ebből 50 cent az egyházközség támogatását szolgálja.
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 285.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 11 564.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
9. vasárnap: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45 Jn
2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
10. hétfő: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
(Avellinoi Szent András)
Tit 1,1-9; Zs 23; Lk 17,1-6
Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie
11. kedd: SZENT MÁRTON
Tit 2,1-8.11-14; Zs 36; Lk 17,7-10
Várjuk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét
12. szerda: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)
Tit 3,1-7; Zs 22; Lk 17,11-19
Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek
13. csütörtök
(Magyar szentek és boldogok)
Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25
Fogadd el, nem mint rabszolgát, hanem mint szeretett testvért
14. péntek
(Szent Hypatiusz-Huba)
2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37
Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is
15. szombat
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
3Jn 5-8; Zs 111; Lk 18,1-8
Fogadjuk be a testvéreket, hogy munkatársai legyünk az igazságnak
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A szentmisék rendje
2014. november 10 – 16.

XI.
11.

XI.
10.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

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

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská
magyar
magyar

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

† Rodičia a súrodenci
Rózsafűzér társ. † tagjai
† József

Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
† Berze István
† Andrejka a st. rodičia Vincent a
Alžbeta

Za zdravie
† Testvérek
Sikeres műtétért, gyógyulásért

† Szülők: Ilona, István
† Manžel Pavol

7:00
8:00
16:00

Szent Rozália
Sv. Anna

XI.
12.

magyar
slovenská

Štvrtok – Csütörtök

8:00
17:00

XI.
13.
Piatok – Péntek

† János
† Rod. Hegedűsová a Kajanová
† Szülők: Mária és Sándor

† Stanislav
† István
Házassági évforduló
Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Pál és Erzsébet
† Vilma Pútniková
Miséző pap szándékára
† Rodičia a st. rodičia
Miséző pap szándékára

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar

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

slovenská
magyar
magyar

XI.
14.
Sobota – Szombat

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

7:00
8:00
17:00

XI.
15.

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

XI.
16.

33. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
33. VASÁRNAP
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