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Péld 31,10-13.19-20.30-31; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
„Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó,
de az istenfélő asszony dicséretet érdemel.”
Már az is nagy figyelmeztetés, hogy mi maradt fenn eddig az emberi történelemből, a letűnt nemzedékek alkotásaiból. Lényegében az örökkévalóság emlékei: a legősibb civilizációkból fennmaradt emberi csontvázak
mellett lévő, nyilvánvalóan a túlvilágra utaló tárgyak és jelek, az egyiptomi
piramisok, melyek ugyancsak az örök élet és a túlvilág emlékművei, illetve
ősi keresztény templomok.
Mi marad az én életemből? Mit hagyok hátra legalább azok szívében, akikkel közvetlenül érintkezem? Bűneim elviselhetetlen, rettenetes emlékeit? Vagy a bűnbánat megrendítő példáját, a szeretet szorgos munkában
megmutatkozó tárgyait? Vagy butaságom ásító hiányosságait, amelyekkel
másokat is megkárosítottam?
Ahhoz, hogy valaki olyan emberi életet éljen, mint a mai Olvasmányban említett családanya, hit, remény és szeretet szükséges, amely nélkül nem
lehet az ember fáradhatatlan és szorgos. Sajnos, manapság a keresztények
körében is a csalfa báj és a múlékony szépség lett a legnagyobb érték... Az
örök szépségre és az el nem múló bájra (a lelki tisztaságra, ártatlanságra)
egyre inkább vakok vagyunk.

Jellemző, hogy valójában mit szeretek abban, akit szeretek. Ha külső
tulajdonságait csupán, akkor azt szeretem benne, ami elmúlik. Ha Istenhez
fűződő kapcsolatát, hűségét, kitartását, akkor azt szeretem benne, ami örökkévaló.
Egész életünk folyamán az Úr második, dicsőséges eljövetelére
készülünk azzal, hogy azt szeretjük, abban remélünk, ami örökkévaló, hogy
serényen dolgozunk, szinte űzve a szeretettől, talentumainkat felhasználva.
Akkor nem lep meg bennünket tolvaj módjára Urunk eljövetelének napja, s
nem rabol meg, hanem megjutalmaz bennünket.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Árpád-házi Szent Erzsébet
1207-ben valószínűleg Sárospatakon született. Édesapja II. Endre
magyar király, édesanyja pedig az andechs-meráni családból származó
Gertrúd volt. Szüleitől, környezetétől nagyon sok vallásos indíttatást kapott, de ő magában is nagyon kiskora óta megvolt az imára és a szeretetszolgálatra való hajlam. Játék közben is be-be ugrott a templomba picit imádkozni. Szívesen ajándékozta dolgait szegényebb társainak, korán kezdett
koldusoknak alamizsnát osztogatni. Nem csak a saját szájától megvont
falatokat adta oda, hanem a konyháról szerzett ennivalókat is vitte a szegényeknek.
Négyéves korában Wartburg várába került, mert Hermann türingiai
tartományi gróf Hermann nevű fiával jegyezték el, ott kellett nevelkednie.
Nehezére esett a szeretteitől való elszakadás is, a vár állandóan nyüzsgő
vendégzsivaja is idegen volt számára, de még inkább az az ellenszenv
esett nehezére, amivel új környezetében a legtöbben fogadták. Hatéves volt,
amikor édesanyja meghalt (l. Bánk bán), ettől kezdve szinte csak az ima volt
egyetlen vigasztalódása.
Később Hermann gróf és felesége mindent megpróbált, hogy védelmezze és segítse jövendő menyüket, hogy kellemessé tegyék életét. Aztán
hirtelen meghalt a kijelölt vőlegény és ez megint csak lehetetlenné tette Erzsébet életét. Az idős gróf ekkor azt javasolta, legyen második fiának, Lajosnak a menyasszonya. Ennek Erzsébet is örült, mert Lajos már korábban is
figyelmes volt iránta, kölcsönösen vonzódtak egymás iránt. Az udvar intrikái
ellen Lajos nagy határozottsággal vette védelmébe szeretett menyasszonyát,
és 1221-ben gyönyörű esküvőn házasságot kötöttek.
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Csodálatosan boldog évek következtek,
mintaszerű harmóniában éltek. Lajos teljesen
partner volt Erzsébet vallásosságában, kölcsönösen segítették egymás életszentségét. Erzsébet
igen sokat imádkozott, böjtölt, sőt vezekelt. A
házassága lehetővé tette, hogy most már teljes
energiával segíthesse a szegényeket, betegeket,
nyomorékokat. Menhelyet állított fel, maga is
ápolta a nyomorultakat, elesetteket.
1227-ben férje egy keresztes hadjáratra
indult, de útközben járványban hirtelen meghalt.
Erzsébet a fájdalomtól csaknem eszét vesztette. A gyász fájdalmát a sógorainak üldözése még fokozta, de most már ő sem bírta elviselni ezt a számára
oly idegen világot. Az élettörténetét ettől kezdve a legendák fátylán keresztül
ismerjük. Tudni kell azonban, hogy életét Erzsébet ettől kezdve tudatosan is
alakította. Törekedett a mindent meghaladó önfeláldozás és szolgálat megvalósítására. Ez a helyzete ellentétes a kitaszított özvegynek a mártírsorsával.
Pedig az igazság ez. IX. Gergely pápa személyesen rendelte Erzsébet gondoskodójává azt a Marburgi Konrád mestert, aki már Lajos életében is lelki
vezetője volt Erzsébetnek.
Konrád mester segítette Erzsébetet az életszentségi hajlamának
kibontakozásában. Kérlelhetetlenül szigorú volt. Kegyetlenül büntetett, a
természeti hajlandóságokat igyekezett elfojtani. Erzsébet jó tanítvány volt,
semmi sem zavarta meg vidámságát. Lelki szárnyalását viszont csak nehezen
lehetett féken tartani.
Három piciny gyermekével megpróbált Eisenachba menekülni, de
ott nem fogadták be őket. Egy ólban kellett nyomorognia, gyermekeit is elvették tőle, dolgoznia kellett. Mindez a szenvedés azonban csak közelebb
vitte őt Isten szeretetéhez.
Férje barátainak a nyomására visszafogadták később Wartburgba.
Ő azonban nem érezte ott jól magát, 1228-ban elvonult Marburgba, és ott
ferences harmadrendi lett. Sokat imádkozott, alamizsnálkodott, böjtölt.
Élete utolsó napjait gyermeki derű sugározta be. Mindenét elajándékozta és
társnőit vigasztalta.
1231. november 17-én súlyos betegség után, és boldog belenyugvással halt meg. Halála után négy évvel, 1235. május 26-án IX. Gergely pápa
már szentté avatta, édesapja még megélte lánya szentté avatását.
Forrás: www.hittansuli.hu
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Szűz Mária bemutatása
Jeruzsálemben, a templomhoz közel épült Mária templom felszentelésének évfordulója a mai nap. A keleti egyházzal együtt ünnepeljük Mária
felajánlását, és szeretnénk mi is Istennek ajánlani újra életünket, mindennapjainkat.
Boldogságos Szűz bemutatásának ünnepe, a nem sugalmazott Jakab-féle Proto-evangélium alapján valószínűleg a jeruzsálemi Mária templom felszentelésének évfordulója (543). A VIII. században keleten, a XII.
században nyugaton is mindenütt elterjedt. Magyarországon már III. Béla
király (+1196) idejében ünnepelték.
Tartalmában az ünnep az ősrégi hagyományt hirdeti: Joachim és
Anna házasságából hosszú ideig nem született gyermek. Anna asszony
fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét az Úrnak fogja szentelni.
Damaszkuszi Szent János írja: „Ezért a kegyelem (ezt jelenti Anna
neve) Úrnőt szült (Mária annyit jelent mint úrnő)”. Három éves koráig a
szülői házban nevelkedett, majd elvitték a jeruzsálemi templomba, és ott
nevelkedett a templom szolgálatára szentelt hajadonokkal. Itt a Szentlélek
irányításával nemcsak szüzességét őrizte, hanem a kegyelem is napról napra
nőtt benne. Ragyogó tisztasága és kegyelemmel teljessége lett az alap arra,
hogy általa szülessék a Megváltó a világra.
Istenanyai méltóságát köszöntjük a szentmise Kezdőénekével:
Üdvözlégy Szűzanya!
Te szülted a Királyt,
aki az ég és a föld Ura,
mindörökkön örökké!
Forrás:www.katolikusradio.hu

A katolikus tanítás szentírási alapjai
Az Egyház apostoli Egyház
Mt 16,13-20
Lk 22,29-30
Jn 20,21  
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Jézus Egyházát Péter apostolra építi
Jézus Országát az apostoloknak adta át.
Amint az Atya küldte Jézust, úgy küldi Jézus az apostolokat,
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Ef 2,19-20  
ApCsel 9,26-30  

azaz ugyanaz a küldetésük. (aposztolosz = küldött)
Az Egyház apostolokra és prófétákra épült.
Pál működését az apostolok hagyták jóvá.
Forrás: www.depositum.hu

Fejtörő
Milyen sorrendben következnek a szentmise alábbi mozzanatai? Számozza meg, majd a számozás sorrendjében másolja be őket a négyzetrácsba.
(a sorvégeken üres helyek maradhatnak.)
__MENJETEK BÉKÉVEL __ISTEN BÁRÁNYA __
OLVASMÁNY __URAM IRGALMAZZ __
ÁLDOZÁS__ISTENNEK LEGYEN HÁLA __
PREFÁCIÓ __EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK __
SZENT VAGY__ HISZEKEGY __EVANGÉLIUM

Hirdetések
A 23. Harmonia Sacra Danubiana egyházzenei és egyházművészeti
fesztivál keretében 2014. november 16-án vasárnap a délelőtti mise után
12 órakor
Gyökerek és szárnyak címmel kiállítás nyílik a Szent András-templom oratóriumában Chris Chabat franciaországi festőművész műveiből.
„hogy egyek legyenek”
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Ugyancsak a fesztivál keretében 2014.november 16-án 18 órai kezdettel Almásy László Attila budapesti orgonaművész ad hangversenyt J.S.
Bach és Liszt Ferenc műveiből.
A 23. Harmonia Sacra Danubiana egyházzenei és egyházművészeti
fesztivál keretében 2014. november 23-án vasárnap az esti mise után 18
órakor orgonahangverseny lesz a Szent András-templom 150 éves orgonáján. Előadó: Thomas Solymosi Tamás Franciaországban élő magyar
orgonaművész.
A hagyományos, Magyar Katolikus Falinaptár a 2015-ös évre,
a sekrestyében megvásárolható. Darabja 2 euróba kerül, ebből 50 cent az
egyházközség támogatását szolgálja. Az egylapos falinaptár már 20 centért
megvásárolható.
Megjelent „A jó hír csodákra képes” címmel Herdics György írásaiból összeállított kiadvány 2,50 € értékben. A naptárak és a kiadvány a
sekrestyében megvásárolhatók.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 160.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 11 724.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A Római-katolikus Egyház Komáromi Egyházközség híveinek
kérelme a Műemlékvédelmi Hivatalhoz a  KERESZTÚT faragott képeinek
elhelyezésére a Szent Rozália-templom kerítésének falába, hitbuzgalmi
cselekedet céljából. Kérelmi ívek a templomban vannak elhelyezve.
150 évvel ezelőtt került a Szent András plébánia-templomba az orgona, a hangszerek királya. Ez a jelentős esemény van felvázolva azon a két
emléktáblán, melyeket a bejárati ajtó belső részén helyeztünk el.
A PORTE c. folyóirat megvásárlásával a helyi rászorultak gondjainak csökkentésében nyújtanak segítséget a segíteni vágyók. Ára: 1,30 €.
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Heti liturgikus naptár
16. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
Péld 31,10-13.19-20.30-31; Zs 127; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30
Az Urat félő asszony dicséretre méltó: dicsérjétek tetteiért minden helyen
17. hétfő
(Nagy Szent Gertrúd, Szent Ányos, Tours-i Szent Gergely, Szent Hilda)
Jel 1,1-4; 2,1-5a; Zs 1; Lk 18,35-43
Az a kifogásom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet
18. kedd
(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
Jel 3,1-6.14-22; Zs 14; Lk 19,1-10
Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, azzal étkezem
19. szerda: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
(Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
20. csütörtök
(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
Jel 5,1-10; Zs 149; Lk 19,41-44
Megöltek, Uram, de véreddel népet váltottál meg Istennek
21. péntek: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
Jel 10,8-11; Zs 118,14-131; Lk 19,45-48
Vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből
22. szombat: SZENT CECÍLIA
Jel 11,4-12; Zs 143; Lk 20,27-40
A két próféta holtteste a nagyváros utcáján fog heverni
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A szentmisék rendje
2014. november 17 – 23.
XI.
20.

XI.
19.

XI.
18.

XI.
17.

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

XI.
22.

XI.
21.

XI.
23.

NEDEĽA
KRISTA KRÁĽA
KRISZTUS KIRÁLY
VASÁRNAPJA

7:00
8:00
17:00

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

8:00
17:00

8:00

7:00
8:00
17:00

17:00
16:00

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

slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
slovenská
slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská

magyar

slovenská
magyar
magyar

slovenská
magyar

magyar
slovenská
magyar
magyar

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

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

Szent Rozália

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

Za ochranu
† Viktória, András és Gyula
† Erzsébet és Imre

† István
Úmysel
† Michal

Poďakovanie za dož. 80 rokov
† Erzsébet
† Édesanya Margit

† Dominik
† Tibor Bublinec

† Virginia
† Erzsébet és László
Élő családért

† László Ferenc, Rozália
fiuk Tibor,lányuk Ilona és
nagyszülők
† Rod. a st. rodičia Kajanoví
Mariánum – Szalagavató

† Margit és Gyula
† Rodičia
† Németh Ferenc, Jolán, ifj. Tibor
Miséző pap szándékára
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