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Ez 34,11-12.15-17; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
„Bizony, mondom nektek: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is
tettetek, velem tettétek!... Bizony, mondom nektek: amit e legkisebbek
egyikével nem tettetek, velem nem tettétek! Ezek akkor az örök büntetésre
jutnak, az igazak pedig az örök életre.”
Az Úr szava szerint az utolsó ítélet, az én megítéltetésem itt és most,
a mai konkrét cselekedeteimből szövődik. A mai nap az utolsó nap ragyogásában áll.
Ez a keresztény hit! Járhatok egy dohos alagsorban, ahol meglátogatok egy beteget, vagy utazhatok villamoson, végezhetem mindennapi
munkámat másokkal együtt, másokért, családom, közösségem körében élve.
Maga a mindenség Királya, Jézus Krisztus áll elém minden egyes emberben.
Azt a jót, amit annak az embernek tettem, akivel ma találkoztam, vagy ugyanezt nem tettem, pedig megtehettem volna, azt Jézusnak teszem vagy nem
teszem meg.
A keresztény misztikának ez a teljessége: nem ködös látomások
és elérhetetlen magaslatok, hanem a Tábor-hegyről lejövet a mindennapok
konkrétságában megnyilatkozó magatartás.
A hiteles keresztény misztika útját Árpád-házi Szent Erzsébet mutatja, aki az ágyába fektetett szegény betegén meglátta a töviskoronás Krisztust; és Szent Margit, aki a bűzös sebekkel borított nővértársát megrendítő

alázattal, kitartással, szeretettel ápolta; vagy Prohászka Ottokár, aki az élet
küzdőterein, az egyetemi katedrán, a parlamentben és egyházmegyéje élén
sem feledte, hogy az előtte álló emberben ugyanaz a Jézus van jelen titokzatosan, aki az oltáriszentségben a kenyér és a bor színe alatt. Ha van magyar
misztika, márpedig van, akkor az kevés szavú, cselekvő misztika, amely a
legmélyebb szemlélődésből fakad és a legmagasabb szemlélődésbe emel. Ez
Názáret lelkisége.
Nem szabad felednünk, hogy a szó is tett: a jó és igaz szó jó tett,
szinte mágikus ereje van. Életet tudunk adni egyetlen szóval... De ki ne
tapasztalta volna közülünk, hogy néha valami összeszorítja szánkat, és nem
mondjuk ki azt az életet adó szót: a pokol fogcsikorgatását készítjük ezzel
elő, mint akkor is, amikor szánkat gyilkos szavakra nyitjuk, engedve a sátánnak, aki a hazugság atyja és gyilkos kezdettől fogva.
A kritikával is vigyázni kell, hiszen mi nem a kritika, hanem az áldás
fiai vagyunk, arra kaptunk meghívást, hogy áldás legyen az örökségünk.
Krisztus szeretetének örökkévaló országa itt és most szövődik közöttünk.
Minden elmúlik, de „a szeretet és művei megmaradnak”.
Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő

Krisztus Király vasárnapja
Az egyházi év utolsó vasárnapja. Krisztus királyi méltóságának a 20.
századig nem volt külön ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. század királyának hirdette ki a Megváltót, ezzel előkészítette
az ünnepet. Akkor világszerte mindenütt a legmagasabb hegyek ormán, ill.
magaslatokon kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak föl a Megváltó
emlékezetére, közöttük a híres Béke-Krisztus-szobrot az Andok egyik
legmagasabb csúcsán. Az I. Világháború után XI. Pius pápa a niceai zsinat
1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett, melynek mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév végén, december
11-én rendelte el a pápa a Quas primas enciklikával Krisztus Király ünnepét. Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek közé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a
megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére.
Az ünnepet a pápa október utolsó vasárnapjára
1969 óta az utolsó évközi vasárnapon, november végén üljük.
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Krisztus Király
(latinul: Christus Rex; Rex Regum Dominus dominantium)
A mindenség Istentől fölkent uralkodója, akit János evangélista a látomásaiban látott: „Fehér lovon ül, hűségesnek és igaznak hívják. Igazságosan
ítél és harcol. Szeme olyan, mint a lobogó tűz, a fején ékes korona. Neve föl
van írva, de senki sem ismeri, csak Ő maga. Vértől ázott ruha van rajta, a neve:
Isten Igéje. Az égi seregek fehér lovon kísérik, tiszta fehér patyolatba öltözve.
Szájából éles kard tör elő, hogy lesújtson a nemzetekre (...) Öltözetén a csípő
körül ez a név volt felírva: királyok Királya, uralkodók Ura.” (Jel 19,11-16).
Az Ószövetség Messiás-várásának lényeges része egy megváltó király
várása. A messiási ígéretek ui. konkrét történelmi helyzetben hangzottak el és
szorosan kötődtek Dávid házához. A királyság bevezetése, Saul és Dávid sorsa
világosan mutatja, hogy Istennek határozott célja volt a monarchia kialakulásával Izraelben, ezt jelzi a Nátán-jövendölés és a Dáviddal kötött szövetség (2Sám 7. f.). A mindenkori király számára megígért istenfiúságot nem a
keleti uralkodók mitikus felfogásában kell értenünk (istenítés), hanem mint
Krisztus Király igazolását a kinyilatkoztatásban. A Zsoltáros arról beszél, hogy
a Messiás-királynak kettős feladata lesz: meg fogja törni Isten ellenségének
hatalmát, és igazságos, békés országban valósítja meg Isten uralmát (Zsolt 2;
72; 110). De a földi király képéből kiindulva a zsoltárok már olyan eszményi uralkodót ábrázolnak, akinek működése túllépi Izrael földi kereteit: életét
Istentől kapja (Zsolt 2,7), a dávidi uralkodók sorában áll, de fölül is múlja őket,
ezért Dávid dinasztiájának letűnését is túlélheti; mivel különleges kapcsolatban van Istennel és az emberekkel, az üdvösség reménye is hozzá kapcsolódik.
Az Újszövetségben beteljesednek a jövendölések. Az angyali üdvözletkor Gábor főangyal a születendő Gyermek királyságáról összefoglalóan mondja: „Neki adja az Úr Isten az ő atyjának, Dávidnak trónját, és
uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és országának nem lesz vége” (Lk
1,33). A napkeleti bölcsek a földkerekség királyának születését jelző csillagot látva indultak el és keresték Jeruzsálemben „a zsidók született királyát”
(Mt 2,1-6). Heródes kérdésére, hogy hol születik a Krisztus, az írástudók
Mikeást idézve Dávid városát, Betlehemet adják meg születési helyül (Mt 2,6).
Nyilvános működése idején Jézus királyi méltóságát is elrejtette. Kitért az elől, hogy királlyá tegyék (Jn 6,15), de szenvedése előtt, virágvasárnap mint király vonult be városába, Jeruzsálembe úgy, ahogy a próféta
jövendölte: szamárcsikó hátán, szelíden és alázatosan (Mt 21,5; Jn 12,15).
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Amikor a főpapok Pilátus elé vitték, királyként állították oda, akit ők
nem vallottak magukénak, mert „nekünk nincs királyunk, csak császárunk” (Jn
19,15). Pilátus meg is kérdezte Jézust: „Tehát király vagy te?”, és ő megvallotta: „Te mondod, hogy én király vagyok”, de kinyilatkoztatásként feltárta
uralmának isteni lényegét: „Én arra születtem és azért jöttem e világba, hogy
tanúságot tegyek az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat
az én szómra.” (Jn 18,37) A megostorozott Jézust Pilátus így mutatta meg a
tömegnek: „Íme a királyotok!”, majd a halálos ítélet megindoklásául ezt íratta
Jézus feje fölé keresztfeliratul: „A Názáreti Jézus, a zsidók királya” (Jn 19,19).
A Golgotán ezzel csúfolták az arra járók a megfeszített Jézust: „Ha
Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és akkor hiszünk neki!” (Mt 17,42).
Isten országának beteljesedéséről ismételten királyi példázatokat mondott Jézus, utalván a maga király voltára (Mt 18,23; 22,2), s
az utolsó ítéletet dicsősége trónján mint király fogja tartani (Mt 25,34).
Forrás: www. taborilelkesz.hu

A katolikus tanítás szentírási alapjai
Az Egyház látható szervezete hierarchikus
Mt 5,14 – Az Egyház látható.
Jn 21,15-17 – Jézus kinevezi Péter apostolt főpásztornak.
Ef 4,11 – Egyesek apostolok, egyesek próféták… (vö. 1Kor 12,28)
1Tim 3,1-7. 8-13; 5,17 – Püspökök, diakónusok és papok feladatai.
Tit 1,5 – A püspökök papokat szentelhetnek.
Didakhé (Kr. u. 90) – „Kézfeltétellel válasszatok magatoknak az Úrhoz méltó
püspököket és diakónusokat” (XV. 1.)
Antiochiai Szent Ignác (Kr. u. 110)
„Kövessétek mindannyian a püspököt, ahogyan Jézus Krisztus az
Atyát, a presbitériumot pedig úgy, mint az apostolokat; a diakónusokat úgy
tiszteljétek, mint Isten rendelkezését. A püspök nélkül semmi olyat ne tegyetek, ami az egyházzal kapcsolatos. Azt tartsátok érvényes eucharisztiának,
melyet a püspök, vagy megbízottja végez. Ahol a püspök megjelenik, ott
legyen a sokaság, ahogyan, ahol Jézus Krisztus van, ott van a katolikus (egyetemes) egyház.” (Levél a szmirnaiakhoz, 8-9.)
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„a püspök Isten helyettese, a presbiterek pedig az apostolok tanácsa
helyét foglalják el, a számomra oly igen kedves diakónusokra Jézus Krisztus
szolgálata van bízva” (Levél a magnésziaiakhoz, 6.)
Tertullianus (Kr. u. 198-200 körül)
„[A keresztség] kiszolgáltatásának elsődleges joga a főpapé, aki – ha
van – a püspök; azután a presbiteré és a diakónusé, de nem a püspök tekintélye nélkül, az egyház tisztelete miatt, melynek megtartása a béke megőrzése.
Egyébként még a laikusok joga is: amit ugyanis egyformán kapnak, azt egyformán adhatják is… de mennyivel inkább áll a szerénység és alázatosság
fegyelme a laikusokra, hogy azt, ami a nagyobbakat illeti meg, a püspök
feladatát ne ragadják magukhoz.” (A keresztségről, 17,1-3.)
Forrás: www.depositum.hu

Fejtörő
Pótolja a szöveg hiányzó szavait. A függőleges oszlopból kiolvashatja, hogy mi a keresz-tény ember feladata az emberi társadalomban
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Hirdetések
A 23. Harmonia Sacra Danubiana egyházzenei és egyházművészeti
fesztivál keretében 2014. november 23-án, vasárnap, az esti mise után
18 órakor orgonahangversenyre kerül sor a Szent András-templom 150 éves
orgonáján. Előadó: Thomas Solymosi Tamás Franciaországban élő magyar
orgonaművész.
Advent I. vasárnapján valósul meg az őszi gyűjtés a KARITÁSZ
céljaira. Köszönjük a kedves hívek adományait.
Ugyancsak az első adventi vasárnapon áldjuk meg az adventi koszorúkat. A koszorúk megáldását már a szombat esti szentmisében is elvégezzük.
Kedden, november 25-én, a plébánia nagytermében 17:30 órai kezdettel ft. Fehér Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
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.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 190.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 11 914.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Tudatjuk a gyermekekkel és szüleikkel, hogy december 6-án,
13:00–15:00 között, Szent Miklós napi megemlékezést tartunk a plébánián,
valamint karácsonyi díszek készítésének folyamatát sajátíthatják el. Kérjük,
hogy a díszek készítéséhez alapanyagot hozzanak magukkal.
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Heti liturgikus naptár
23. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
Ez 34,11-12.15-17; Zs 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Én magam keresem meg juhaimat, és viselem gondjukat
24. hétfő: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS
ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
Jel 14,1-3.4b-5; Zs 23; Lk 21,1-4
Ők a Bárány nyomában járnak, bárhová megy
25. kedd
(Alexandriai Szent Katalin)
Jel 14,14-19; Zs 95; Lk 21,5-11
Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön
26. szerda
(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Jel 15,1-4; Zs 97; Lk 21,12-19
Műveid csodálatosan nagyok, Uram, mindenható Isten!
27. csütörtök
(Szent Virgil)
Jel 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Zs 99; Lk 21,20-28
Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!
28. péntek
(Marchiai Szent Jakab)
Jel 20,1-4.11 - 21,2; Zs 83; Lk 21,29-33
Új eget és új földte láttam!
29. szombat
Jel 22,1-7; Zs 94; Lk 21,34-36
Nem szorulnak lámpafényre, mert az Úristen ragyog rájuk
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A szentmisék rendje
2014. november 24 – 30.

XI.
24.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

7:00
8:00
17:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

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

† Rodičia
† Márk, Antónia és szülők
† Zács Ilona (tem.)

† Teréz
† Szerzetesnővérek
† Rodičia Pavol a Katarína

† Milan a Oľga
† Szülők
† Mária és élő családtagok

8:00
10:00
17:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

XI.
25.
slovenská
magyar
magyar

Streda – Szerda

7:00
8:00
16:00

XI.
26.

Szent Rozália
Szent Anna

† Édesapa
† Ondrej
† Kičiň Erika
† Margita, Andrej a rodičia
Miséző pap szándékára

† Ilona és Kamilla
† Štefan
† József, Andor és a cs. élő
tagjai

† Márk
† Katarína a rodičia
Sv. Anna
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Anna
slovenská

Za tých, ktorí si siahli na život a
tých, kt. siahli na život iným
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Vilmos, Aranka lányuk Aranka
8:00
17:00

magyar
slovenská
7:00

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

XI.
30.

8:00
17:00

Piatok – Péntek

magyar
slovenská
magyar

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

Štvrtok – Csütörtök

XI.
28.
Sobota – Szombat

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

XI.
27.

XI.
29.

I. ADVENTNÁ
NEDEĽA

8:00
9:00
11:00
17:00
17:00
ADVENT
I. VASÁRNAPJA
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