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Boldogok…

Legtöbben a gondoktól és problémáktól mentes embert nevezi boldognak, vagyis azt, aki semmiben sem szenved hiányt. Ha ezt az érvelést végiggondoljuk, akkor kevés, vagy szinte senkit sem nevezhetünk boldognak,
vagy ha igen, akkor egyedül az Istent tekinthetjük maradéktalanul boldognak. Talán ez az oka, hogy a görög mitológiában az isteneket boldognak
ábrázolták. Ezzel szemben az Újszövetség csak kétszer nevezi boldognak az
Istent (1Tim 1,11 illetve 6,15).
A zsidó és a keresztény vallás tanítása szerint az ember számára a
boldogság forrása az Istennel való rendezett kapcsolat, mely nem az ember
erőfeszítésének az eredménye, hanem a boldogságot az Istentől kapjuk ajándékba. Ez az ajándék az ószövetségi szentírás legtöbb leírása szerint földies,
a gazdagság, az egészség, a bőséges gyermekáldás, valamint a társadalmi
elismertség, vagyis földi ajándékok teszik boldoggá az embert. Az Ószövetségi ember számára azonban ezek csak akkor következhetnek be, ha az ember
engedelmeskedik Istennek, hűsége jutalmaként az Istentől ajándékba kapja
ezeket. A zsoltárok könyvében találkozhatunk azzal a gondolattal, hogy függetlenül a földi következményektől az Istennel való közösség önmagában
boldoggá teszi az embert. (Zsolt 1,1)
A boldogság legnagyobb próbája a szenvedés és Jób könyve
egyértelműen elénk tárja, hogy a szenvedő ember nem képes boldog lenni. Az

Újszövetségben a boldogság elválaszthatatlan Jézus személyétől (Lk.6,20).
Csakhogy Jézus azonosítja magát az Úr szenvedő szolgájával, aki miközben
beteljesíti fájdalmas küldetését, örömhírt hirdet a szomorkodóknak. Azt hirdeti, hogy az igazság miatt bántalmazottak Isten oltalma alá kerülnek, hogy
a szegényeket Isten oltalmazza.
A boldogságmondások abszurdumnak tűnnek ezen ismeretek nélkül.
Senki sem tudja elképzelni, hogy a szegény boldog, hogy a szomorúnak nem
hiányzik valami, hogy akit üldöznek, annak ez jólesik.
Ennek a boldogságfogalomnak a megértéséhez Krisztus központú
gondolkodás szükségeltetik. Ha valaki nem értette meg, miben nyilvánul
meg Isten királyi uralma, nem fogja sohasem megérteni, mitől boldog egy
szegény ferences szerzetes, miért ad hálát a szenvedését a fogolykiváltó rend
tagja és miért boldog az, aki böjtöl, vagy miért boldog az, akit az igazságért
üldöznek.
Talán keveset gondolunk arra, hogy egész életünk a boldogság
elképzelésünk köré épül. Azt tesszük, és azt szerezzük meg, amelyről úgy
gondoljuk, hogy boldoggá tesz bennünket. Igaz egész életünkben többször
változtatjuk meg elképzelésünket a boldogságról. De az is megtörténik, hogy
valaki megreked a boldogság elképzelés egy bizonyos fajtájánál. Léteznek
infantilis boldogok, lerészegedett „boldogok”, kábítószer mámorba menekült
„boldogok”. De ezekről a boldogságokról hamarosan kiderül nem tartósak,
nem egészségesek, vagy nem igazán emberi boldogságok.
Talán érdemes egyszer végiggondolnunk, a mostani boldogságunknak milyen határai vannak, vagy meddig tarthat. S ha ez a boldogság,
amelyet érzünk határtalan és elvehetetlen, akkor talán megtaláltuk az igazit.
De addig, amíg ezt valami fenyegeti, addig bátran gyanakodhatunk, boldogság elképzelésünk még tökéletesítésre szorul.
B.Gy.

A Boldogmondások margójára
Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják,
hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell
szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert
örömös lesz az életük.
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Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség
lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége a
szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok zavartól kímélik meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a
csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni,
mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot
kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosok.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a
nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert
útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha
naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak is, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert
életesebb lesz az életük.
Dr. Gyökössy Endre

Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony
Minden év február 2-án a Karácsony fényére emlékezünk 40 nappal
karácsony után. A Világ Világosságának születését ünnepeltük, ezen a napon
pedig Simeon szava nyomán, Jézus bemutatásában szeretnénk meglátni mi
is a Világ Világosságát.
Gyertyákat szentel Egyházunk. A gyertya a mai ember számára már
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nem jelent annyit, sokkal inkább dísz sokak számára, sem mint jeleket hordozó használati eszköz. Fedezzük fel újra a gyertya jelentőségét:
1. fényt ad, világít a sötétben
2. lángja barátságos fényt ad
3. meleget ad
4. önmagát emészti fel, miközben világít és melegít
5. lángját óvni kell széltől, vihartól, hirtelen mozdulattól.
A gyertya Jézust jelképezi számunkra. Ez leginkább a húsvéti vigília
kezdetén, a fény liturgiában (Lucernarium) mutatkozik meg, amikor a húsvéti gyertya lángjáról indul a fény, amely megvilágosít mindent, a világ, a
bűn sötétségét.
Nekünk is gyertyává kell válnunk. Kapott fényünkkel világítanunk
kell, önmagunkkal kell táplálnunk a fényt. Őriznünk kell a fényt, amelyet
kaptunk, védeni vihartól, és melegíteni kell vele, sőt másokat lángra lobbantani. Elképzelhetetlen lenne világunk Isten teremtő, fenntartó, személyes
szeretete nélkül. A modern fizika beláttatja velünk, mennyire titokzatos és
mennyire önmagán túlra mutat maga az anyagvilág is, nem csak az ember (vö. Heisenberg bizonytalansági reláció, a mikro- és a makrokozmosz
meghökkentő következetes arányossága, amely pont az emberben metsződik,
stb.). Értelmetlen lenne Istent kihagyva szemlélni a valóság egészét. Azon
is eltűnődhetünk, hogy kultúránk korábbi rétegeiben mennyire egyetemesen ott van a fénynek, a világosságnak, a Napnak olyan fajta priorizálása,
megcsodálása, amely azt sejteti, hogy a Nap jelképén át régebbi kultúrák, a
pogány hellenista kultúra is valamiképpen Világ Világosságát kereste, tisztelte (Eknathon fáraó napkultusza, Mitras kultusz, a kereszt jele, mint a nap
a világosság jelképe).
Amikor Urunk bemutatása ünnepén a Világ Világosságát ragadjuk
meg, áldjuk és magasztaljuk Benne, akkor éppen a Tőle kapott fényben ismerjük el Krisztusban az Atya Küldöttét, a megváltó világosságába minket
is belevonó Istenünket (vö. 2 Kor 4, 6). Ezért olyan megnyugtató, ha magunkat, mieinket, sorsunkat, jövőnket, s szenttel és gonosszal áthatott világunkat fölajánljuk, odaadjuk Neki, ahogyan ezen a napon a szerzetesek
teszik a Szent Péter Bazilikában egy, a Pápa kezébe adott gyertya jelképében.
B.C.
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Egyházatyák a szentségekről
Gyónásról… II.
(A szóbeli bűnvallomás szükségessége)
Szent Ágoston: Sermo 352,8
Lázár felemelkedett, kilépett a sírból, de meg volt kötözve, mint
az emberek, akik a bűnvallomásnál vezekelnek. Már kiléptek a halálból, mert nem tennének vallomást, ha nem léptek volna abból ki. Maga
a bevallás kilépést jelent a rejtekből és sötétségből. De mit bízott az
Úr Egyházára? Azt mondja: „Amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a
mennyben is” (Mt 18,18). Következőleg, ha Lázár kilépett, mivel Isten
irgalmassága jóságát gyakorolta rajta, vezesd a rejtetten halott, rothadó
embert a bűnvallomáshoz; a többit már teljesíti az Egyház szolgálata: „oldjátok fel őt, hogy járni tudjon” (Jn 11,44).
Kommentár:
A bűn mérgezi, bénítja az embert. Életünkben több ún. törést –
csalódást abban, hogy nem vagyunk szuperhősök, hanem gyarlóknak
bizonyulunk élethelyzetek miliőjében - átélhetünk. Ilyen töréseknek lehetünk elkövetői vagy elszenvedői. A „Miatyánk” imádságában nem hiába
kérjük úgy az általunk elkövetett vétkek iránti bocsánatot, mint azt, hogy
mi is meg tudjunk bocsátani. Tudni kimondani a bűnt, mit elkövettünk
vagy a megbocsátás szavait, bátorságot és erőt követel, ami végső soron a Szentlélek indíttatására testesül meg szavaimban: „vétkeztem…”,
„megbocsátok…”.
A kiengesztelődés szentsége (gyónás) által nem csak megkönnyebbülünk, hanem megszabadulunk, visszanyerjük szabadságunkat, visszanyerjük
az életet, hogy folytassuk azt a munkát, amit Isten reánk bízott - munkálkodni méreg és lelki bénultság nélkül. Csak merjünk vallani… felállni.
Péter, káplán atya
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Hirdetések
Ma, a hónap első vasárnapján 15 órától szentségimádást tartunk a Szent András-templomban. Ugyancsak tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plébániai
kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!
Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk.
Kérjük azon testvéreket, akik a hónap 4. napján az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy ne feledkezzenek meg vállalásukról. Isten fizesse meg imájukat!
Tudatjuk a jótékonysági keresztény bálra készülőkkel, hogy a bál kezdési időpontja szombaton este 19 órakor lesz. A báli terem 18:15 perctől lesz
nyitva. Buzdítjuk a kedves híveket a tomboladíjak felajánlására is, amit előre
köszönünk!

				

2014. február 16-án, 15 órai kezdettel tartjuk a Rózsafüzér Társulat tagjainak találkozóját a plébánia nagytermében. Kérem a társulat tagjait, hogy lehetőségük
szerint jelenjenek meg a találkozón.
A Plébániai Hírlevél újabb száma a templomból elvihető.

				

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 60.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 920.EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda a 2014/2015ös tanévre meghirdeti az első osztályosok beiratkozását. A beiratkozás ideje:
2014. február 6-7., 13:00 és 17:00 óra között az Eötvös utca 10. szám alatti
épületben.

				

Hétfőn, Szent Balázs vértanú ünnepén és első pénteken az esti szentmisék a
Szent András-templomban lesznek megtartva.
www.revkomaromiplebania.hu
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Heti liturgikus naptár
2. vasárnap: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep)
Mal 3,1-4; Zs 23; Zsid 2,14-18; Lk 2,22-40
Eljön templomába az Úr, aki után vágyódunk
3. hétfő
(Szent Balázs, Szent Anszgár, Oszkár)
2Sám 15,13-14.30; 16,5-13a; Zs 3; Mk 5,1-20
Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr!
4. kedd
(Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz, Korzini Szent András)
2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30 - 19,3; Zs 85; Mk 5,21-43
Fiam, Absalom, bárcsak én haltam volna meg helyetted!
5. szerda: SZENT ÁGOTA
(Szent Adél)
2Sám 24,2.9-17; Zs 31; Mk 6,1-6
Nagyot vétettem, ezért bocsásd meg, Uram, szolgád bűnét!
6. csütörtök: MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI
(Szent Dorottya)
1Kir 2,1-4.10-12; 1Krón 29,10-12; Mk 6,6-13
Légy erős! Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!
7. péntek
Sir 47,2-11; Zs 17,31-51; Mk 6,14-29
Egész szívvel dalolt Dávid az Úrnak, és szerette Istenét
8. szombat
(Emiliáni Szent Jeromos)
1Kir 3,4-13; Zs 118,9-14; Mk 6,30-34
Adj szolgádnak tanulékony szívet!
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A szentmisék rendje
2014. február 3 – 9.
II.
6.

II.
5.

II.
4.

II.
3.

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

8:00
16:00
17:00

8:00
17:00

8:00
17:00
17:00

II.
7.
Sobota – Szombat

8:00
10:00
17:00

II.
8.

magyar
slovenská
magyar

magyar
magyar
slovenská
slovenská
magyar
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Család † tagjaiért
Na úmysel
Betegekért

Rózsafűzér † tagjaiért
Szándékra
† Jozef Lábsky

† Mária
Szándékra
Szándékra
Árpád egészségéért
Szent Rozália
Sv. Anna

Lelkes és Ivanics cs. † tagjaiért
Na úmysel
† Béla, Irén és fiuk Béla

Papi és szerzetesi hivatásokért
† Pavol, Gašpar, Helena,
Miroslav a Zlata

magyar
slovenská

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András

Szándékra
† Rodičia
† Gyula

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Pál és Erzsébet
† Pavol Kaplík
Miséző pap szándékára
Za živých a † čl. rodiny
Miséző pap szándékára
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna
8:00
9:00
11:00
17:00
17:00

8:00
17:00
17:00

7:00
8:00
9:00
17:00

II.
9.

5. NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ
ÉVKÖZI
5. VASÁRNAP
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