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Figyelmünket Jézusra irányítani
Meg akarjuk találni a munkánk
értelmét. Aki csákánnyal sziklába
vág, tudni akarja, miért jó az, amit
tesz. Ha egy kényszermunkára elítélt
veszi kézébe a csákányt, ez egészen
más, mint amikor ezt egy szabad
ember teszi, aki drága fémet keres.
Az egyiket a munka megalázza, a
másikat gazdaggá és híressé teszi. A
börtön nem ott van, ahol a csákányok
kopácsolása hallatszik. A börtönt
nem a rácsok jelentik, sem a cella
vagy a kényszermunka. A börtön az,
amikor az ember dolgozik, de nem
tudja miért. (Exupery)
A választott nép évszázadokig
várta az ígért Messiást. A várakozás
új meglepetéseket, örömet ígér. De a
túl hosszú várakozás nyugtalansághoz, türelmetlenséghez vezet, néha
elviselhetetlen. Gondoljunk csak pl.
arra, néha milyen nehéz várni az orvosi rendelő előtt. A prófétáknak nem

volt könnyű feladatuk megőrizni a
népben a reményt. Újabb ígéretekkel
éltették az Izraeliták várakozását.
Képzeljük el, milyen nehéz volt
a fogságban élő János várakozása.
Jézus útját készítette elő, most meg
tétlenül ül – teljesítette küldetését.
Biztos akart lenni abban, hogy nem
fáradozott hiába, hogy igyekezetének értelme volt, hogy Jézus az igazi Messiás. Így akarta a tanítványai
figyelmét Jézusra irányítani. Jézus
nem válaszol közvetlenül János tanítványainak kérdésére, hanem nagyon
világosan Izajás szavaival, melyek
az Úr szolgájára vonatkoznak és
amelyek Jézuson teljesedtek be.
Jézus jól tudta, hogy János tanítványai mélyen tisztelik mesterüket.
Fájt nekik, hogy Jézusnak több tiszteletet tanúsítanak, mint Jánosnak.
Ezért nehezen fogadták volna, ha
Jézus csak egyszerűen Messiásnak
nevezte volna magát. Ezért cselekedeteivel bizonyítja. A tetteknek

nagyobb a súlyuk, mint a szavaknak.
Mert ahogy lélek nélkül halott a test,
a hit is halott tettek nélkül. (Jak 2,
26) A Keresztelő tanúságot tett arról,
hogy Jézus a Krisztus (Messiás). A mi
tetteinknek, mindennapi életünknek,
hiteles keresztény magatartásunknak
kell bizonyítani, hogy Jézus az Isten
Fia.
Amikor távozni fogunk a földi
életből és a mennyország „kapujánál”
szembesülünk a kérdéssel: Ki vagy?,
a cselekedeteink fognak tanúskodni
rólunk. Milyen boldogok leszünk, ha
a válasz ez lesz: A mi segítségünkkel a vakok látnak, a bénák járnak,
a szegényeknek jobb az életük. Vagy
ellenkezőleg, milyen szerencsétle-

nek leszünk, ha a tetteink ellenünk
szólnak, ellentétben lesznek a szavainkkal.
Keresztelő János kérdezett,
amikor bizonytalan volt. Kérdezzük
meg mi is magunktól: Mi az életem
célja? Miért teszem azt, amit teszek.
Mit teszek annak érdekében, hogy
hűségesebben kövessem Krisztust?
Vajon mit mondana az igazságos
Bíró, ha még ma kellene számot
adnom életemről? Advent második
felében újítsuk meg elhatározásunkat, hogy cselekedeteinkkel, áldozatos buzgóságunkkal hűségesen teljesítjük Istentől kapott küldetésünket.
Ft. Lépes Lóránt atya

Keresztes Szent János

is volt. Az elemi ismeretek megtanulására szegények intézetébe került.
Itt sokat és átszellemülten ministrált,
ami megtetszett egy gazdag úrnak. Ez
a gazdag úr alkalmazta a 13 éves gyereket, aki aztán szerény fizetéséből
így tudott már tanulni. Szorgalmasan
dolgozott, tanult és vezekelt. Egyre
világosabban megérlelődött benne a
gondolat, hogy szerzetes lesz. 1563ban, 21 évesen belép Medina del
Campóban a kármelita rendbe, itt is
kitartóan tanult, majd a Rend parancsára Salamancába ment tanulni:
hittudományt és bölcseletet. 1567ben pappá szentelték, megint csak
parancsra, ő erre méltatlannak érezte
magát.

1591. december 14-én éjjel hunyt
el a kármelita Juan de La Cruz, a spanyol költők védőszentje, akit a világ
Keresztes Szent János néven ismer.
Alig öt évtizednyi élete az istenszerelem tüzében égett el.

Keresztes Szent János misztikus
és kármelita pap volt, egy próféta,
egy jel, akit Isten elhalmozott kegyelmével. 1542. június 24-én született
Fontiverosban, Spanyolországban,
egy nehéz anyagi körülmények közt
élő család harmadik tagjaként. Apja
korán meghalt, anyja nehezen tudta
nevelni. Szakmát nem tudott tanulni,
mert gyenge és ügyetlen volt. Tanulni szeretett volna, erre adottsága
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Misztikus élményekben gazdag
életet élt. Sokat szenvedett betegség,
megnemértés miatt.
Megismerkedik a történelem
egyik legnagyobb nőalakjával, Avilai
Teréz anyával és elkötelezi magát a
Kármel reformja mellett. 1568-ban
elsőnek csatlakozott a megreformált,
sarutlan rendhez, vagyis az új-lazaságokat tagadó, szegény és kemény
életet vállalta. Nagyon kemény vezekléssel és imával éltek ezek a sarutlanok. Ekkor vette fel új szerzetesi
nevét: Keresztes…, vagyis Keresztről
nevezett… A sarus karmeliták testi
erőszakkal akarták a reformokról lebeszélni, elfogták, bezárták, lelkileg
gyötörték, meg is vesszőzték. Misézni sem engedték, ezért megszökött
a rabságból. A sarutlan karmelita
apácák a klauzúrájukban rejtették el.
Jóakarói segítségével aztán Andalúziába mehetett egyik rendházukba. Itt
sem akarták elfogadni, de ő minden
szenvedést örömmel vállalt. Életében
igen sok jelét adta az életszentségnek
és bölcsességnek, a lelki életről szóló
könyvei bizonyítják mély lelki élettapasztalatát. Súlyos beteg lett, városi
rendházba kellett mennie ápolásra, ő
Ubedát választotta, mert az ottani perjel nagyon szigorú volt. Halála 1591.
december 14-én csendes és nyugodt
elmúlás volt, sírjához azonnal megindult a zarándoklás, a nép szentnek
tartotta. Írásait a spanyol irodalom
remekműveiként tartják számon.
1675. január 25-én X.Kelemen
pápa boldoggá, 1726 december 27-én
Advent 3. vasárnapja

XIII.Benedek pápa szentté, 1926 augusztus 24-én XI. Piusz pápa egyházdoktorrá avatja. Az ő egyházdoktorrá
való avatása óta - nemcsak a Kármel
lelkiségében élők, hanem valamennyi
keresztény számára is hiteles tanító
az Egyházban, ránk maradt művei értékes gyöngyszemek.
Szent János élte is azt amit
írt, tanított, magyarázott, olyan
bensőséges kapcsolatba került Istennel, hogy néha csak egy-egy gondolat
a Szentháromságról, Isten jóságáról,
Jézus Krisztusról, a Kereszt látványa
az elragadtatás állapotába emelte,
sokszor felemelkedett a földről és
lebegő állapotban maradt. Máskor,
a környezete által is látható fényjelenségek kísérték Istennel való szoros kapcsolatát. Olykor a jövőt jelen
időben látta, és ezt el is mondta,
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olvasni neki a halottakért végzendő
litániákat és imádságokat. János
testvér egy mozdulattal megkéri,
hogy hagyja abba, s kéri elválaszthatatlan barátjának jelenlétét: “Olvassa el nekem atyám az Énekek
Énekét, mert másra nincs szükségem!” Meghallgat belőle néhány
versszakot, s így szól: “Ó, milyen
értékes gyöngyök!”
Szent János élete és tanítása
a Keresztről és a Szeretetről szól,
valójában minden szent élete folytonos döntés volt a Kereszt mellett. Ő
az önmegvalósítással szemben állította a lemondás és az önmegtagadás
szabadságát és örömét, felismerte a
szenvedés értelmét és értékét, mindezek a kérdések a ma emberét is elevenen foglalkoztatják.
www.magyaralmas.hu

amit a jelenben élők gyakran csak a
jövendölés beteljesedésekor értették
meg.
Írásaiban közel 1500 biblikus
idézet található, valamint azok visszhangjai. Mindig vele volt a Biblia,
utazásai során is. Énekli a zsoltárokat és az Énekek Énekét, különös szeretettel szavalta János evangéliumának 17. fejezetét. Lisszaboni
tartózkodása alatt bibliájával együtt
lement a tengerpartra, míg a többi,
rendi káptalanon résztvevő atya egy
hamis stigmatizált személy sebeivel
volt elfoglalva. mint hűséges barát,
aki elkíséri a templomba, a kertbe, a
cellába, az utazásain. A Biblia nem
más számára, mint a Szó és a Jelenlét, ami közelében lehet a halálig.
Kicsivel azelőtt, hogy kilehelte
volna a lelkét, a Prior atya elkezdte

Keresztes Szent János: Szerelem élő lángja
A lélek az Istennel való teljes egyesüléskor így énekel

Szerelem élő-lángja,
lelkem legközepében,
milyen vigyázva, míly szelíden sebzel!
Nem fáj sebed marása,
fejezd be hát egészen,
találkozásunk hártyáját szakítsd el!

Örökkön égő mécses,
érzékeim homályos
üregeit világod beragyogja,
mi vak volt, íme, fényes,
tökéletes, világos,
melegét, fényét Kedvesének adja.

Ó, seb, gyönyörbe forgatsz!
Égetés édessége!
Ó, puha kéz! Ó, érintés, te kedves!
Örök életről hírt adsz,
kárpótolsz mindenért te!
Megölsz, s halállal új életre keltesz.

Mellemben lakva titkon
ébredsz lágy fuvalommal,
eszméltetsz nyugalomra, szerelemre.
Lélekzeted beszívom,
eltöltesz javaiddal.
Ilyen gyöngéden ejtesz szerelembe!
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bensejében felhangzó szelíd hangjára.
Adjatok hálát mindenért! Ez is a derű
forrása, mert ha csupán hiányainkra
vagy bűneinkre gondolunk, és ha csak
arra figyelünk, amit mi cselekszünk
vagy hanyagolunk el, illetve a rosszra,
ami embertársaink részéről ér, elveszítjük lelkünk egyensúlyát. Arra figyelni,
amit Isten adott, ad és fog adni, annyi,
mint felfedezni a végtelen, egészen
nekünk szóló, személyes szeretetet. Ez
a felfedezés pedig fölnyitja szemünket,
hogy mindent ajándéknak lássunk.
A Lelket ki ne oltsátok! Vagyis
legyünk nyitottak minden jó sugallatra, új és új isteni érintésre. Minden áldott nap figyeljünk arra, amire
a Szentlélek akar vezetni bennünket.
Az emberi szellemnek ez ad végtelen
tágasságot, a pszichének üdeséget,
egész valónknak testi- lelki megifjodást. Vizsgáljatok meg mindent, a
jót tartsátok meg. Vagyis rostáljunk,
az evangélium rostáját használva. Ne
botránkozzunk meg a szeméten, ocsún,
a tiszta búzát gyűjtsük be. Ne raktározzuk magunkban a rossz érzéseket és
emlékeket; lelkünk szentély, nem szemétlerakat. Mindenféle rossztól óvakodjatok. Messziről el kell kerülnünk
a bűnt. Aki játszik a tűzzel, aki túl közel megy hozzá, abba a láng belékap,
és megégeti. És még valami. A mai
Evangéliumban arról olvasunk, hogy
Keresztelő János tudta a helyét. Ha mi
is a helyünkön vagyunk, s ott is akarunk maradni, amíg csak Isten akarja, a
derű legmélyéig átjárja létezésünket.

Barsi Balázs atya
gondolatai
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„Legyetek mindig derűsek.”
A magyar derű szó eszünkbe juttatja a derűs időt, a ragyogó napsütést, a mélykék égen úszó fodros
bárányfelhőket. Azonban nemcsak az
időjárásra, hanem benső világunkra
is igaz, hogy a derűs órákat, napokat
borús időszakok követik. Éppen ezért
nem úgy kell értelmeznünk az Apostol szavait, hogy igyekezzünk egy
bizonyos pszichikaiérzelmi állapotot
rögzíteni – bár nem ártana, ha kedélyállapotunk hullámzásait megtanulnánk mérsékelni egy kicsit –, hiszen
a keresztény élet értelme mélyebben
van, hogysem érzelmekkel át lehetne
érezni. A keresztény derű nem lelkiállapot, hanem a Lélek működésének
jele és gyümölcse bennünk.
Szent Pál a mai Szentleckében
arra tanít bennünket, hogyan juthatunk
el erre a derűre. Imádkozzatok szüntelen! Ne imákat mondjunk csupán. A
szüntelen imádság nem egyéb, mint az
isteni jelenlét állandó tudatosítása. Ha
elmerülnénk ebben a végtelenül édes és
éltető isteni miliőben, senki és semmi
nem tudná megzavarni lelkünk békéjét.
Isten nem pusztán „kívülről” érkezik
hozzánk, a keresztény számára Advent
abban az értelemben is Úrjövet, hogy
felfedezi lelke mélyén Isten csöndes
jelenlétét, és válaszol Szerelmesének
Advent 3. vasárnapja
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Hirdetések

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a karácsony előtti gyóntatásra
ebben az évben advent 3. vasárnapján – december 14-én – kerül sor, 15 órai
kezdettel a Szent András plébánia-templomban. Majd december 19-én, 16 órai
kezdettel, szintén a Szent András plébánia-templomban.
Kérjük, hogy a házaknál lévő betegeket is jelentsék be gyóntatásra, vagy a
sekrestyében, vagy az irodában. Címet és telefonszámot kérünk.
Ft. Lépes Lóránt atya tudatja, hogy hétfőtől (dec. 15.) 17:45-kor imádkozzuk
naponta, a Szállást keres a Szent család, adventi ájtatosságot a Mária Rádióban.
Ugyancsak hétfőn 18:30-ra várjuk a rádió önkénteseit kis adventi összejövetelre
a Mária Rádió komáromi székházába. Kéjük a résztvevőket, hozzanak magukkal pogácsát vagy süteményt.
Ajándékozási akció rászorult gyermekek részére. Egy cipős-doboznyi ajándék elkészítése, melyben lehet játék, ruhanemű, édesség, stb. Romlandó dolgot
ne rakjunk a dobozba!!! Becsomagolás után írjuk rá: kb. hány éves részére, fiú
vagy pedig lánynak szánt ajándékot tartalmaz-e a csomag. A kifüggesztett plakáton pontos információ olvasható ezzel kapcsolatban.
A csomagokat a következő hét szerdáján lehet leadni a plébánián lévő
könyvtárban, 15−17 óra között, vagy pedig az irodában hétfőtől – péntekig 8:00
és 12:00 óra között.
December 22-én, 14.00 órai kezdettel kerül sor a rászoruló gyerekek részére
összegyűjtött cipős-doboz ajándékok átadására. A szervezők nagy tisztelettel
kérik a kedves híveket, hogy amennyiben tehetik, járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéshez sós- illetve édes sütemények készítésével. A készítmények leadhatóak lesznek hétfőn, azaz december 22-én, reggel 8.00-tól 12.00-ig a plébánia
nagytermében. Isten fizesse meg nagylelkűségüket! Minden segítő kéz jól jön,
mert várhatóan 80 embernek kéne örömet szereznünk!
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 300.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 12
509.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A helyi baptista gyülekezet tartós élelmiszer gyűjtését szervezi a hajléktalanok részére, melyből meleg ételt készítenek számukra. Kérjük a kedves híveket,
hogy járuljanak hozzá ehhez a megmozduláshoz. Aki tartós élelmiszert kívánna
adományozni, a jövő hét folyamán ezt megteheti a plébánia irodájában naponta
8-tól 12 óráig. Az eddigi adományokat köszönjük. Isten fizesse meg!
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Heti liturgikus naptár
14. vasárnap: ADVENT 3. VASÁRNAPJA
(Keresztes Szent János, Szent Venantius Fortunatus)
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54; 1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.19-28
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét
15. hétfő
Szám 24,2-7.15-17a; Zs 24; Mt 21,23-27
Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből
16. kedd
(Szent Adelhaid-Etelka)
Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Mt 21,28-32
A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat
17. szerda
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Nem távozott el Júdából a jogar
18. csütörtök
Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24
Igaz sarjat támasztok Dávidnak
19. péntek
Bír 13,2-7.24-25a; Zs 70; Lk 1,5-25
Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne
20. szombat
(Szent Teofil)
Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül

Advent 3. vasárnapja
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A szentmisék rendje
2014. december 15 – 21.

XII.
16.

XII.
15.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

6:00
8:00
17:00
6:00
10:00
17:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská

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

Sv. Anna
Szent Rozália
St. Andreas
Szent András
Sv. Ondrej

Za chorú Máriu
Élő család tagjaiért
Súlyosan beteg fiatalért

† Éva és Géza
† Filip a rod. príslušníci
† Ľudmila Uríčková

Za kňazov a kňazské povolania
† Fekete János
† Baluska Irén (2. évf.)

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

6:00
8:00
16:00

XII.
17.

17:00
18:00

† Anna, Vincent a syn Vincent
† Szülők: Margit és János
Spovedanie – Gyóntatás
† Édesanya Mária
† Zlatica, st. rodičia a predkovia

Élő családtagok
† Rodičia: Magdaléna a Michal

Élő anya és fia
† Jaroslav
† Margit és László

XII.
21.

Szent Rozália
Sv. Anna
slovenská
magyar
16:00
magyar
slovenská

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† József és szülők
† Július, Alžbeta, Mária a Matej
Élő családért
Miséző pap szándékára

magyar
slovenská
6:00
8:00

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

6:00
17:00

Piatok – Péntek

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
magyar

Štvrtok – Csütörtök

XII.
19.

Sobota – Szombat

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

XII.
18.

XII.
20.

4. ADVENTNÁ
NEDEĽA
ADVENT
4. VASÁRNAPJA

Advent 3. vasárnapja

8

