plébánia
hírlevele
„Ábrahám hitből engedelmeskedett...
Elindult anélkül, hogy tudta volna,
hová megy. Sára is a hitében kapta
az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen. Ábrahám hittel
áldozta fel Izsákot, amikor az Isten
próbára tette.”
Alapvető tévedés férfi és nő,
szülő és gyermek kapcsolatát úgy
tekinteni, mintha ma is fennállna a
paradicsomi állapot. Akár tetszik,
akár nem, mindennapi tapasztalatunk
is tanúsítja, hogy ezekbe a viszonyulásokba is beférkőzött az eredeti bűn,
s Istennel szakítva a személyes létezés szintjéről legalábbis részben a
birtoklás világába csúsztak, aminek
következtében nemi vágyunk rendetlenné vált, szeretetünk megzavarodott. Az a naivitás, amely nem
vesz tudomást az emberi természet e
megromlott állapotáról, bűnös tudatlanság, melynek súlyos következményeit nap nap után látjuk és érezzük.
Sebzettségünk csak akkor gyó-
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gyul, ha mindenestül belépünk az
üdvtörténetbe, melyet Isten kezdeményezett Ábrahámmal, ha hagyjuk,
hogy a természetünket felülmúló
hit és bizalom által Isten méreteire
táguljanak vágyaink és emberi kapcsolataink.
Az
üdvtörténet
kezdetén
Ábrahám minden evilági biztosítékról lemondva ráhagyatkozott Isten
gondviselésére, s így vált igazzá. A
hit és a bizalom zarándokútját járta,
Istenre bízva ígéretei teljesítésének
idejét és módját.
Kivonulása
Ur
városából
előrevetíti a mai kor keresztény
családjainak útját, akiknek szintén
vállalniuk kell egyfajta exodust,
kivonulást a pogány világból, ha
valóban Isten törvényei szerint akarnak élni. Be kell állniuk az üdvtörténet sodrába, különben elsodorja őket
a jelen világ értékvesztéstől és bűntől
megáradt, zavaros folyama.
Ábrahámnak és Sárának Istentől
kellett várnia gyermeke megszületé-

sét, nem hagyatkozhattak szexualitásuk zavartalan működésére. A biológiai jelentőségnél sokkal mélyebb
teológiai mondanivaló fogalmazódik
meg itt: a születendő Izsák elsősorban
Istené, nem az övék! Mint ahogy ők
is mindenekelőtt Istenhez tartoznak,
s csak azután, őbenne egymáshoz.
Sára ezt átérezte a csodás foganás
isteni ajándékában, Ábrahámnak
viszont később kell megtanulnia,
amikor Isten Izsák feláldozását kéri
tőle. A bizalom már-már embertelen

próbatétele ez, ami után azonban
kapcsolata fiával – és feleségével is
– olyan mélységre jut, amelyben már
nincs helye a birtoklásnak, kisajátításnak.
„Még a te lelkedet is tőr járja át!” Engedd, hogy szereteted
megtisztuljon az Isten iránti feltétlen
bizalomban, úgy, hogy semmit és
senkit nem tagadsz meg tőle.
Forrás: Barsi Balázs–Telek Péter-Pál:
Magasság és mélység – Szent idők
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A XIX. században vezették be
Szent Család ünnepét (Vízkereszt
utáni vasárnapra), melyet 1969-ben
a karácsony után eső vasárnapra
helyeztek át. E napon az Egyház
szeretettel szemléli a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s a
keresztény családokat oltalmukba
ajánlja.
„Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának
régóta várt művét véghez viszi, ennek
rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén fölmutassa a világnak
a Szent Család képét, melyben minden ember a szentség és az erények
példáját szemlélhesse. Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna
teljes fényével, ebben a családban
rejtőzködött Krisztus, az Igazság Napja. Az isteni Gondviselés úgy rendezte
a dolgokat, hogy minden keresztény,
bármilyen helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik,

okot, meghívást, mintát kaphasson,
ha a Szent Családra tekint.” (Részlet
XIII. Leó pápa enciklikájából)
Az Egyház annyira fontosnak
tartja a családot, hogy az év utolsó
vasárnapját a családnak szenteli.
Ezen a vasárnapon a szent Családot
állítja elénk, követendő példaképül.
Szent Család Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van
valami köze a családhoz. Bárhogyan
is lenne, családból származunk, családban vagy egyházi közösségben
élünk. Isten ajándékából, ez az éltető
gyökerünk, amely egy életre szól.
Az életünk szorosan összefonódik
másokkal. Mindig is valakinek
gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője,
házastársa, rokona, vagy hozzá tartozója vagyunk. Ezt a kapcsolatot
nem lehet könnyen megszüntetni,
ez egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban élt Szűz
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Máriával, szent Józseffel, rokonaival, az ő követőivel, különösen az
apostolokkal.
A mai modern, megváltozott
körülmények között is minta és példakép a Szent Család. Figyeljünk fel
arra, hogy - mai fogalmaink szerint
is - mennyire összeillő pár volt Mária
és József. Mennyire azonos bennük
az Isten szavának való azonnali,
feltétel nélküli engedelmeskedés! A
mennyei Atya nemcsak szeplőtelen
szűz Anyát, hanem gondoskodó, jó
példa-adó nevelőapát is választott
Fiának, hogy harmonikus családi
életben készülhessen munkájának
elvégzésére.
Annak ellenére, hogy a változások korát éljük, és sokan kikezdik a

házasságot, a család a társadalom és
az Egyház alapsejtje marad. A személy benne és általa valósítja meg
földi és örök hivatását. A család Isten
tevékenységének a helye, és kiváltságos környezete és így Isten és ember
találkozásának is a helye.
A Szent Család egy máig érvényes családmodellt mutat.
A család a szeretet tűzhelye,
amely világít, melegít, éltet. Templom, ahol Isten lakik, a Szentháromság élő tükörképe. Tekintsük célnak
saját családunk „szent családdá”
alakítását, a boldogságos Szűz és
szent József példája nyomán!
Forrás: szatmariegyhazmegye.ro

Szűz Mária, Isten anyja

A Boldogságos Szűz -- akit
nyelvünk nem egyszerűen szentnek,
hanem Szentségesnek mond -- a legnagyobb a szentek között, mert neki
adatott az a kegyelem, hogy anyja lett
a megtestesült Igének. Míg a szentek
az Úr Krisztus teljességéből merítik az
állapotukhoz szükséges kegyelmeket,
addig a Boldogságos Szűz ugyanebből
a Forrásból megkapott minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán
kaphat: ő a ,,kegyelemmel teljes’’.
Szűz anyasága öröktől fogva ott volt
Isten megváltó tervében, s amikor
elérkezett az idők teljessége, megtörtént az, ami a természet rendjében sem
azelőtt, sem azóta nem fordult elő:
anya lett a szűz és fia született: Jézus, a
Szent Család vasárnapja

mi Megváltónk.
Az Egyház tanításában négy
dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki
üdvözülni akar, annak ezt a négy alapigazságot el kell fogadnia Máriáról:
1. Mária Theotokosz, mondják a
görögök, Mater Dei, mondják a latinok, Isten Anyja, mondjuk magyarul
a dogmát, amit az efezusi zsinat 431ben fogalmazott meg. Minden, amit
Máriáról hiszünk és hirdetünk, e misztériumban gyökerezik. Ezt ünnepeljük
ma, január elsején.
2. Mária szűzen foganta és szülte
Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Már az apostoli hitvallás mondja:
,,Születék szűz Máriától’’.
3. Mária szeplőtelenül foganta-
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tott, azaz az eredeti bűn nem érintette
őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX.
Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8-a.
4. Halála után Mária fölvitetett a
mennybe, anélkül, hogy teste romlást
látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe
Nagyboldogasszony napja, augusztus
15-e.
Így az Egyház egyetlen más
szentről sem beszél. Mindezzel együtt
Mária, a Boldogságos Szűz valóságos
ember, akinek története, sorsa, életrajza, élete van. Élete, amely teljesen
Istenből ered, Őérte van, és Őbenne
van.
A Ószövetségi Szentírásban
jövendölések hangzottak el a Megváltó
anyjáról:

,,És te, efratai Betlehem, kicsiny
vagy ugyan Júda fejedelmei között,
mégis belőled származik nekem az,
aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre
megy vissza. Ezért elhagyja őket az
Úr, míg nem szül az, akinek szülnie
kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz
vissza nem tér a maradék’’ (Mik 5,1-5). – Mária az a Szűz, akinek Betlehemben kell majd világra hoznia Őt,
akinek származása, mert Isten Fia, az
örökkévalóságból való.
A Megváltó anyja egy lesz az Úr
szegényei közül:
A Messiás országa ugyanis a kicsinyeké, a szegényeké lesz, akik nem
hadakozással, hanem engedelmes szolgálatukkal nyerik el részüket ebben az
országban (vö. Szof 3,12; Zsolt 149).
Mária, a Messiás édesanyja, ,,az Úr
szolgáló leánya’’ az első a kicsinyek
között, akinek alázatos szolgálata
megnyitotta az utat a megváltás előtt.

Kígyótipró asszony lesz:
A bűnbeesés után a kígyó vereségét jelzi előre az isteni szó: ,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony
közé, a te ivadékod és az ő ivadéka
köze. Ő széttiporja fejedet, te meg a
sarkát veszed célba’’ (Ter 3,15). – Ez a
kígyótipró asszony Mária.

Ujjongani fog a boldogságtól:
Jövendölések szólnak Sion
leányának, Jeruzsálem leányának
boldogságáról, ami abból fakad, hogy
benne lakik az Úr (vö. Szof 3,14- -15;
Mik 4,8,10; Jer 31,22). Ez a Szűz
anyaságában vált valóra, akit ezért
mond boldognak minden nemzedék, s
hívjuk így mi is: Boldogságos!

Szűz anya lesz:
Ácház király kapta a jövendölést,
ami a szabadulás jele: ,,Íme, anya lesz
a szűz és fia születik, és Emmánuelnek
fogják hívni’’(Iz 7,14-- 16). – Mária ez
a szűz anya, akinek fiában Velünk az
Isten (ez az Emmanuel szó jelentése).

A Újszövetségi Szentírás a
következőket mondja el:
Születését és gyermekkorát csak

Betlehemben fogja szülni a fiát:
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apokrif források mondják el. Az evangéliumokban először élete nagy fordulópontján tűnik fel a názáreti szűz,
kinek neve Mária.
Az első, akit Máriának, héberül
Mirjamnak hívnak az Ószövetségben,
Mózes nővére. Később kedvelt női
név, Mária kortársai közül is sokan
viselték. A név jelentést hordoz, de
ma már nehéz pontosan meghatározni,
mert közel 60 lehetőség kínálkozik.
A legvalószínűbb jelentések a
következők:

majd visszatért Názáretbe.
József az álmában kapott angyali
intés szerint magához vette őt, majd
hamarosan útra keltek Betlehembe,
hogy a népszámlálás császári parancsa
szerint a származási helyükön írják
össze őket. Miközben ott tartózkodtak,
beteltek Mária napjai és megszülte
a Fiút. Így teljesedett az Úr szava:
a Megváltó Betlehemben, Dávid
városában született.
Nyolc nap múlva körülmetélték
a Gyermeket és miként Mária is, József is hallotta az angyaltól, Jézusnak
nevezték el.
Amikor Jézus hat hetes lett, a
törvény előírása szerint fölvitték Jeruzsálembe, ahol Mária a tisztulásáért,
József az elsőszülött fiú megváltásáért
áldozatot ajánlott fel. Mária ekkor
hallotta Simeon ajkáról a jövendölést
Fiáról és a maga sorsáról.
Az Úr megmutatta az ő üdvösségét, nemcsak a pásztoroknak, nemcsak Simeonnak és Annának, hanem
a pogányságot képviselő napkeleti
bölcseknek is, akik az ég jeleit figyelve látták meg a csillagot, mely
elvezette őket Betlehembe, a házba,
ahol megtalálták Máriát és a Gyermeket. E látogatás következménye lett a
betlehemi gyermekgyilkosság, amelyben Heródes megölette a 2 év alatti fiú
gyermekeket
Betlehemben
és
környékén (lásd december 28-án,
Aprószentek ünnepén).
Józsefet azonban az Úr angyala
időben figyelmeztette: ,,Fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyip-

Mária = szép (a héber márá =
kövér szóból. Keleten, pl. az araboknál
a női szépség egyik feltétele);
Mária = lázadás (a héber máráh
szóból, Mária a Sátán ellenlábasa);
Mária = keserves (a héber márar
= keserű, fájdalmas szóból);
Mária = Istentől szeretett (az
egyiptomi mri = szeretett és a héber
iam = Isten szavakból) -- Ez nemcsak
nyelvészeti szempontból valószínű,
hanem teológiailag is a legszebb és
legtalálóbb neve annak, akit Isten
a leginkább szeret a teremtmények
közül, mert a legszebb, s épp ezért a
legszebb.
Az evangélium tanúsága szerint
Mária jegyese volt már a Dávid házából
való Józsefnek, amikor Isten elküldte
hozzá Gábor angyalt a Megtestesülés
örömhírével.
Az angyali üdvözlet után Mária
sietve útra kelt, hogy meglátogassa
Erzsébetet. Három hónapig maradt ott,
Szent Család vasárnapja
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tomba...’’
Mikor pedig Heródes meghalt, a
Szentcsalád visszaköltözött, de nem
Betlehemben, hanem Názáretben
telepedtek meg. Amikor Jézus 12 éves
lett, szülei fölvitték magukkal Jeruzsálembe, ahol a Gyermek elveszett.
Hosszasan keresték, mert nem tudták,
hogy Jézus ,,Atyja dolgaiban van’’, végül megtalálták a templomban. Hazatért Máriával és Józseffel Názáretbe és
engedelmes volt nekik.
Ezután eltelt közel 20 év imádságban, munkában, s közben Jézus felnőtt.
József halála után Mária Jézussal
együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy
ideig úgy ismerték őket mint a názáreti
ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig
Jézus 30 éves lett, s elhangzott az Úr
szava János felett, aki hirdetni kezdte
a bűnbánat keresztségét (lásd június
24-én), Jézus elbúcsúzott Máriától és
megkezdte nyilvános működését. Az
evangélisták, amikor nyilvánvalóan
Jézus Krisztusról írnak, Mária jelenlé-

tét is tapasztalják és érzékeltetik:
– Mária ott van az első csodánál: a
kánai menyegzőn;
– az emberek tudnak róla: ,,Boldog a
méh.....’’;
– a háttérben kíséri Jézust: ,,...anyád és
rokonaid beszélni akarnak veled...’’;
– ott van a kereszt alatt, ahol az Egyháznak is anyja lett;
– ott van a pünkösd várásában;
– ő a Napba öltözött asszony (Jel 12),
kinek mennybevétele a bűn és a halál
fölötti győzelem teljessége (lásd augusztus 15-én).
A Szentséges Szűz Mária mindezen kiváltságával és nagyszerűségével
példaképünk és reménységünk. Példaképünk a hitben, reménységünk abban, hogy ami vele történt, az velünk
is -- az Egyházzal és az Egyház minden tagjával -- megtörténik: részünk
lehet a bűn és a halál fölötti teljes
győzelemben.

Hirdetések

Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy a
hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten fizesse
meg!
Első péntekhez a szentmisék előtt gyóntatunk.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 250.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
13 104.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy 2015. január 6-ig a hétköznapi
szentmiséket a Szent Anna kápolna helyett a Szent András plébánia-templomban
tartjuk.
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Heti liturgikus naptár
28. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
(Aprószentek)
Ter 15,1-6; 21,1-3; Zs 104,1-9; Zsid 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40
Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt
29. hétfő
(Becket Szent Tamás)
1Jn 2,3-11; Zs 95; Lk 2,22-35
Aki szereti testvérét, az világosságban él
30. kedd
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. szerda
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!
1. csütörtök: Szűz Mária, Isten anyja (főünnep)
Szám 6,22-27; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21
2. péntek: Nazianzi Szent Gergely püspök, egyháztanító
(Nagy Szent Vazul püspök, egyháztanító)
1Jn 2,22-28; Jn 1,19-28
3. szombat: Karácsonyi idő
1Jn 2,29 - 3,6; Jn 1,29-34
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A szentmisék rendje

2014. december 29 – 2015. január 4.

XII.
30.

XII.
29.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

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

slovenská
magyar
magyar
magyar
slovenská
slovenská
magyar
slovenská
magyar

Sv. Ondrej
Szent Rozália
Szent András
Szent Rozália
Penzión
Sv. Ondrej
Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András

† Filip Šebo a rod. príslušnící
† Szülők
† Édesapa Imre

† Ludmila
B. požehnanie pre Sofiu
† Ladislav, Vojtech a Marta

† Fáncsika
† Mária Hajnalová
Élő Margit és Sándor

Élő családért
B. požehnanie pre sr. Máriu
Miséző pap szándékára
† Manžel a rodičia

8:00
15:30
17:00

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej

XII.
31.

magyar
slovenská
magyar
slovenská

Štvrtok – Csütörtök

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

I.
1.
Piatok – Péntek

† Pánis József
B. požehnanie pre Viktora
Szt. Júdás Tádé tiszteletére

Szt. Júdás Tádé tiszteleltére
† Sr. Modesta a sr. Euzédia
† Janka nővér
Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Élő Árpád
† Gejza Szabó
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

magyar
slovenská
magyar

I.
2.
Sobota – Szombat

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
magyar

8:00
17:00
17:00

I.
3.

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

I.
4.

DRUHÁ NEDEĽA
PO NARODENÍ PÁNA
KARÁCSONY UTÁNI 2.
VASÁRNAP
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