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„Ti vagytok a föld sója!”
A sót már az ókorban élelmiszerek tartósítására használták.
Homérosz „isteninek nevezi a sót” melyet az áldozatoknál használtak.
Sőt a nagy görög filozófus Platón is említi a sót. Rómából származik
az a szokás, hogy sót tettek a csecsemők ajkára, hogy megóvja őket
a veszedelemtől. A régebbi keresztelési szertartásban szerepelt ez a
mozzanat. A szír mítoszok szerint az emberek az istenektől tanulták
el a só használatát. A Litván mítoszok úgy tudják, hogy a démonok
undorodnak a sótól. Paracelsus a híres középkori alkimista és orvos
a sót a megmaradás minőségének tartotta. Az „egy csipetnyi sóval”
kifejezés értelme az volt, hogy a dolgot csak módjával kell csinálni.
Az idősebb Plinius véleménye szerint az ellenmérget is meg kell sózni,
hogy jobban hasson.
Palesztinában bőséges só készletek voltak, ez az oka, hogy
viszonylag sok helységnévben is megtalálható a só neve. A Holttenger déli partján só halmok sorakoztak, ahonnan nyerték a háztartásban használatos sót. Ezen a területen éltek később az Eszszénusok. A
sóhoz kapcsolódó képzet kétféle, egyrészt negatív, a terméketlenség a
pusztulás képe kötődik hozzá. A sós pusztaság (Szof. 2,9) átkozottnak
számított, .és ha egy várost véglegesen el akartak pusztítani, akkor a
földjét bevetették sóval (Bir. 9,45). Aki látta a Holt-tenger élőlényektől

mentes vizét és azt hogy a partján sem sarjadnak növények, annak ezt
nem kellett megmagyarázni.
Másrészt a sót ízesítésre, tartósításra használták. Az áldozat
bemutatásánál megsózták az ételt, sőt még az Úrnak szentelt illatszer
is tartalmazott sót. Nem valószínű, hogy az áldozati húst akarták volna
az Isten számára élvezhetővé tenni, inkább meg akarták óvni a bomlástól. A hűtőszekrény feltalálása előtt Magyarországon is mindenütt
a sőt használták a hús tartósítására. A legtöbb országban a sóval való
kereskedés királyi, állami monopólium volt.
Hasonló a jelentése Izrael és Dávid között kötött só szövetségnek is (2Krón 13,5), melynek jelentése „örökké tart” vagyis nem
romlik meg sohasem. Másutt is használták az ókori keleten a sót
szövetségkötés alkal-mából ilyenkor jelképes értelme a békére és a
hűségre utalt. Palesztinában is meghintették sóval az újszülött gyermeket, illetve sós vízzel mosták le, hogy megtisztítsák. (Ez 16,4). Európában a vendéget kenyérrel és sóval fogadták.
Jézusnak a sóról mondott példázata mögött a sónak mind
praktikus mind szimbolikus értelmét felfedezhetjük A „só ízét veszti”
kifejezés számunkra meglehetősen furcsa. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy abban az időben, Palesztinában ún. bányászott kősót
használtak. Ez, ha vízzel vagy párás levegővel érintkezik, az kiolvasztja belőle a sót és megmarad benne a szennyező anyag, amely ízetlen és
hasznavehetetlen.
Ebből a hétköznapi tapasztalatból született szimbolikus jelentés egy emberi magatartás észrevétlen megváltozására utal. A szimbolikus jelentés egyszerre utal a só szimbolikán keresztül az emberi
személyiség eredendően értékes és romlatlan voltára,. De arra is, hogy
ez szinte észrevét-lenül tud megváltozni, elveszíteni romlatlanságát,
és beteggé válni, vagy esetleg még veszélyessé is. A „ti vagytok a föld
sója” kifejezés a keresztény emberekre utal, akiknek az a feladatuk,
hogy egyrészt a világot mindenki számára élvezhetővé tegyék, másrészt magukban őrizzék, a világban pedig tartósítsák a romhatatlanságot. Ha megromlik a só, semmire sem alkal-mas. Vagyis Jézus még
a bűnös embernél is veszélyesebbnek ítélte a meg-romlott keresztényt, amely nem csak használhatatlan, hanem veszélyes is. Nem tartósít, hanem esetleg mérgez. Ebből következik a sorsa is amit meg is
jövendöl „eltapossák az emberek”. Úgy tűnik Jézus realista, számolt
az evangélista, vagy a lelkipásztor, vagy az egyes keresztény ember
2				

„hogy egyek legyenek”

személyiségének romlásával, ízetlenné válásával és ettől az állapottól a jövendő sorsunk bemutatásával igyekszik megóvni mindannyiunkat.
B.GY.

Szent Skolasztika szűz
Ünnepe: február 10.
Skolasztika az imádság és a lelki beszélgetés embere, aki Istenhez akar közelebb
kerülni testvére segítségével. Ha figyelünk
egymásra, megláthatjuk Isten akaratát a
másik, a hozzánk közelálló szükségében.
forrás: Hankovszky Miklós
Szent Skolasztika a nyugati szerzetesség alapítójának, Szent Benedeknek volt
az ikertestvére. Fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Eleinte otthon élt, majd
testvére példájára kolostorba kívánkozott.
Benedek Piombariolában egy kis zárdát
épített számára, de ez rövidesen kicsinek
bizonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és
fáradhatatlanul tevékenykedett az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában.
Szerette a magányt, még testvérével is
évente csak egyszer találkozott. Életét
Nagy Szent Gergely pápa örökítette meg.
Szent Skolasztika megértette és követte
az Úr szavát. Erről szól a szentmise
Kezdőéneke:
Jöjj Krisztus jegyese, fogadd a koronát,
amelyet örökre neked szánt az Úr!
„hogy egyek legyenek”				
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Görgey Gábor - Még ma

Magyar költők az Istenkeresés útján
Nem a szétfoszló álomsemmiben,
nem a vágy
mézeskalácsországába jutva be,
nem a javulás
labirintusán végigtapogatózva,
nem a kikövetkeztetett
gondolatok szerint,
nem mítikus áttételeken át,
nem az anyagmegmaradás elve alapján,
nem irodalmilag és nem jelképesen,
nem is jövőre és nem is holnap,
hanem még ma
velem leszel a paradicsomban.

Mária édes szívéhez

Mondásom van az te édes Szívedhez, ó Mária, angyali fényességnek
tüköre!
Szólásom vagyon az te tiszta Szívedhez, e világnak nemes Asszonya!
Üdvözlöm az én szívemnek belső érzékenysége szerint az te
szeplőtelen Szívednek méltóságát, ki először a nap alatt mindenkinél
méltóbb lett befogadni az Atyaúristennek méhéből kiszármazott magzatot.
Üdvöz legyen az te szűzességes Szíved, Szentháromságnak tisztaságos lakása és drágalátos szállása, kiben az istenség az emberséggel
egyesült, szeretetnek ölelése miatt.
.
Magasztaljon föl ezért tégedet minden lélek, ó édességes Szűz Mária,
mind az te boldog szent Szívednek Istenhez való engedelmességével,
honnan eredet szerint az mi üdvösségünk származott. .
Üdvözlégy Mária, tisztaság liliomának magas köve!
Üdvözlégy Mária, alázatosság mélységes völgyének violája!
Üdvözlégy Mária, isteni szeretet mezejének piros rózsája!
Üdvözlégy Mária, minden malasztnak és irgalmasságnak kútfeje!
Üdvözlégy Mária, mennyei harmat, minden isteni édességnek és ájtatosságnak teremtője. Ámen.
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Egyházatyák a szentségekről
Betegek kenetéről…
Szent I. Ince pápa: Levél Decentiusnak, 25,8,11. (Kr. u. 416)
Szent Jakab apostol levelében meg van
írva: „Ha közületek beteg valaki, hívja
az áldozópapokat…” [Jak 5,14-15].
Nincs kétség, hogy ezt a betegeskedő
hívőkre kell érteni s így felfogni,
akiknek a testét a krizma szent olajával
meg lehet kenni… viszont a bűnbánatot
tartókra nem lehet rácsorgatni, mivel a
megkenés egyfajta szentség.
Kommentár:
A betegek kenete a II. Vatikáni Zsinat előtt még, mint „Utolsó
kenet” volt megnevezve, ezért is keltett nagy félelmet az emberekben a pap látványa a beteg (HALDOKLÓ) ágya mellett. Ám az egyház soha nem hirdette, hogy csak a végső órákat élő ember veheti
fel a betegek kenetét. Mindazonáltal a zsinatot követően az egyház
erőteljesebben törekszik a szent kenet értelmének és céljának rávilágítására. Értelme: Krisztus szenvedésével való egyesülés, azaz a
beteg mindinkább közelebb érzi magát Krisztushoz a kenet, gyónás
és szentáldozás által. Az örök Isten - lakást vesz a beteg szívében -,
vele szenved, és teljes bizalommal lehet Iránta, tudva, hogy Krisztus
emberségében megélte a szenvedést testileg – lelkileg és halálában
megnyitotta az emberek előtt a menny kapuját. Célja: megerősödni
Krisztusban; ha lehetséges visszanyerni a teljes felépülést.
Szent Ince pápa bölcs meglátása ezért elkülöníti a bűnbánatot
tartó hívő személyét a beteg ember személyétől. Lelki kincset –
szentségként becsüli a kenet értelmét és célját – lát a kenetben, amit
már az apostolok (Jakab apostol) is ajánlottak kiszolgáltatni.
Péter atya
„hogy egyek legyenek”				
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Hirdetések
Pénteken, a CSALÁDMISÉK alkalmával, szeretettel várjuk a családokat a Szent Anna kápolnába.
2014. február 16-án, jövő vasárnap, 15 órai kezdettel tartjuk a Rózsafüzér Társulat tagjainak találkozóját a plébánia nagytermében. Kérjük
a társulat tagjait, hogy lehetőségük szerint jelenjenek meg a találkozón.
Továbbá kérjük, hogy a társulat vezetőjéül választandó személyre adjanak javaslatot. 3-4 személyt ajánlatos jelölni.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 150.- EUR-val gyarapodott. Így az
év kezdete óta 1 070.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók
nagylelkűségét!
A Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda igazgatósága köszönetet mond a szülőknek gyermekeik beíratásáért!
				
www.revkomaromiplebania.hu

Fejtörő
Kinek a szövegéből való az idézet? Kösse össze egy ceruzavonallal
az idézetet a szerzővel, majd a megjelölt betűket olvassa össze idézetszerző sorrendben, felülről lefelé haladva.
Áldjon, Uram, téged, Földanya nénénk, - Ki minket hord és enni ad.
A bizalmas és tiszta házassági egyesülés
cselekményei tiszteletreméltó erkölcsi
értékek.
A nemiségnek Ágoston szerint… büntető
jellege van… Még Aquinoi Szent Tamás
is foglya ennek a hagyománynak
Uram, láss meg te is engemet – mindennek vége, vége
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Gaudium et Spes (II.
Vatikáni Zsinat)
Ady Endre
Assisi Szent Ferenc
Bernhard Häring
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Heti liturgikus naptár
9. vasárnap: ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Iz 58,7-10; Zs 111; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
Eljön világosságod, mint a hajnalhasadás
10. hétfő: SZENT SKOLASZTIKA
1Kir 8,1-7.9-13; Zs 131; Mk 6,53-56
Örömmel építettem neked lakásul házat, örök lakóhelyül
11. kedd
(A lourdes-i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek)
1Kir 8,22-23.27-30; Zs 83; Mk 7,1-13
Uram, Istenem, hallgasd meg a kiáltást és az imádságot
12. szerda
1Kir 10,1-10; Zs 36,5-40; Mk 7,14-23
Áldott legyen Istened, az Úr, aki Izrael trónjára ültetett
13. csütörtök
1Kir 11,4-13; Zs 105,3-40; Mk 7,24-30
Elhajolt Salamon szíve az Úrtól, ezért megharagudott rá az Úr
14. péntek: SZENT CIRILL ÉS METÓD (ünnep)
(Szent Bálint)
ApCsel 13,46-49; Zs 116; Lk 10,1-9
A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét
15. szombat
1Kir 12,26-32; 13,33-34; Zs 105,6-22; Mk 8,1-10
Nem tért meg gonosz útjáról Jeroboám

„hogy egyek legyenek”				
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A szentmisék rendje
2014. február 10 – 16.

II.
11.

II.
10.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Piatok – Péntek

II.
12.

II.
14.
Sobota – Szombat

Štvrtok – Csütörtök

II.
15.

II.
13.

II.
16.

6. NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ
ÉVKÖZI
6. VASÁRNAP

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

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

8:00
17:00
17:00

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Na úmysel
Élő anya és fia
† Anna

Élő Luciáért
Na úmysel
Poďakovanie za dož. 60 rokov

Na úmysel
† Csepy Erzsébet (5. évf.)
Szándékra
† Mária (tem.)

magyar
slovenská
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

† Szülők: István és Zsuzsanna
† Rodičia Kováčoví
† Emma

Szándékra
† Rodičia: Pavol a Katarína

slovenská
magyar
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Anna

Za zmierenie, úctu a pokoj
Szándékra
Szándékra
magyar
slovenská
magyar

7:00
8:00
17:00

magyar
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Édesapa
Za živú rodinu
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára
magyar
slovenská
magyar
magyar

8:00
17:00

slovenská
magyar
magyar

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