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Mt 5,17-37
Azért jöttem, hogy a törvényt tökéletessé tegyem!
Van-e tökéletes törvény? Ha az állami törvénykezést nézzük,
aligha, hiszen folyamatosan megújítják, változtatják a törvényeket.
Persze van alaptörvény, az alkotmány, amelyet ritkábban és nehezebben módosítanak.
Keresztény életünk alkotmánya a Tízparancs. Persze ezeket
a rövid mondatokat ki kellett fejteni, így alakult ki a zsidó nép komoly törvény gyűjteménye. Részletes, aprólékos szabályok, amelyek
időnként inkább az ember gyengeségét szolgálták, mint Isten eredeti
elképzelését.
Jézus azért jött, hogy az eredeti állapot felé hívjon minket.
Afelé az állapot felé, amelyet Isten a teremtés kezdetén megálmodott.
A megváltás műve megerősít ezen az úton, de továbbra is szükség van
az erőfeszítésre, szükség van a törvény megtartó erejére.
Keresztény életünk akkor válhat igazi sóvá és világossággá, ha
a krisztusi tökéletes törvényt követjük.
A krisztusi törvény megtartása, a keresztény élet kialakítása
kezdetben sem volt egyszerű. Hamar kiderült, szükség van egy rendre,
szükség van a vezetőre. Ilyen vezető, a keresztény élet formálója volt
Szent Polikárp. A hagyomány szerint Szent János tette meg Szmirna

püspökévé. Nemcsak a külső, pogány ellenfelekkel kellett harcba szállnia, hanem meg kellett erősíteni a püspök vezető tisztségét is. Kiderült
ugyanis, hogy a sok tanító sokféle irányba vinné az egyház tanítását,
ennek helyes irányban tartására szükség van a püspök vezető szerepére. Polikárp mindezt türelemmel, szeretettel tette. Vértanú halálával
sokkal inkább atyja lett azoknak, akik tanúbizonyságát elfogadták,
mint életével.
Fülöp Ákos

Szent Péter apostol székfoglalása
Ünnepe: február 22.
A IV. századtól kezdve ünneplik
ezt az ünnepet, az Egyház egységének
kifejezésére. Péterre, a kősziklára épül
az Egyház, de Jézus Krisztus az, aki
kősziklává tette Pétert, és aki kegyelmével erősíti ma is Egyházát. vele akarunk találkozni mai Szentmisénkben is.
Urunk, Jézus Krisztus Szent
Péter apostolnak ígérte meg: “Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem
Egyházamat.” Péter apostol, amikor az
angyal segítségével csodálatos módon megszabadult Heródes király
börtönéből, megerősítette a jeruzsálemi híveket, és “más helyre”
távozott. A szíriai Antiochiában akkor már sok hívő volt, és az ő első
püspökük lett Szent Péter. Antiochiai székfoglalását ünnepeljük a mai
napon. Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek.
Jézus ígéretéről szól a szentmise Kezdőéneke:
Az Úr így szólt Simon Péterhez:
Imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited,
hanem egykor megerősödve
támasza lehess testvéreidnek.
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Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld

Magyar költők az Istenkeresés útján
Május. Rózsálló reggel. Remény, ígéret, harmat.
A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat.
Kószálni jött ma kedvem: apostolok lovára
kapok s vaktában érek egy messzi kis tanyára.
A kakas még az ólben pitymallatot rikongat,
az égbe fúrt pacsirta fittyet hány éji gondnak,
dalától messze rebben bimbóról bánat, szender.
A ház előtti kertben a kis padkán egy ember.
Apokaliptikus, vad formája és nézése:
a fészemére vak és helyén gödör van vésve,
haja nyíratlan, félősz, bozontos, mint szakálla,
bakkancsa és kabátja dróttal van összezárva.
A reggelt ráköszöntöm, mert testvér-mód kíváncsi
vagyok sorsára s kérdem: Mi jót csinálgat, bácsi?
Zord, bömbölő beszéde minden zugot betölt:
“Vadócba rózsát oltok, hogy sezbb legyen a föld!”
Nagy kert. S amerre nézek, száz rózsa rózsa hátán,
ráfutva fára, falra, ribizkén ül, salátán,
vad összevisszaságban, befonva minden ösvény,
s bimbó bomol belőlük özönnel, egy se fösvény.
Közöttük ül, szemezget e félszent, félig őrült
s beszélni kezd, lemetszve egy vadhajtást a tőrül:
---Az Élet mosolyogva száguldott hajnal-hintón,
harmatja, csókja égett minden új ember-bimbón:
s diplomaták, bitangok öt évig kaszabolták
ágyékok szép vetését... a földet letarolták...
fiam, szemem kilőtték... s mit elrontottak ők:
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!
„hogy egyek legyenek”				
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Most konferenciáznak a nagy szélhámosok,
hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog...
S míg lakomákon dőzsöl, ki milliókat ölt:
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!”
Testvéri szánalomból a szívem rádorombo:
Bátyám, én lelket oltok az evangéliomból,
midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ:
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!
Ferenc pápa imája a családokért

Imádság a Szent Családhoz
Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igazi szeretet tündöklését,
bizalommal fordulunk hozzátok.
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a szeretetközösség helyévé és az ima cenákulumává,
az evangélium hiteles iskolájává,
kis családegyházakká.
Názáreti Szent Család,
soha többé ne tapasztalják meg a családok
az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot:
bárki is sérült vagy botránkozott meg,
leljen hamar vigaszt és gyógyulást.
Názáreti Szent Család,
a következő püspöki szinódus
legyen képes mindenkiben újra tudatosítani
a család szent és sérthetetlen mivoltát,
Isten tervében foglalt szépségét.
Jézus, Mária és József,
halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket. Ámen.
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Egyházatyák a szentségekről
Az egyházi rendről…
Antiochiai Szent Ignác
„Mindnyájan hasonlóképpen tiszteljék a diakónusokat, mint Jézus Krisztust, a püspököt,
pedig mint az Atya képviselőjét, az áldozópapokat, viszont mint Isten szenátusát és az
apostolok tanácsát.”
(Trall 3,1)
Kommentár:
Antiochiai Szent Ignác az egyházi rend hármas fokozatát úgy
mutatja be, mint a szolgálat teljességét. Lényege: tanítás, megszentelés és kormányzás. Diakónusnak, kit tisztelni kell - mint Krisztust
-, azaz a szolgálat, a kétkezi felebaráti szeretet, Isten gyógyító, gondozó keze kell, hogy legyen.
Az áldozópapság - mint Isten szenátusa és az apostolok tanácsa -, a bírói hatalmat és a megszentelést kell gyakorolniuk. A gyóntatószékben Isten képviseletében hallgatják és tesznek tanúságot az
irgalmas szeretetről, felemelve a bűnös lelket a bűn sarából. A szentmise bemutatásakor a tanító lelkület kell, hogy áthassa a szavait,
tetteit pedig a megszentelés jellemzi. Krisztus nevében cselekszik.
A püspök - mint az Atya képviselője -, hivatott gyakorolni
a kétkezi karitatív szeretetet, a megszentelést, a bírói hatalmat és a
tanítást.
A mindenkori felszentelt személynek egész életében – azaz
mindennapjaiban – törekednie kell a szentségi életre. A régi atyák
tanítása szerint, amíg a papnak a szentség útján kell haladnia, addig
a püspöknek a szentség hírében, voltában kell élnie, minthogy a mindenkori püspök már részesedett Krisztus teljes főpapságában.
Péter atya
„hogy egyek legyenek”				
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Hirdetések
Ma délután 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.
A Plébániai Hírlevél újabb száma a templomból elvihető.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 130.- EUR-val gyarapodott. Így az
év kezdete óta 1 200.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók
nagylelkűségét!
A helyi baptista gyülekezet tartós élelmiszer gyűjtését szervezi
a rászorultak részére, melyből meleg ételt készítenek számukra.
Kérjük a kedves híveket, hogy járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéshez. 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!
				
Ugyancsak a rászorultak segítése végett megvásárolható a PORTE
folyóirat, melynek ára 1,30 EUR. Köszönjük megvásárlását!
www.revkomaromiplebania.hu
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Heti liturgikus naptár
16. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
(Szent Julianna)
Sir 15,15-20; Zs 118,1-34; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Az ember előtt ott az élet és a halál
17. hétfő
(A szervita rend hét szent alapítója)
Jak 1,1-11; Zs 118,67-76; Mk 8,11-13
Hitetek próbája állhatatosságot eredményez
18. kedd
(Boldog Fra Angelico)
Jak 1,12-18; Zs 93; Mk 8,14-21
A világosság Atyjától csak jó adomány származik
19. szerda
Jak 1,19-27; Zs 14; Mk 8,22-26
Legyetek megvalósítói az igének, ne csak hallgatói!
20. csütörtök
Jak 2,1-9; Zs 33; Mk 8,27-33
Ha hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók!
21. péntek
(Damiáni Szent Péter)
Jak 2,14-24.26; Zs 111; Mk 8,34 - 9,1
Amint a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt tettek nélkül
22. szombat: SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA
(ünnep)
1Pét 5,1-4; Zs 22; Mt 16,13-19
Péter, az előljárótárs, Krisztus szenvedésének tanúja
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A szentmisék rendje
2014. február 17 – 23.

II.
19.

II.
18.

II.
17.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

II.
21.
Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

Štvrtok – Csütörtök

II.
22.

II.
20.

II.
23.

7. NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ
ÉVKÖZI
7. VASÁRNAP

† Helena a Ernest
† János
Szenvedő lelkekért

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

7:00
8:00
17:00

Na úmysel
Szándékra
Szándékra
Megtérésért

† Teréz
Szándékra
† Etela, Ján, st. rodičia a zať
Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

slovenská
magyar
magyar
magyar

Na úmysel
Élő család
Szándékra

8:00
magyar
10:00 magyar
17:00 slovenská

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

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† János
† Mária
Szándékra

Szándékra
† Vojtech Varga
slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália

† ifj. Fazekas Imre és Fazekas és
Garai nagyszülők
Za živú rodinu
Miséző pap szándékára
† Valéria a Vendelín Satkoví
Miséző pap szándékára

Szent Rozália
Sv. Anna
7:00
8:00
17:00

magyar

Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna

magyar
slovenská

8:00

slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
17:00

9:00
11:00
17.00
17:00
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