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„hogy
egyek

legyenek” Jn 17,20

A komáromi Szent András Plébánia hírlevele                            II/8. szám

Üres kézzel Isten előtt

Lk 14, 7-11

 A meghívottaknak egy példabeszédet mondott, mert észrevette, ho-
gyan válogatják az első helyeket. „Amikor lakodalomba hívnak – kezdte –, 
ne telepedjél le a főhelyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb 
is. Ha ez megérkezik, jön, aki meghívott benneteket és felszólít: Add át a 
helyedet! És szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hi-
vatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a 
házigazda fogad, ezt mondja neked: Barátom, menj följebb! Így megtisztelte-
tésben lesz részed az egész vendégsereg előtt. Mert aki magát felmagasztalja, 
az megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.”

 Az ember sosem tudhatja, mi történik, ha megnyitja otthona ajtaját 
valaki előtt és asztalához ülteti. Az igazi találkozás egy másik emberrel életet 
átformáló élménnyé válhat. 
 Lukács evangéliumának 14-16. fejezetében Jézust Jeruzsálem felé 
vezető útja során a legkülönfélébb emberek társaságában találjuk, akikkel 
együtt étkezik. Jézust vendégül látják farizeusok, írástudók, vámosok és 
bűnösök, tanítványai is, és gyakran veszi őt körül hatalmas tömeg. Jézus 
számos példabeszédét más emberek társaságában töltött étkezések során 
mondja el.
 A fenti szakaszban Jézus a vacsoraasztalnál ül szombat napján a 
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farizeusok egyik vezetőjének házában. Az evangéliumokban a farizeusokról 
alkotott kép gyakran igencsak problematikus: megvolt a maguk elképzelése 
arról, milyennek kell lennie a Messiásnak és hogyan kell cselekednie. Mivel 
ők voltak Mózes szent könyveinek mesterei és tanítói, sok követőjük volt és 
tisztelettel, csodálattal néztek fel rájuk. Megkülönböztetett tekintélyük ve-
zette őket arra, hogy tiszteletet és előjogokat követeljenek maguknak. Jézus 
sikere kétségtelenül féltékenységet és dühöt szült bennük.
 Ebben a közegben figyel fel Jézus valamire. Vajon mit lát? Azt veszi 
észre, hogy a meghívott vendégek egymás előtt tolongva és furakodva igye-
keznek elfoglalni az első helyeket a vacsoraasztalnál, nehogy őket ültessék 
az „utolsó helyre”.
 Jézus megkérdőjelezi ezt a fajta viselkedést. Akárcsak Izrael prófé-
tái, ő is arra hívja a hallgatóságát, hogy változtassanak szívükön és mond-
janak le a jelen társadalom értékeiről és viselkedésmódjáról. Jézus megdönti 
egy olyan világ logikáját, amely nagy fontosságot tulajdonít az érdemnek, 
tekintélynek és előjogoknak.
 Mindemellett azonban nem pusztán asztali illemszabályokat tanít. 
Valójában Isten országáról beszél, amelyre az evangéliumok gyakran az 
esküvői vacsora, lakoma képével utalnak. Isten országa újfajta fontossági 
sorrendet, más értékrendet állít fel, belső átalakulásra, új életre hív.
 Jézus példabeszédén keresztül erősen kritizálja azt a vallási gyakor-
latot, amely önigazoláshoz, lelki elbizakodottsághoz, arroganciához vezet és 
„jogokat” követel magának Isten előtt. Arra hívja az őt hallgatókat, hogy az 
alázat magatartásával találják meg helyüket Isten előtt.
 Arra kaptunk meghívást, hogy mindannyiunk üres kézzel jöjjön Is-
ten elé az ő országába, hogy ő megtölthesse azokat. Az igazi büszkeségünk 
abból fakad, amit valaki mástól kaptunk. Újfajta logikáról van itt szó: minden 
ajándék, minden kegyelem. Az utolsókból lesznek az elsők és az elsőkből az 
utolsók. Nem lesz többé szükség arra, hogy tolakodjunk és lökdösődjünk, 
mindenki meghívást kapott, hogy részt vehessen és megkaphassa az „első 
helyet”. Azért, hogy beléphessünk Isten országába, meg kell változtatnunk 
szemléletmódunkat.
 Jézus továbbá azért is beszél így, mert fel szeretné fedni számunkra, 
milyen Isten valójában. Jézus saját életén keresztül mutatja meg Istent, aki 
nem az első helyet akarja megszerezni, hanem szolgává lesz. Nagy lakomára 
hív minket, ugyanakkor képes fel is kelni azért, hogy megmossa a lábunkat 
(Jn 13). „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon másoknak és odaadja az életét váltságul sokakért.” (Mt 20,28)
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Szent MátyáS apoStol

Ünnepe: február 24.

 Mátyás ott volt Jézus közelében, és az apostolok által kapott meghívást 
a tanúságtételre. Jézus közelében lenni, megtartani parancsait, egész életre 
szóló feladat. Ha kitartunk benne, nekünk is alkalmunk nyílik a tanúságté-
telre. 

forrás: Hankovszky Miklós
 
 Az Úr tanítványai közé tartozott, és követte Jézust „János keresztségétől 
fogva egészen mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok 
közé, Júdás helyébe, hogy „velük együtt tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”. 
Az apostolok szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az 
evangéliumot. Alexandriai Kelemen őrizte meg egy mondását: „Gyöngítsd ön-
megtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” Vér-
tanúságot szenvedett Krisztusért. Szent Ilona császárnő az apostol ereklyéinek 
egy részét Rómába, másik részét Trierbe vitette.
 Az Úr szeretetét és kiválasztó jóságát idézi a szentmise Kezdőéneke:

Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket,

hogy elmenjetek és termést hozzatok,
és termésetek maradandó legyen.

„Uram, mentsd meg gyermekeinket. 
Mentsd meg értelmüket, 

hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. 
Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen 

kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, 
hogy jobbak lehessenek szüleiknél, 
hogy építhessék önnön világukat, 

a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat 
és méltányosság világát. 

Melyet a béke és a szeretet kormányoz 
Mindörökké.”

(Szentgyörgyi Albert)
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Nem mondhatom el senkinek,
elmondom hát mindenkinek

Próbáltam súgni, szájon és fülöm,
mindnyájotoknak, egyenként, külön.

A titkot, ami úgyis egyremegy
S amit nem tudhat más, csak egy megy egy.

A titkot, amiért egykor titokban
Világrajöttem vérben és mocsokban,

A szót, a titkot, a piciny csodát,
Hogy megkeressem azt a másikat

S fülébe súgjam: add tovább.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Mert félig már ki is bukott, tudom
De mindig megrekedt a félúton.

Az egyik forró és piros lett tőle,
Ő is súgni akart: csók lett belőle.

A másik jéggé dermedt, megfagyott,
Elment a sírba, itthagyott.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

A harmadik csak rámnézett hitetlen,
nevetni kezdett és én is nevettem.

Gyermekkoromban elszántam magam,
Hogy szólok istennek, ha van.

De nékem ő égő csipkefenyérben
Meg nem jelent, se borban és kenyérben,

Magyar költők az Istenkeresés útján
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Hiába vártam sóvár-irigyen,
Nem méltatott rá, hogy őt higgyem.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak,
És sokszor jobb lett volna lenni rossznak,

Mert álom a bűn és álom a jóság,
De minden álomnál több a valóság,

Hogy itt vagyok már és még itt vagyok
S tanúskodom a napról, hogy ragyog.

Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél,
Mégis a legtöbb: ember, aki él,

Mindenkinek rokona, ismerőse,
Mindenkinek utódja, őse,

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

Elmondom én, elmondanám,
De béna a kezem, s dadog a szám.

Elmondanám, az út hova vezet,
Segítsetek hát, nyújtsatok kezet.

Emeljetek fel, szólni, látni, élni,
Itt lent a porban nem tudok beszélni.

A csörgőt eldobtam és nincs harangom,
Itt lent a porban rossz a hangom.

Egy láb a mellemre lépett, eltaposta,
Emeljetek fel a magosba.

Egy szószéket a sok közül kibérelek,
Engedjetek fel a lépcsőjére, kérlek.
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HIrdetések

    

 Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján, 15:00 órától szentség-
imádást tartunk a Szent András-templomban. Buzdítjuk a Rózsafüzér 
Társulat tagjait, hogy vegyenek részt a szentségimádáson, s utána sort 
keríthetnek a rózsafüzér titkok cseréjére.
 Ugyancsak jövő vasárnap tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a 
plébánia kiadásaira. Isten fizesse meg az adományokat!
 
 Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirde-
tett gyűjtés összege, az elmúlt héten 140.- EUR-val gyarapodott. Így 
az év kezdete óta 2 343.- 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 megte-
heti a plébánia irodájában naponta 8-tól 12 óráig. Az eddigi adományokat 
köszönjük. Isten fizesse meg!

 Ugyancsak a rászorultak segítése végett vásárolható meg a 
PORTE folyóirat, melynek ára 1,30 EUR. Köszönjük megvásárlását!

www.revkomaromiplebania.hu

Még nem tudom, mit mondok majd, nem én,
De úgy sejtem, örömhírt hoztam én.

Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt
Nektek, kiket szerettem,

Állván tátott szemmel, csodára várván.

Amit nem mondhatok el senkinek,
Amit elmondok mindenkinek.
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23. vasárnap: ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 
(Szent Polikárp)
Lev 19,1-2.17-18; Zs 102; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Szeresd felebarátodat, mint magadat!
24. hétfő: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep) 
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17 
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. kedd
Jak 4,1-10; Zs 54,7-23; Mk 9,30-37 
Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!
26. szerda
Jak 4,13-17; Zs 48; Mk 9,38-40 
Aki tudna jót tenni, és nem teszi, az vétkezik
27. csütörtök
Jak 5,1-6; Zs 48; Mk 9,41-50 
A visszatartott munkabér az égre kiált, és az Úrhoz jut
28. péntek
Jak 5,9-12; Zs 102; Mk 10,1-12 
Irgalmas az Úr és könyörületes
1. szombat
Jak 5,13-20; Zs 140; Mk 10,13-16 
Sokat tehet az igaz odaadó könyörgése

HetI lIturgIkus naptár
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2014. február 24 –  március 2.


