
A Komáromi
Szent AndráS plébániA

hírlevele
Iz 43,16-21; Fil 3,8-14; Jn 8,1-11

„Most már ne arra gondolja-
tok, ami régen történt, és ne a múlt 
dolgokra figyeljetek! Nézzétek: én 
valami újat viszek végbe, és már 

sarjadóban is van, nem látjátok?”

Akiről a keresztség lemosta a 
bűnt, már ne tekingessen vissza bűnös 
életére, de idézze föl magában Isten 
nagy tetteit. Ne révedjen a messzi, 
bizonytalan jövőbe, de vegye észre 
a jelenben kibontakozó örök jövőt. 
Ugyanis sarjadóban van bennünk a 
biológiai halál által kikezdhetetlen 
élet, egy új élet, amely élet Istennel 
és Istenben.

Szent Pál pontosan erre a sar-
jadásra figyel, és mint örömhírt, ál-
landóan ezt hirdeti: itt és most a hit 
által Jézus isteni élete sarjad bennem. 
Krisztus Jézusnak fönséges ismere-
téhez mérten mindent hátránynak 
tartok. Érte mindent elvetettem, sőt 
szemétnek tekintek, csak hogy Krisz-

tust elnyerhessem és hozzá tartoz-
zam... Elfelejtem, ami mögöttem van 
és nekilendülök annak, ami előttem 
van.

Miért tudja ezt megtenni Szent 
Pál? Mert a jelenben érzi az Úr fel-
támadásának erejét, ahogy a beléje 
vetett hit naponta új életet sarjaszt 
benne.

A mai Evangéliumban látjuk, 
amint az Úr Jézus megbocsátja a 
házasságtörő asszony bűneit, és így 
bocsátja el: „Menj, de többé ne vét-
kezzél!” Ha a feloldozott bűnös nem 
figyel arra, hogy élete mélyén most, 
a mai napon örök élet sarjad, akkor 
ismét bűnbe fog esni. Sem a múlt 
szép emléke, sem az eljövendő világ 
ragyogó látomása nem fog megmen-
teni, amikor a kísértések lángjai át
csapnak testemen-lelkemen. Egyedül 
az tud megmenteni, ha mindennap 
arra figyelek elmélkedéseimben, 
hogy a Jézus Krisztusba vetett hit ál-
tal Isten szentháromságos élete sar-
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jad bennem.
Ennek az örök életnek szemlélése 

nem más, mint keresztségem, az én 
igazi Húsvétom komolyan vétele, 
mert a keresztség nem egy vallásba 
való belépés, nem egy létmagyarázat 
elfogadása, hanem az örök élet for-

rása, mely szüntelen ontja szívem 
kútjának mélyén az élő vizet a nekem 
adott Szentlélek által.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - 

Szent idők
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Virágvasárnap a húsvét előtti 
vasárnap neve, a nagyhét kezdete a 
keresztény ünnepkörben.

Ezen a napon vonult be Jézus Je-
ruzsálembe kereszthalála előtti vasár-
napon. Az ókorban szokás volt a Kö-
zel-Kelet országaiban, hogy az arra 
méltó személyek útját valamilyen 
módon befedjék. Az emberek mind a 
négy evangélium szerint megadták Jé-
zus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, 
Márk és Lukács szerint a felsőruháikat 
az útra terítették és gallyakat vágtak a 
fákról, János az egyedüli, aki pálma-
ágakról számol be.

A nyugati keresztény egyházak 
liturgiájában e kiemelten fontos 
dátum legkorábban március 15., 
legkésőbb április 18., amennyiben 
vasárnapra esik. A katolikusoknál a 
nagyböjt utolsó, legfontosabb heté-
nek kezdete: a napján a templomban 
barkaszentelést (a magyar néphagyo-
mány szerint rontás, betegség, vihar, 
jégeső ellen), barkás bevonulást vagy 
körmenetet szoktak tartani.

A keresztény kultúra országaiban 
ez kiemelten fontos ünnep, melynek 
hagyományára gazdag népszokás-
kincs épült.

Neve

A pálma a győzelem és a diadal 
jelképe. Ezért az ünnep neve több 
nyelven pálmavasárnap (latinul Domi-
nica palmarum, németül: Palmsonn-
tag, olaszul: Domenica delle Palme 

stb.). Mivel az európai országok több-
ségében nincsenek pálmák, az ün-
nepléskor a pálmaágakat itt gyakran 
tiszafa, fűzfa vagy más fák ágaival 
helyettesítették. Az ünnepet például 
angol nyelvterületen ezért a Palm 

virágvasárNap
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Sunday-on kívül Yew Sunday („tisza-
favasárnap”) vagy egyszerűen Branch 
Sunday („ágvasárnap”) neveken 
is ismerik. Virágvasárnapnak a ma
gyarokon kívül többek között az ör-
mények, csehek, szlovákok, szlové-
nek, és igen hasonló módon a hor-
vátok (Cvjetnica), szerbek (Цвети), 
valamint a makedónok (Цветници) 
nevezik.

Története

A virágvasárnap megünneplésé-
nek szokásai a bibliai elemek mellett 
a jeruzsálemi egyház liturgiájából 
erednek.

Jézus bevonulásának útvonala a 
Biblia szerint Betániából az Olajfák 
hegyén és a Kedron patak völgyé-
ben vezető országúton át, majd az 
Aranykapun keresztül vezetett, cél-
ja pedig a jeruzsálemi templom volt. 
Szintén a Bibliában olvasható, hogy 
szamárháton érkezett, és a nép ün-
nepléssel fogadta. Mind a négy evan-
gélium említi, hogy a „Hozsanna Dá-
vid fiának” felkiáltással fogadták, ami 
a 118. zsoltár fényében egyértelműen 
teszi, hogy a „messiás királyt”, a ró-
mai uralom alól való felszabadítót 
várták benne. A szamárháton való 
érkezés, valamint a templom mint 
cél ugyanakkor egy szolgáló, papi 
messiásképre utal; a királyi messiás-
modellt Jézus távolságtartással ke-
zelte, és nem kívánt azonosulni a 
politikai felhangokkal.

A jeruzsálemi egyház virágvasár-

napi hagyománya jól dokumentáltan a 
4. századtól, a szentföldi zarándokla-
tok megsokasodásával terjedt el. Az 
a hagyomány, hogy a virágvasárnapi 
bevonulás szereplői a gyermekek, 
valószínűleg szintén a jeruzsálemi 
egyház liturgiájából ered. Felnőttek 
keresztelésére évente kétszer – víz-

keresztkor és húsvétkor – került sor, 
így a virágvasárnapi ünnepen az uj-
jongó népet a keresztelésre várók 
jelképezték, őket pedig a görög egy-
házi nyelv „gyermekeknek” nevezte. 
A körmenet szokása is innen terjedt 
el, és vált nyugaton is általánossá a 6. 
századtól.

Liturgiája

A katolikus egyházban koráb-
ban a vasárnapi szentmiséket reggel 
vagy délelőtt tartották, mivel szombat 
éjféltől szentségi böjt volt érvényben. 
A virágvasárnapi szentmise evangéli-
uma a jeruzsálemi bevonulásról szólt. 
A barokk korban terjedt el, hogy dél-
után – a nagyhétre való készületként 
– oratóriumokat, passiókat adtak elő.

A liturgikus reform nyomán ma 
már a nap bármely szakában lehet 
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szentmisét tartani, így ez a két hagyo-
mány összekapcsolódott a szentmisé-
ben. Ennek a következménye, hogy 
a virágvasárnapi szentmisében két 
evangéliumi szakasz, a jeruzsálemi 
bevonulás és a szenvedéstörténet is 
elhangzik. A változást követve az ün-
nep hivatalos neve is „Urunk szenve-
désének vasárnapja” lett.

A körmenet is megváltozott: ere-
detileg valahol a templomon kívül 
találkoztak, majd a barkák megáldása 
után vonultak a templomba, jelké-

pezve Jézus bevonulását. Hivatalosan 
ma is a templomon kívül kell kezdeni 
a körmenetet, de ez nem mindig van 
így.

Népszokások

A magyar népszokáskincsben a 
virágvasárnaphoz kapcsolódott töb-
bek közt a barkaszentelés, a „Bújj, 
bújj, zöld ág” kezdetű játék vagy a 
palóc kiszehajtás.

wikipedia.hu

FereNc pápa: Ne szégyelljüNk gyóNNi, 
isteN miNdeN alkalommal átölel miNket

A keresztény beavatás szentsé-
gein keresztül, mint a keresztség, a 
bérmálás és az Eucharisztia, az em-
ber új életet nyer Krisztusban. Ahogy 
mindannyian tudjuk, evilági életün-
ket „cserépedényben” hordozzuk, ki 
vagyunk még téve a kísértésnek, a 
szenvedésnek, a halálnak, és bűneink 
miatt akár el is veszíthetjük az új életet. 

Ezért az Úr Jézus azt akarta, hogy 
egyháza tovább folytassa üdvözítő 
művét tagjain keresztül is, különösen a 
kiengesztelődés és a betegek szentsége 
által, amelyeket a gyógyulás szentsé-

gei néven csoportosíthatunk. Amikor 
ugyanis gyónni megyek, akkor gyó-
gyulást keresek: a lelkem, a szívem 
gyógyulását, mivel olyasmit tettem, 
ami nem jó – fűzte hozzá a pápa. Jól 
kifejezi ezt az az evangéliumi rész, 
amelyben Jézus megbocsátja a béna 
ember bűneit és meggyógyítja őt.

A bűnbocsánat és a kiengesztelő-
dés szentsége – amit mi gyónásnak 
nevezünk – közvetlenül a húsvéti 
misztériumból ered. Amikor ugyanis 
húsvét estéjén az Úr megjelent tanít-
ványainak, így szólt: „Békesség nek-
tek!” Rájuk lehelt, és így folytatta: 
„Vegyétek a Szentlelket. Akinek meg-
bocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer” 
(Jn 20,21-23). Ez a szakasz fölfedi e 
szentség mélyebb működését. Először 
is, bűneink bocsánata nem valami 
olyan, amit mi adhatunk saját ma-
gunknak. Nem mondhatom azt: meg-
bocsátok magamnak. A bocsánatot 
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kérni kell, valaki mástól kell kérni, 
és mi a gyónásban Jézustól kérünk 
bocsánatot. A bűnbocsánat nem 
erőfeszítéseink gyümölcse, hanem a 
Szentlélek ajándéka, elhalmoz minket 

az irgalmasság és a kegyelem megtisz-
tító erejével, amely a megfeszített és 
feltámadt Krisztus kitárt szívéből árad 
szüntelenül. Másodsorban pedig csak 
akkor lehetünk valóban békesség-
ben, ha kiengesztelődünk Jézusban az 
Atyával és a testvéreinkkel.

A korábban nyilvános formában 
gyakorolt szentség ma személyesen, 

a gyónásban történik. Egyesek mond-
hatják: „Én csak Istennek gyónok.” 
Igen, mondhatjuk Istennek: bocsáss 
meg, és elsorolhatjuk bűneinket. De 
ezeket a bűnöket a testvéreinkkel 
szemben, az egyházzal szemben is 
elkövettük, ezért szükség van rá, hogy 
az egyháztól, a testvérektől kérjünk 
bocsánatot a pap személyében. „De 
atyám, én szégyellem magam!”  A 
szégyen is lehet jó, egészséges, mert 
alázatosabbá tesz minket. És a pap sze-
retettel és gyöngéden fogadja gyóná-
sunkat, és Isten nevében megbocsát. 
Ne féljetek a gyónástól!

 Gondoljátok csak végig, mikor 
gyóntatok utoljára? Két napja, két hete, 
két éve, húsz éve, talán negyven éve? 
És ha sok idő telt el, ne veszítsetek egy 
nappal se többet, ne késlekedjetek, a 
pap jó lesz. Jézus van ám ott! És Jé-
zus jobb, mint a papok, Jézus vár ti-
teket sok szeretettel. Legyetek bátrak 
és menjetek gyónni!

magyarkurir.hu

Én édes Jézusom, betegek gyó-
gyítója, Te meggyógyítottál en-
gem, jóságos Mesterem, irgalmas 
Megváltóm, megbocsátottad az én 
bűneimet! Hogyan adjak méltó hálát 
csodálatos jóságodért? Én Téged el-
hagytalak, de Te engem soha el nem 
hagytál. Megvetettelek és elfordultam 
tőled, de Te meg nem vetettél, hanem 
utánam jöttél és atyai szereteteddel vé-
gül is meglágyítottad balga és kemény 

szívemet. Rám tetted kezedet és én 
megszabadultam. Tiszta vagyok újra, 
gyermeked vagyok újra, a mennyei 
Atya örömmel, szeretettel néz rám 
újra. Hála, örök hála Neked szeretett 
Jézusom. Úgy akarok tenni, mint a lep-
rás, akit megtisztítottál, és azt mondtad 
neki: Menj, és többé ne vétkezzél. El-
megyek, Uram, és nem akarok vétkez-
ni többé. Légy velem, légy az én erőm, 
adj nekem állhatatosságot. Amen.

ima gyóNás utáN
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Hirdetések
A „Regnum Marianum Akadémia” tavaszi programja keretén belül szerdán 

¬– 2016. március 16-án, 17.30 órai kezdettel – előadásra kerül sor a plébánia 
nagytermében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Pénteken 10.30 órakor kezdődik a Mária Légió ünnepi szentmiséje a Szent 
András plébánia-templomban, melyre szeretettel várjuk a kedves híveket.

A húsvét előtti gyóntatás egyházközségünkben 2016. március 18-án, pénteken 
16.00 órakor; 2016. március 20-án, vasárnap 15.00 órakor kezdődik a Szent And-
rás plébánia-templomban. Buzdítunk a szentgyónás elvégzésére.

Ebben az évben Szent József ünnepét pénteken az előesti szentmise kereté-
ben tartjuk meg a Szent András-templomban, mivel a gyóntatást is ott végezzük. 
Szombaton este már a virágvasárnap előesti szentmisét kell tartani.

 
A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtése még mindig aktuális. 

Aki tartós élelmiszert kíván adományozni, a hét folyamán ezt megteheti a plé-
bánia irodájában munkanapokon 8-tól 12 óráig.

A Szent Rozália-templomban is lehet hagyni az adományokat, melyekért a jó 
Isten fizessen meg!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 222.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 3 507.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A Pozsony-i Komenský Egyetem, Római-katolikus Hittudományi Fakultás 
felvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre a teológia szak nappali tagozatára kis-
papjelöltek valamint laikusok részére. A jelentkezési íveket 2016. március 31. 
lehet benyújtani. Részletesebb információt a fakultás weboldalán kapnak az 
érdeklődők: www.frcth.uniba.sk 

A Szent Sír-kápolna díszítéséhez szívesen fogadjuk a virágokra szánt 
adományokat. Szívből köszönjük!
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13. vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnap
Iz 43,16-21   Zsolt 125  Fil 3,8-14   Jn 8,1-11
14. hétfő: 5. nagyböjti hét hétfő
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62   Zsolt 22 Jn 8,12-20
15. kedd: 5. nagyböjti hét kedd
Szám 21,4-9   Zsolt 101     Jn 8,21-30
16. szerda: 5. nagyböjti hét szerda
Dán 3,14-20.91-92.95   Zsolt 101     Jn 8,31-42
17. csütörtök: 5. nagyböjti hét csütörtök
Ter 17,3-9   Zsolt 104     Jn 8,51-59
Választható emléknap : Szent Patrik püspök
18. péntek: 5. nagyböjti hét péntek
Jer 20,10-13   Zsolt 17     Jn 10,31-42
Választható emléknap : Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító
19. szombat: Szent József, a Boldogságos Szent Szűz jegyese
2Sám 7,4-5a.12-44a.16   Zsolt 88  Róm 4,13.16-18.22   Mt 1,16.18-21.24a 
vagy Lk 2,41-51a

Heti liturgikus Naptár
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Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

N
a úm

ysel
† G

regus Ernő
M

ária Légió szándékára
† Szülők: M

ária István
B. pom

oc pre rodinu
III.
19.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Á
rpád, Ilona

† Ernest a Jozef
† Erzsébet

III.
20.

K
V

ETN
Á

 N
ED

EĽA

 V
IRÁ

G
VA

SÁ
RN

A
P

8.00 
m

agyar
9.00 

slovenská
11.00 

m
agyar 

17.00 
slovenská

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

† Pál, Erzsébet, fiuk Pál
† Jozef a A

lžbeta
† D

édszülők és családtagok
Jozefína a † krst. rodičia
M

iséző pap szándékára

a szeNtmisék reNdje
2016. március 14 – 20.

Nagyböjt 5. vasárnapja8


