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„Íme, újjáalkotok mindent.”

Miközben az Apostolok Cseleke-
deteiben szinte naplószerűen 
követjük az ősegyház mindennapi 
életét, amely tele van konfliktussal, 
szenvedéssel, megoldandó új fela-
dattal, de örömmel és Isten csodáival 
is, halljuk a Szentleckében a trónon 
ülőnek, a teremtő Atyaistennek sza-
vát: „Íme, újjáalkotok mindent”. 
Az Evangéliumban pedig Jézus új 
parancsát: „Szeressétek egymást, 
amint én szerettelek titeket.” Szinte 
egy életre szólóan, minden napra 
világos sémát kapunk, hogyan lehet 
élni a maga teljességében Krisztus 
követését már most, az esetlegessé-
gek és mulandóságok közepette.

Ha valaki eredményre vezető, 
sikeres módszerre vágyik, azt ilyen 
egybecsengésekből: az Isten igéjé-
nek egy pontra koncentráló ragyo-

gásában fedezheti fel.
A trónon ülő megszólalt. Min-

dennap hallanunk kell kijelentését: 
„Íme, újjáalkotok mindent.” Elha-
gyatottságod iszonyatos magányában 
vagy nászéjszakádon, primíciádon 
vagy hivatásod lehetetlennek látszó 
sötét korszakaiban, egy szép csendes 
téli délutánon, mikor a paradicsomi 
békesség mint megannyi hópehely 
hullik alá az égből, vagy operáció 
előtt, félelemtől gyötörve. Elhang-
zott az Atya szava. Mikor? Húsvét 
éjszakáján... És amit kijelent, az 
megvalósul. Jézus feltámadásában 
újjáalkotott mindent. Ha ezzel a 
valósággal nem veszed fel hitben 
a kapcsolatot: el van veszve az a 
nap, az a vállalkozásod. De kell az 
új parancsot hallanod és indulnod a 
nagy és lehetetlennek látszó külde-
tésre: ma úgy akarok szeretni, illetve 
úgy akarjuk szeretni egymást, ahogy 
te szerettél és szeretsz minket, Jézu-
som.
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Mindez illúzió lenne a Szentlélek 
nélkül! Az Atyaisten a Szentlélek 
erejében támasztja fel Jézust örök 
dicsőségre, és benne az emberi tes-
tet-lelket és az anyagvilágot. Jézus a 
Szentlelket adta nekünk, hogy ő ural-
ja szeretetünket, s beiktassa az Atya 
életébe.

Igen fontos a harmadik: a 
naplószerű Apostolok Cselekedetei, 
mely arra figyelmeztet: tegyem a 
dolgom és álljam meg a helyem ott, 

ahol vagyok, mert enélkül Isten újjá-
teremtése, a Szentlélek kiáradása, a 
szeretet (amellyel belekapcsolódunk 
az újjáteremtésbe) csupán elmélet 
marad. A keresztény élet a teendők, 
a feladatok pontos, felelősségteljes 
végzésében végigküzdött, érlelődő 
örök élet.

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

Szent idők

2  

1. Szűz Mária által jött Jézus 
Krisztus először e világra, Ő által kell 
eljönnie másodszor is. 

Szent Fia első eljövetelében Szűz 
Máriát nagyon kevéssé ismerték, de 
második eljövetelében nagyon meg 
kell őt ismerni. 

Ugyanis az üdvözítés csodála-
tos rendje azt kívánta, hogy az első 
eljövetelben rejtve maradjon, hogy 
így egyedül Fiát, Jézus Krisztust is-
merjék, de a második eljövetelben Őt 
fogja Isten kinyilatkoztatni.

2. Szűz Mária nagyon rejtett 
életet élt. Ezért nevezi őt a Szentlé-
lek és az Anyaszentegyház „elrejtett 
és titokzatos Anyának”. Mélységes 
alázatosságában az volt a legforróbb 
és állandó vágya, hogy önmaga és a 
teremtmények előtt rejtve maradjon, 
s csak Isten vegyen róla tudomást.

3. Isten, hogy teljesítse Édesanyja 

kérését, melyben elrejtettségért, sze-
génységért és megaláztatásért es-
dekelt Hozzá, elrejtette őt majdnem 
minden emberi teremtménye elől 
szeplőtelen fogantatásában, szüle-
tésében, életében, titkaiban, feltá-
madásában és mennybemenetelében. 
Még szülei sem ismerték igazán, 
és az angyalok gyakran kérdezték 
egymástól: „Kicsoda ez?” Mert a 
Legfönségesebb előlük is elrejtette 
őt, vagy ha kinyilatkoztatott is róla 
valamit, végtelenül többet eltitkolt.

4. Az Atyaisten beleegyezett, hogy 
életében csodát, legalábbis nyilvános 
csodát ne műveljen, noha megadta 
neki a csodatevés hatalmát. 

A Fiúisten beleegyezett, hogy alig 
szóljon, noha közölte vele bölcses-
ségét. 

A Szentlélekisten beleegyezett, 
hogy apostolai és evangélistái csak 

a tökéletes Mária-tisztelet
Részlet

Montforti Grignon Szent Lajos művéből
Fordította: Csávossy Elemer S.J.
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nagyon keveset mondjanak róla, csak 
annyit, amennyi Jézus Krisztus is-
meretéhez szükséges – noha hűséges 
arája volt.

5. Mária a Legfönségesebbnek a 
mesterműve, ismeretét és birtoklását 
Isten önmagának tartotta fönn. 

Mária csodálatos anyja a Fiúnak, 
kinek tetszett, hogy Édesanyja aláza-
tosságát azzal jutalmazza, hogy földi 
életében Ő is megalázza és elrejtse, 
amikor mint valami idegent „asz-
szonynak” szólította, noha többre 
becsülte és jobban szerette minden 
angyalnál és minden embernél. 

Mária a legszentebb Szenthárom-
ság szentélye és nyugvóhelye, hol 
Isten fényesebben és istenibb mó-
don trónol, mint a nagy teremtésnek 
bármely más helyén, még a kerubok 
és szeráfok fölötti trónját sem véve ki. 
És valami különös jogcím nélkül egy 
teremtménynek sincs megengedve – 
bármily tiszta is legyen különben –, 
hogy ebbe a Szentélybe belépjen.

6. Azt mondom a szentek-
kel: Mária földi paradicsoma az új 
Ádámnak, melyben a Szentlélek 
közreműködésével testet vett, hogy 
benne megfoghatatlan csodákat 
műveljen. Mária az Isten nagy és iste-
ni világa, mely kimondhatatlan szép-
ségeket és értékeket rejt magában. Ő 
a Magasságbelinek dicsősége, mely-
ben, mint akár saját isteni ölében 
elrejtette egyszülött Fiát, és benne 
mindazt, ami kiváló és értékes csak 
létezik. 

Ó, mily nagy és titokzatos dol-

gokat művelt a hatalmas Isten e 
csodálatos Teremtményben, amint 
mély alázatossága ellenére maga is 
megvallja: „Nagy dolgokat cseleke-
dett nekem a Hatalmas.” A világ nem 
ismeri ezeket az igazságokat, mert 
megismerésükre képtelen és méltat-
lan.

7. A szentek ellenben csodálatos 
dolgokat mondtak Szűz Máriáról, 
Istennek erről a Szent Városáról, és 
amint maguk is bevallották, sohasem 
voltak ékesebben szólók és boldogab-
bak, mint amikor róla beszélhettek. 
És mindezek után felkiáltanak, hogy 
lehetetlen megismerni Mária érde-
meinek magasságát, mert ezek Isten 
trónjáig emelkednek, lehetetlen meg-
mérni szeretete szélességét, mert ez 
a föld határán túl terjed; lehetetlen 
felfogni hatalma nagyságát, mert ez 
az Istenre is kiterjed, és végül le-
hetetlenség alázatosságát, erényeit és 
kegyelmeit átkutatni, mert ezek örvény-
hez hasonlók. Ó, megfoghatatlan 
magasság! Ó, kimondhatatlan széles-
ség! Ó, megmérhetetlen nagyság! Ó, 
átkutathatatlan örvény!

8. Minden, a föld egyik határától 
a másikig, az egek legmagasabb ma-
gasságában, és az örvények legmé-
lyén, minden magasztalja és hirdeti 
minden nap a csodálatos Szűzanyát. 
Az igazság ereje kényszeríti az an-
gyalok kilenc karát, az embereket, 
bármily neműek, korúak, állásúak 
vagy vallásúak legyenek, jókat és 
rosszakat, sőt, az ördögöket is, ha 
akarják, ha nem, hogy boldognak ma-
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gasztalják Máriát. Szent Bonaventura 
mondja, hogy az ég angyalai szünte-
len ezt kiáltják feléje: „Szent, szent, 
szent vagy, ó, Mária, Isten szülője és 
Szűz!” 

És naponként milliószor és mil-
liószor elmondják neki az angyali üd-
vözletet :Üdvözlégy Mária!, mialatt 
leborulnak előtte és esengve kérik 
tőle a kegyelmet , hogy tisztelje meg 
őket valamely parancsával. Szent 
Ágoston kijelentése szerint Szent 
Mihály főangyal, az egész mennyei 
udvar fejedelme, fáradozik leginkább 
azon, hogy neki a tisztelet minden 
nemét bemutassa és bemutattassa, és 
lesve lesi szájából a megtisztelő meg-
bízatást, hogy valamely szolgájának 
segítségére lehessen.

9. Az egész föld, különö-
sen a keresztény világ tele van 
dicsőségével. Némely ország, tar-
tomány, püspökség és város védőjéül 
és oltalmazójául is választotta. Sok 
székesegyházat az ő nevével szen-
teltek Istennek. Nincs templom, mely-
ben ne volna oltára, nincs vidék, ahol 
ne tisztelnék Máriának valamely 
kegyképét, ahol az emberek bajai-
kra orvosságot találnak, s ahol egyéb 
javakat is nyernek. Hány egyesü-
let és kongregáció létesült tisztele-
tére! Hány szerzetes-társulat viseli 
nevét és áll az ő oltalma alatt! Eme 
egyesületek hány tagja és hány szer-
zetes hirdeti dicséretét és magasztalja 
irgalmasságát! Nincs gyermek, aki 
ne dicsérné, amikor az Üdvözlégy 
Máriát gügyögi. Nincs bűnös, ha 

mégoly megrögzött is, ki szívében 
legalább szikrányi bizalmat ne érezne 
iránta. Sőt, az ördögök a pokolban is 
becsülik, noha félnek tőle.

10. Mindezek után és igazság 
szerint mégis azt kell mondanunk a 
szentekkel: De Maria nunquarm satis! 
Máriát még nem dicsérték, magasz-
talták, tisztelték és szerették eléggé, 
és még nem szolgáltak neki eléggé. 
Ő sokkal több dicséretet, tiszteletet, 
szeretetet s szolgálatot érdemel.

11. Azt kell tehát mondanunk a 
Szentlélekkel: „A király leányának 
minden ékessége belül van.” Mintha 
mindaz a tisztelet, melyet az ég és a 
föld versengve helyez a Boldogsá-
gos Szűz lábaihoz, semmi volna ah-
hoz a tisztelethez, melyet bensejében 
Alkotójától nyer. És ez a tisztelet 
rejtve marad azok előtt a kicsiny te-
remtmények előtt, akik nem tudnak a 
Király titkaiba behatolni.

12. Kiáltsanak fel ezért az apos-
tollal: „Szem nem látta, fül nem hal-
lotta, s ember szíve föl nem fogta 
még” Mária szépségét, nagyságát, 
fönségét, mert ő a csodák csodája a 
kegyelem, a természet és a dicsőség 
rendjében egyaránt. Egy szent azt 
mondja: „Ha meg akarod érteni az 
Anyát, akkor értsd meg előbb a Fiát. 
Ő méltó anyja Istennek.” – Itt némul-
jon el minden beszéd!

13. Szívem különös örömmel su-
gallta azt, amit leírtam, hogy rámutas-
sak arra, mennyire ismeretlen volt ed-
dig Szűz Mária, és ez az ismeretlenség 
egyik oka annak, hogy Jézus Krisztust 
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sem ismerik úgy, amint ismerniök kel-
lene. Ha tehát eljön – és bizonyos, 
hogy eljön – Jézus krisztus ismerete 
és országa, akkor ez csak annak lehet 
szükségképp következménye, hogy 

ismerik Máriát és az Ő országát. Ő 
ajándékozta Jézust első alkalommal a 
világnak, és másodszor is ő fogja ki-
nyilatkoztatni.

katolikus-honlap.hu

Sienai Szent katalin Szűz éS egyháztanító

A 14. században az egyetemes 
Egyházat két nagy baj gyötörte és 
csúfította. A római pápa hetven 
éven át idegenben, a franciaországi 
Avignonban élt, s a pápaságot poli-
tikai érdekeknek szolgáltatták ki. 
A másik nagy bajt, a keresztény vi-
lágot egyre fenyegetőbb török vesze-
delem jelentette. Ezekhez járult még 
Itáliában a városállamok harca a pá-
pai állam, a császár és egymás ellen. 

Ebben a zűrzavaros században 
született egy leány, aki férfiakat 
megszégyenítő elszántsággal és 
erővel imádkozott, vezekelt és har-
colt Krisztus édes Menyasszonyáért 
és a földi Krisztusért, ahogy ő az 
Egyházat és a pápát szokta nevezni.

1347. március 25-én született, 
mint a család 25. gyermeke. Már kis-
lány korában látomásban volt része, 
Krisztus jelent meg neki, aki jósá-
gosan rámosolygott és megáldotta 
őt. Ez a látomás egészen megváltoz-
tatta a kislány életét, aki szüzességet 
fogadott, kemény vezeklő és mély 
imaéletet folytatott. 

 Mintegy háromévi teljes magány, 
sok-sok imádság és az erényért 
vívott harc után, amikor Krisztus 
megjelent Katalinnak: gyűrűt húzott 
az ujjára és eljegyezte magával. E 

misztikus eljegyzést követően pedig 
az Úr kiszólította őt magányából és 
elküldte az emberek közé, a béke és 
az igazság angyalának. 

Lassanként híre kelt, hogy Kata-
lin rendkívül jó tanácsadó, Isten dol-
gairól sokkal többet tud, mint a tudó-
sok, és csodatevő ereje van! Kezdték 
keresni az emberek, érdeklődők, 
tanácstalanok, tanulni vágyók.

Katalin fáradhatatlanul harcolt a 
pápa Rómába való visszatéréséért. A 
sok vezeklés és imádság végre ered-
ményt hozott: XI. Gergely pápa szin-
te megszökött Avignonból és vissza-
tért Rómába. 

Mint a szentek mindannyian, 
először ő maga szemlélte és élte 
meg tanítását, azután adta tovább a 
legkülönbözőbb rendű és rangú em-
bereknek. Ezért tanítása gazdag for-
rás ma is, s anyai és égi bölcsességgel 
neveli mindazokat, akik a tanítvány, 
hívő alázatával közelítenek hozzá. 

VI. Orbán pápa Rómába hívta, 
és Katalin ott halt meg 33 éves ko-
rában, 1380. április 29-én. 1461-ben 
avatták szentté, VI Pál pápa egy-
házdoktorrá nyilvánította és Szent 
II. János Pál pápa pedig Európa 
társvédőszentjévé.

frszilveszterblogspot.hu
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Hirdetések
Szentatyánk elrendelése szerint – Európa szerte – ma a szentmisék után 

gyűjtés lesz az Ukrajnában élő rászorulók részére. Az adományokat Isten fizesse 
meg!

Ma délután 16.30 órai kezdettel Steve Taylor-Szabó, pánsípművész tart kon-
certet a Szent András-templomban. A koncert ingyenes. Önkéntes adományokat 
elfogadunk. 

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a templomban, a hátsó asztalon található 
egy doboz, amelybe imaszándékaikat helyezhetik el a kedves testvérek papír-
cédulán (az imádságot kérő neve nélkül). A szándékokra azután a Mária Légió 
tagjai szeretnék felajánlani imádságukat, minden szerdán az imaórájuk befejező 
részeként.

Kérjük, hogy a doboz mellett lévő papírt és íróalkalmatosságot használják a 
jó ügy érdekében!

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 30.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 4 359.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Egy sikeres pályázat alapján a Magyarország-i Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma 10 000.- € összeggel támogatja templomunk nagyjavítását.

A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont 
igazgatósága tisztelettel értesíti a kedves szülőket, hogy felvétel az óvodába a 
2016/2017-es tanévre 2016. április 1-29., 8.00 és 16.30 óra között lesz. A kitöltött 
nyomtatványokat a titkárságon kell leadni a Király püspök u. 30. szám alatt. A 
nyomtatványok letölthetők az iskola honlapjáról. /zsgmarianum.edu.sk/
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ApCsel 14,19-28   Zsolt 144     Jn 14,27-31a
27. szerda: húsvét 5. hét szerda
ApCsel 15,1-6   Zsolt 121     Jn 15,1-8
28. csütörtök: húsvét 5. hét csütörtök
ApCsel 15,7-21   Zsolt 95     Jn 15,9-11
Választható emléknap : Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú
Választható emléknap : Montforti Grignion Szent Lajos Mária áldozópap
29. péntek: húsvét 5. hét péntek
ApCsel 15,22-31   Zsolt 56     Jn 15,12-17
Emléknap: Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa 
társvédőszentje
30. szombat: húsvét 5. hét szombat
ApCsel 16,1-10   Zsolt 99     Jn 15,18-21
Választható emléknap : Szent V. Piusz pápa

heti liturgikuS naptár
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IV.
25.

Pondelok – H
étfő

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. požehnanie pre vnúčatá
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† N

agypapa Sándor
IV.
26.

U
torok – K

edd
8.00 

m
agyar

10.00 
m

agyar
17.00 

slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv. O

ndrej

† M
azsár A

m
ália

M
iséző pap szándékára

† František
IV.
27.

 Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Jozef a m
anželka

† N
agyszülők

† Spányi Endre
IV.
28.

Štvrtok – C
sütörtök

8.00 
m

agyar
15.00
18.00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

† Szülők
A

D
O

RATIO
† Em

ília
IV.
29.

Piatok – Péntek
7.00 

slovenská
8.00 

m
agyar

18.00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. požehnanie pre D
p. M

areka
† Édesanya
† Erzsébet, Ilona és Ilonka

IV.
30.

Sobota – Szom
bat

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Lakatos Pál Ferenc (40. évf.)
† H

elena a rod. príslušníci
Élő M

argit és Sándor
V.1.

6. V
EĽK

O
N

O
ČN

Á
 N

ED
EĽA

 H
Ú

SV
ÉT

6. VA
SÁ

RN
A

PJA

8.00 
m

agyar
9.00 

slovenská
11.00 

m
agyar 

18.00 
slovenská

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

Élő család, unokák
† M

ichal, M
ária, Jozef, Júlia

† Bukor Em
őke (8. évf.)

† Rodičia H
elena a Štefan

M
iséző pap szándékára

a szentMisék rendje
2016. április 25 – május 1.

Húsvét 5. vasárnapja8


