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„Miközben imádkozott, megnyílt 
az ég.”

Szent Lukács evangélista külö-
nösen is érzékeny Jézusnak az 
Atyával való állandó bensőséges 
kapcsolatára, ezért is említi Jézus 
életének jelentős eseményeinél, hogy 
imádkozott. Imádsággal kezdi meg 
nyilvános működését a mai napon, 
hogy miután alámerült a Jordán vizé-
ben, elinduljon, s Isten Szentlelkébe 
merítse alá ezt a világot, imádkozik, 
mielőtt kiválasztaná tizenkét aposto-
lát, imádkozik vérrel verítékezésekor 
a Getszemáni kertben, és imádkozik a 
kereszten is, utolsó szavával is Atyját 
szólítva. Imádságában megnyílik az 
ég, feltárul a mennyország: az Atya 
és a Fiú közössége a Szentlélekben. 
Ez az a mindennél fönségesebb lá-
tomás, melyet Szent István vértanú 
látott, miközben záporoztak rá a 

kövek, ez az, amit elragadtatásukban 
megtapasztaltak a misztikusok, s ez 
az, aminek meg kellene valósulnia 
a mi életünkben is, amikor imádko-
zunk.

A mi mennyországunk, megnyílt 
egünk maga Jézus Krisztus, akinek 
arcán fölragyogott nekünk Isten 
dicsősége, akit látva látjuk az Atyát, 
s akinek a szent keresztség által test-
vérei lettünk, a Szentlélekben való 
újjászületés és megújulás fürdőjében 
részesedve isteni természetéből. Ezért 
a mi imádságunk közben is megnyí-
lik az ég, és nekünk is szól az Atya 
szózata: „Te vagy az én szeretett fiam, 
benned telik kedvem.” Kívánhatsz-e 
ennél többet, keresztény lélek, mikor 
imádkozol, s megelégedhetsz-e ke-
vesebbel? Keresztény-e egyáltalán, 
aki beéri azzal, hogy imádságában 
ideigvaló javakat kér az Istentől, 
amikor ő önmagát akarja adni?

A keresztény imádság mindig 
az Atyához szól, Krisztus által, a 
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Szentlélekben, s legmélyebb valósá-
ga a Szentháromság személyei közöt-
ti kapcsolat feltárulása, illetve az ab-
ból való részesedés. Ehhez képest 
eltörpül mindaz, amit az imádságban 
kérünk s amit egyáltalán kérhetünk, 
hacsak nem azt kérjük, hogy ez a 
misztérium járja át egész valónkat, 
s „ragadjon ki mindabból, ami az 
ég alatt van”. A szent liturgia nagy 
könyörgései más-más szavakkal, de 
végül is mind ezt kérik Istentől, ezért 
lehetnek egyéni kéréseink össze-
foglalói és mintái.

A mai nap collectájában például 
így imádkozunk: „Add, hogy mindig 
kedved teljék bennünk, fogadott gyer-

mekeidben, akik újjászülettünk vízből 
és Szentlélekből”, illetve: „Add, 
kérünk, hogy bensőleg alakítson újjá 
minket Jézus, aki külsejét tekintve 
hasonló lett hozzánk”. Nem költői 
kép vagy párhuzam csupán, hanem 
minden másnál reálisabb valóság 
az az új, romolhatatlan élet, melyre 
már megszülettünk, de aminek még 
egyre növekednie és tökéletesednie 
kell bennünk, hogy a dicsőséges 
feltámadásban, az új ég és új föld 
teremtésekor majd kibontakozzék a 
maga teljességében.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – Szent idők
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A mai Franciaország területén, 
Poitiers-ben született 315 körül. Ott 
nőtt fel a városkában, ahol nemes 
emberként is a vidék parasztjaival 
együtt művelte földjét. Nős volt 
és egy leány apja. Szülei bizonyos 
műveltséget hagytak rá, mert írva van 
róla, hogy ha ideje engedte szívesen 
olvasott. Érett ember volt már, amikor 
egyik este az emberi élet céljáról 
kezdett gondolkodni, és ezért neki-
fogott a Szentírást alaposabb tanul-
mányozásához. Ezek a gondolatok a 
kis helyi keresztény közösséghez vit-
ték el. Felvétette magát a hitújoncok 
közé. S mivel okos ember volt, nagy 
előhaladást tett a hit dolgai megis-
merésében, ezért már az első hús-
vét éjszakáján részesült a keresztség 
szentségében (feleségéről és lányáról 

semmit nem tudunk). Ezután már 
hitvalló keresztényként végezte napi 
munkáját és a vallás dolgaiban tovább 
művelte magát. Ennek következté-
ben, amikor 350 körül meghal a város 
püspöke, a kicsi keresztény közös-
ség Hiláriuszt választja püspökké. 
Püspökként szembe találja magát az 
egyre jobban terjedő arianizmussal, 
amely szerint Jézus nem volt Isten, 
csak hasonló volt az Atyához.

Hiláriusz az evangélium és a latin 
egyházi írók gondos tanulmányozása 
után bizonyos lett abban, hogy Jézus 
Isten, a Szentháromság 2. személye. 
Ezt tanította híveinek, ezt bizonygatta 
püspöktársainak is. Ezért az egyre 
inkább elhatalmasodó ariánusok 
száműzik Kis-Ázsiába. Ott megis-
merkedik a keleti Egyház helyzetével 

szent HIlárIUsz püspök és egyHáztanító
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és a görög írásokat is tanulmányoz-
za. Megírja Szentháromságról szóló 
munkáját, amellyel kimutatja az 
ariánusok hitének tarthatatlanágát. 
Munkálkodása nem tetszett sem az 
ariánus császárnak, sem az ariánus 
püspököknek, ezért visszaküldik 
hazájába. Keleten szerzett tapaszta-
latai nemcsak tudományban, hanem 
a türelemben és megértő szeretet-
ben is erősítették. Otthon továbbra 
is hűségesen küzdött az eretnekség 
ellen, de egyre szelídebben és kitartó 
türelemmel. Ilyen szellemben írta 
könyveit, amelyeknek különösen a 
Szentháromságtan kifejtésében van 
nagy értékük. De nemcsak vitaira-
tokat írt, hanem himnuszokat is azzal 
a céllal, hogy a hívek jártassá váljanak 
az igaz hit tanaiban és szorosabban 
egyesüljenek a liturgiával.

Közben teltek az évek, az aria-
nizmus okozta vihar lassan lecsen-
desül, végül a legtöbb helyen maga 
az arianizmus is megszűnik. Hilári-
usz püspök élvezhette övéi körében 
a békét. Majd csendben hazatérhetett 
ahhoz, akiért olyan sokat járt-kelt, 
vitázott és szenvedett.

Jézusnak ajánlva lelkét 
szülővárosában, Poitiersben 367-ben 
meghalt. ,,Az egész világnak be kel-
lett látnia - írja Sulpicius Severus -, 
hogy gall hazánk Hiláriusz püspök 
föllépése által szabadult meg a 
szakadástól.”

Szent Hiláriusz kereső lélek volt. 
A halál gondolatával foglalkozva fel-
ismerte, hogy az ember több, mint az 

állat. Kereste az igazságot és a városka 
keresztényei között meg is találta. A 
messzi távolból fontos üzenetet küld 
mindazoknak a keresztényeknek, 
akiket nem érdekel az igazság, akik 
azt hiszik, jó keresztény vagyok, ha 
elégnek tartom azt, amit gyerekként 
tanultam, és amit néhanapján hallok, 

amikor „benézek“ a templomba. Saj-
nos, sokan a hitigazságokkal kapcso-
latban is tartják a mondást: ez van, 
ezt kell szeretni. Elfelejtik, hogy az 
ember azért rendelkezik ésszel és 
szívvel, hogy a vallási dolgokban is 
korához és műveltségéhez képest „ott-
hon legyen“, hogy a jobbat, a szeb-
bet keresse, hogy az igazság után 
kutasson. Aki ezt nem teszi, az nem-
csak kereszténynek rossz, hanem em-
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bernek is, mert hamis úton járva éli 
napjait, és a mámor s a testi örömök 
hajhászásában próbál kielégülni.

Az igazságot kereső Hiláriusz 
nem állt meg akkor, amikor megis-
merte az igazságoz, hanem tovább 
lépve elmerült az isteni és emberi 
kérdések mélységeibe. Tanulmányai 
közben egyre közelebb került az igaz-
ság forrásához, Jézushoz, aki maga 
az igazság. Ennek következtében, 
amikor azon a vidéken és városában 
is megjelent az arianizmus tévtana, 
azonnal tudta a választ. A megismert 
igazság tudatában keményen kiállt 
Jézus istensége mellett, annak el-
lenére is, hogy a nagyobb városok 
nevesebb püspökei ingadoztak. Eb-
ben van lényeges üzenet számunkra 
is, akik, ha egyházunkat támadják, 
hitünket ócsárolják, nem merünk 
kiállni, mert ingadozunk, mert nem 
vagyunk birtokában hitünk lényeges 
tanításának. Ne feledjük: Jézus taní-
tása nem vaj a kenyéren, amelyet 
„rákenünk“, hanem maga a kenyér, 
amely éltet. Jézus igaza mindennapi 
kenyerünk és szomjat oltó vizünk, 
amelyet állandóan fel kell frissíteni. 
Sajnos nagyon sok embert tévesz-
tettek meg az előző államalakulatok 
„fennen hirdetett“ igazságai, azért 
mert nem voltak tisztában a krisztusi 
igazságokkal. Ha mi, krisztushívők 
nem ismerjük alaposan hitünket és 
parancsainkat, akkor áldozatul e-
sünk a korszellem és a különféle 
világnézetek csábításának, és oda 
jutunk, hogy nemcsak egyházunk, 

de apáink is szégyenkezni fognak 
miattunk.

Még valamit meg kell tanulnunk 
Hiláriusz püspöktől. Azt, amit ő ta-
nult meg akkor, amikor száműzetésbe 
küldték. Addig az igazág tudatában 
minden alkalommal keményen, 
szólalt fel, írásaiban is használt „os-
torcsapásokat“. A száműzetés s a 
vele kapcsolatos megpróbáltatások 
megtörték, de jó irányban. Ezt írja: 
„Fogságomban nem veszítettem el 
derűmet, mert Isten igéjét nem lehet 
bilincsbe verni“. Szavaiban és írásai-
ban a türelem és a megértés derűje 
jelenik meg, amely közelebb hozta 
egymáshoz az ellenfeleket. Nekünk 
is meg kellene tanulnunk azt, hogy 
szavainkban, vitáinkban ne a „ka-
tolikus rátartiságot“ vegyék észre, 
hanem a megértést és az egymáshoz 
közelebb vivő derűs mosolyt.

Szent Hiláriusz püspök és egy-
háztanító, könyörögj érettünk, hogy 
magunkévá tegyük üzeneteidet és 
közbenjárásoddal valóra is váltsuk!

*

„Egy katona megvédi királyát 
még élete kockáztatásával is. Ti azon-
ban halljátok, amint azt állítják, hogy 
Krisztus Isten igazi Fia, nem Isten - 
és hallgattok. Hallgatástok ennek a 
káromlásnak a helyeslése!” (Szent 
Hiláriusz)

pozsonyikatolikusok.sk
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Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket 
arra, hogy irgalmasok legyünk, mint ahogy a meny-
nyei Atya is irgalmas és azt mondtad nekünk, hogy 
aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk ar-
codat és mi üdvözülünk. 

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az 
Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a meg-
bocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja 
meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható 

arcod legyen, az Úr arca, aki dicsőségesen feltámadt. 
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Ir-

galmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és Egyházad megújult 
lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök 
foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja 
vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük 
ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön-
örökké. Ámen. 

(Ferenc pápa imádságának ez a részlete megtalálható a Szent István Tár-
sulat által kiadott Jöjjetek, imádjuk! Szentségimádások az Irgalmasság Rend-
kívüli Szentévében című füzet hátoldalán)

Az irgalmasság rendkívüli szentéve 
a 30. szentév a római katolikus egyház 
történetében. 2015. december 8-án, 
a szeplőtelen fogantatás ünnepén, a 
II. vatikáni zsinat befejezésének 50. 
évfordulóján kezdődött a Szent Péter-
bazilika szent kapujának (Porta Santa) 
megnyitásával, és 2016. november 
20-án, Krisztus király ünnepén zárul. 
A szentév a 2015 októberében a család 
témájában rendezendő rendes püspöki 
szinódust követi.

Ferenc pápa a 2013. március 13-i 
megválasztásának második évfor-

dulóján jelentette be, hogy rendkívüli 
szentév megtartását tervezi. Rendes 
szentévet minden 25. vagy 50. évben 
tartanak, míg rendkívüli szentévet az 
egyházfő különleges alkalomból hir-
dethet meg.

A szentév hivatalos kihirdetése 
2015. április 11-én, húsvét 2. vasár-
napjának, vagyis az isteni irgalmasság 
vasárnapjának előestéjén történt, 
amikor a Szent Péter-bazilika átri-
umában tartott vesperás keretében Fer-
enc pápa átadta a szentévet meghirdető 
Misericordiae vultus kezdetű bullát.
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HIrdetések
A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtését szervezi a rászorul-

tak részére, melyből meleg ételt készítenek számukra. Kérjük a kedves híveket, 
hogy járuljanak hozzá ehhez a kezdeményezéshez. Aki tartós élelmiszert kívánna 
adományozni, a hét folyamán ezt megteheti a plébánia irodájában hétköznapokon 
8-tól 12 óráig.

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

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 2016. január 23-án, Nagyszombatban, a 
Keresztelő Szent János-székesegyházban, 12.00 órakor magyar nyelvű szentmi-
sére kerül sor. Azon a napon ugyanis Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi előtt tehetik 
tiszteletüket a zarándokok. 

Ajánlatos lenne, ha egyházközségünkből legalább egy autóbusznyi zarándok 
venne részt az említett szentmisén. Kérjük, hogy az érdeklődők minél előbb jelez-
zék szándékukat Kacz Jankánál a 0904 515 451-es telefonszámon.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 470.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 470.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

2016. január 23-án a plébánia épületében magyar-szlovák plébániai bál való-
sul meg. Azok a testvérek, akik a múltban már részt vettek ilyen plébániai bálon, 
bizonyára emlékeznek még azok hangulatára. A belépő ára 10.- EUR. A belépőket 
vagy a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában lehet megvásárolni.

Ugyancsak egy másik magyar-szlovák jótékonysági plébániai bál is 
szerveződik, ami 2016. február 6-án valósul meg a Selye János Egyetem éttermé-
ben. A bál bevételét a Szent András-templom keleti falának javítására fordítjuk. 
A belépőjegy ára 12.- EUR. A belépőjegyeket Aradská Jankánál lehet rendelni a 
0908 717 466-os telefonszámon.  
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10. vasárnap: Urunk megkeresztelkedése
Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9-11   Zsolt 28  ApCsel 10,34-38 
v. Tit 2,11-14;3,4-7   Lk 3,15-16.21-22
11. hétfő: 1. évközi hét hétfő
1Sám 1,1-8   Zsolt 115  Mk 1,14-20
12. kedd: 1. évközi hét kedd
1Sám 1,9-20   1Sám 2  Mk 1,21-48
13. szerda: 1. évközi hét szerda
1Sám 3,1-10.19-20   Zsolt 39  Mk 1,29-39
Választható emléknap : Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító
14. csütörtök: 1. évközi hét csütörtök
1Sám 4,1-11   Zsolt 43  Mk 1,40-45
15. péntek: 1. évközi hét péntek
1Sám 8,4-7.10-22a   Zsolt 88  Mk 2,1-12
Választható emléknap : Remete Szent Pál
16. szombat: 1. évközi hét szombat
1Sám 9,1-4.17-19;10,1a   Zsolt 20  Mk 2,13-17

HetI lItUrgIkUs naptár
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I.13.
Streda – Szerda

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Janka Vallová
† Svec K

atalin
Tisztítótűzben szenv. lelkekért

I.14.
Štvrtok – C

sütörtök
8:00 

m
agyar

15:00
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Sv. A
nna

Sv. A
nna

A
ntal gyógyulásáért

A
D

O
RATIO

B. požehn. pre sr. Faustínu
I.15.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† A
lexander a rod. príslušníci

Élő Péter és Á
dám

† Bajnok István
I.16.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Szülők: A
nna és Im

re
† František
H

ríbik cs. † tagjaiért
I.17.

2. N
ED

EĽA CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

2. VA
SÁ

RN
A

P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar 

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Pál, Erzsébet és fiuk Pál 
† A

nton a rodičia
† István és M

ária
M

iséző pap szándékára

a szentmIsék rendje
2016. január 11 – 17.

Urunk megkeresztelkedése8


