
A Komáromi
Szent AndráS plébániA

hírlevele
Péld 8,22-31; Róm 5,1-5;
Jn 16,12-15

„Az Igazság Lelke majd elvezet 
titeket a teljes igazságra. Minden, 

ami Atyámé, enyém is. Ezért mond-
tam, hogy az enyémből veszi, amit 

majd hirdet nektek.”

A Szentlélek Jézus tanításából, 
amely az Atya üzenete, veszi mind-
azt, amit mond. Nem tanít hát sem-
mi újat. Akkor mégis miért jelent az 
ő eljövetele olyan radikális forduló-
pontot, amely nélkül Jézus igéje és 
az Atya igéje sohase lehetne igazi, 
egyetemes örömhír?

Azért, mert az Úr tanításában 
lévő legmélyebb és legizgalma-
sabb, de rejtett valóságot hozza 
a felszínre: az Atya és a Fiú kap-
csolatát, mely őbenne áll fönn. Az 
Úr Jézus egész tanítása, s főként 
ígéretei érvényüket vesztenék, sőt 
visszájukra fordulnának a nélkül 
a Szentlélek által kinyilatkoztatott 

igazság nélkül, hogy Jézus Krisz-
tus az istenség második személye-
ként egylényegű az Atyával és a 
Szentlélekkel. Ezzel egyben azt is 
feltárja, hogy kicsoda nekünk Jé-
zus Krisztus: nem csupán próféta, 
vallásalapító, hanem Isten, aki föl-
vette a mi emberi természetünket. 
És végül feltárja azt is, hogy milyen 
értéke van az ő kiontott vérének, 
melyet bűneink bocsánatára ajánlott 
fel.

Az utolsó vacsorán Urunk, Jé-
zus egyszerre állítja, hogy mindent 
tudtul adott nekünk, s azt, hogy 
még sok mondanivalója volna. Ezt 
a látszólagos ellentmondást is a 
Szentlélek oldja fel, mert ő nyilat-
koztatja ki mindannak a hátterét, 
amit Jézus tudtul adott nekünk.

A Szentlélek a jézusi kinyilatkoz-
tatás mélyszerkezetét, a szenthárom-
ságos életet és a három isteni sze-
mély egymáshoz és hozzánk való 
viszonyát hozza felszínre mindab-
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ban, amit Jézus mondott és cseleke-
dett. A Szentlélek a személyesség, a 
személyes kapcsolatok felragyog-
tatója, mert ő maga a szeretet.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  

- Szent idők

2  

Apor Vilmos 1892. február 29-én 
született székely főnemesi családból 
Segesvárott. Apját korán elveszítette, 
anyja egyedül nevelte 6 testvérével 
együtt. Gimnáziumi tanulmányait 
a kalocsai Jezsuita kollégiumban 
végezte, teológiát az innsbrucki 
egyetemen tanult és ott is szerzett 
doktorátust. A nagyváradi egyház-
megye papjaként előbb Gyulán volt 
segédlelkész, majd a háború alatt 
katonalelkész egy kórházvonaton. 
Rövid szemináriumi szolgálat után 
ismét Gyulára került plébánosnak 
1918-tól 1941-ig, püspöki kinevezé-
séig. Plébános korában nagy érzékeny-
séget tanúsított a szegények iránt. 
Egyszer saját cipőjét adta oda egy 
rászorulónak. Felkarolta a munkás 
ifjúságot és sokat tett a művelődésért 
is.

Püspöki székét 1941. március 2-án 
foglalta el. Működésére rányomta 
bélyegét a háború réme. Bár nagyon 
sokat tett az ifjúság valláserkölcsi 
nevelése érdekében – népfőiskolát 
alapított a falusi ifjúság számára – a 
szegények ügyét itt is szívügyének 
tekintette. Nevét mégis főként az 
igazságtalanul üldözöttek védel-
mében végzett tevékenységével 
örökítette meg. Saját biztonságát is 
kockáztatta az erőszakos törekvések-
kel szemben, mindent elkövetett az 

üldözöttekért. Amikor a háború elérte 
Győr városát, mindenkit befogadott 
és sok százan találtak menedéket a 
Püspökvárban. Számítva a brutali-
tás veszélyére, kijelentette: „Egyszer 
úgy is meg kell halni, inkább ilyenkor 
adja oda az ember az életét.” Ez be 
is következett akkor, amikor részeg 

orosz katonák a pincében tartózkodó 
asszonyok és lányok közül százat el 
akartak vinni, ő pedig ellenállt. A ka-
tona előbb a mennyezetbe lőtt, ahol 
a négy golyó helye most is látható. 
Majd rálőtt. Egy lövés a fején, egy a 
kezén és egy a gyomrán érte. A ka-
tonák elmenekültek és senkinek sem 
lett bántódása. Kórházba szállították 
az ostromlott városon keresztül, ahol 

Boldog apor vilmoS püSpök
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petróleumlámpa fényénél műtötték 
meg. Halálát érezve közeledni, imád-
kozott papjaiért, híveiért, a „szeren-
csétlen” magyar hazáért és azokért, 
akik meglőtték. Majd április 2-án 
éjfél után meghalt.

Testét ideiglenesen a Kármelita 
templom kriptájába temették. Gyón-
tatója írásban kérte az egyházmegye 
kormányzását átvevő káptalani hely-
nököt, hogy azonnal indítsa meg 
boldoggá avatását, mert - mint írta - a 
püspök szent volt. Közben elkészült 

a vörös márvány szarkofág, Boldog-
fai Farkas alkotása. 1948. november 
24-re volt kitűzve testének ünnepé-
lyes felhozatala a Kármelita templom 
kriptájából. Az ezt megelőző napon 
azonban a város és a rendőrség írás-
ban megtiltotta a felhozatalt. Csak 
1986. május 23-án lehetett a vértanú 
püspök testét méltó sírhelyére temet-
ni. Azóta ott pihen és a hívek virág-
gal halmozzák el sírját.

A szarkofágot Mattiony Eszter 
hímeskő alkotása veszi körül a falon. 
A Jó Pásztort ábrázolja, aki életét 
adta juhaiért és két jelképes alak a 
babérkoszorúval, a vértanúság jelké-
pével és a liliommal, a női ártatlan-

ság jelképével, aminek a védelmére 
adta életét.

Apor Vilmos püspök boldoggá 
avatása (Róma, 1997. november 9.)
Apor Vilmos boldoggá avatási eljárá-
sa 1946-ban megindult, de 1949-ben 
fel kellett függeszteni és csak 1989-
ben lehetett folytatni. Az előkészítő 
munkálatok 1996-ra befejeződtek. 
Az ún. positiót – amely a boldoggá 
avatáshoz szükséges összes doku-
mentumot tartalmazza – díszkötés-
ben nyújtották át a Szentatyának 
győri látogatása alkalmával, amikor 
a vértanú püspök sírjánál imádko-
zott. A boldoggá avatásra 1997. no-
vember 9-én került sor a római Szent 
Péter téren, ahol több ezer magyar 
zarándok is részt vett a szertartáson.

Hivatalos emléknapja május 23-
án van, vagyis a végső nyughelyére 
helyezés évfordulóján. Ezen a na-
pon kívül a győri Bazilikában min-
den hónap első hétfőjén szentmise 
van a tiszteletére. Dr. Pápai Lajos 
megyéspüspök kinevezte a szentté 
avatási eljárás posztulátorát. Ez-
zel kezdetét vette a szentté avatási 
eljárás.

2015-re dr. Pápai Lajos győri 
megyéspüspök Boldog Apor Vil-
mos pappá szentelésének 100., vér-
tanúságának 70. évfordulója al-
kalmából Apor Vilmos-imaévet 
hirdetett a Győri Egyházmegyében.

Boldog Vilmos püspök vértanú 
közbenjárására már eddig is sok 
imameghallgatás történt.

gyor.egyhazmegye.hu



néri Szent fülöp, „az öröm Szentje”
„Könnyebb a vidám embere-

ket vezetni a lélek útján, mint a 
szomorúakat” – állította az egyik 
legismertebb keresztény szent, a 
születésétől fogva mindig derűs „jó 
Pippo”, aki méltán kiérdemelte, hogy 
„Róma második apostola”- ként em-
legessék.

1515. július 21-én született Firenzé-
ben. Ötévesen elveszítette édesanyját, 
de nevelőanyja is nagyon szerette a 
mindig vidám, közvetlen és élénk 
képzelőerejű gyermeket. Fiatal évei-
ben szülővárosában a domonkos atyák 
hatására megérintette az a gondolat, 
hogy semmi sem tesz oly boldoggá és 
vidámmá, mint a Szentírás fölötti el-
mélkedés. 18 évesen édesapja a Mon-
tecassino melletti San Germanóba 
küldte őt gazdag nagybátyjához, hogy 
ott kereskedőnek tanuljon, de ő ideje 
nagy részét a bencések között töltötte. 
Itt kedvelte meg a Krisztust követő 
teljes szegénységet, valamint a sivata-
gi remeték mély lelkiségét.

21 évesen már Rómában találjuk, 
ahol nevelői állást vállalt, miközben 
jómaga is keményen tanult a Sapiensa 
egyetemen. Loyolai Ignáctól megta-
nulta a „belső imádságot”, s a jezsuita 
atyákkal látogatta a szegényeket és az 
ispotályban (vagyis a kórházban) a 
betegeket. Majd váratlanul abbahagy-
ta tanulmányait. Szentírásán s egy-két 
kedvelt lelki olvasmányán kívül min-
den könyvét eladta, árát szétosztotta a 
szegények között. Majd nagy vidám-
sággal és közvetlenséggel utcai apos-

tolkodásba fogott. Éjszakáit azonban 
bensőséges csendben Istennel töltötte, 
hol a katakomba-síroknál, hol egy-egy 
templom csendjében.

Harminchat éves korában gyón-
tatója rábeszélésére fölvette a papi 
rendet, s nemsokára lelki gyerme-
keinek egyre növekvő tábora alakult 
ki körülötte. Legtöbbjüket a gyón-
tatószékben ismerte meg. Legmé-
lyebb törekvése volt a szívekben ott-

hont teremteni Krisztus számára. S 
mindezt jókedvűen, vidáman tette, 
ifjaival rendszeresen játszva. Jelszava 
volt: megvetni a világot, de közben 
senkit meg nem vetni, csak önma-
gunkat és a megvettetést.

Kicsi cellája azonban hamarosan 
szűknek bizonyult, ezért a San Giro-
lamo della Caritá templom szomszéd-

4 Szentháromság vasárnapja



5Szentháromság vasárnapja

ságában lévő raktárépületet átépítették 
oratóriummá. A fiatal közösség ettől 
kapta a nevét. Naponta a Szentírás s 
a szentek életének olvasására, énekre, 
zenére gyülekeztek az Oratóriumban, 
majd ki-ki a szeretet tetteivel válaszolt 
Isten szavára a város kórházaiban és 
utcáin. Az oratoriánus papok és testvé-
rek itt élő nagy csapatából alakult meg 
az „Oratórium Kongregációja”, amely 
1575. július 15-én pápai jóváhagyást 
kapott.

Apostoli tevékenységének közép-
pontjában a gyóntatói munka állt, 
tömegek jártak hozzá gyónni. A leírá-
sok szerint majdnem egész Rómának 
44 éven át ő volt a lelkiatyja, s még 
halála napján is gyóntatott. Róma 
lakói meg voltak győződve, hogy 
puszta látása vagy érintése megszün-
teti kísértéseiket. Nagyon hamar elter-
jedt szent volta, amikor feltámasztott 
egy halott gyermeket. Ő maga mérhe-
tetlenül alázatos volt, s hogy csök-
kentse az őt övező nagy tiszteletet, 
illetve hogy magát megalázza, Fülöp 
nem egyszer bohócruhát öltött, vagy 
bolondozva nyilvános tereken táncolt. 
Többször próbáltak magas egyházi 
hivatalt felajánlani neki, de ő mindig 
csak egyszerű és rangnélküli szerzetes 
szeretett volna lenni.

Fiatal korától rendkívüli misztikus 
élményekben volt része. Keresztelő 
Szent János többször jelent meg neki, 
és útmutatásokkal látta őt el. Miséje 
közben gyakran esett órákon át tartó 
révületbe, és prédikálni sem tudott, 
mert az erős áhítattól remegett és sírva 

fakadt. 29 évesen, a Szent Sebestyén 
templomban kapott látomásában egy 
tüzes gömb hatolt a testébe, majd 
onnan a szívébe, ami úgy kitágította 
fizikailag is a szívét, hogy bordái is 
megrepedtek. Ezen halála után az or-
vosok is megdöbbentek. Szívét és tes-
tét a nagy misztikus élménytől kezdve 
egész életében valósággal égette az 
isteni szeretet. A teste imádság köz-
ben annyira felforrósodott, hogy tanít-
ványai sokszor az érintését se bírták 
elviselni, szívének dobogását pedig 
nagyobb távolságból is lehetett hal-
lani.

Halálát előre megjövendölte, még-
pedig mosolyogva. Társa kérdésére, 
hogy nem fél-e, megrázta fejét, és 
derűsen mondta, hogy Isten jó, s hogy 
„egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba 
és haszontalan Fülöpjével szemben”. 
1595. május 25-én, áldozócsütörtökön 
éjszaka megáldotta még fiait, majd 
hajnali háromkor csendesen lehunyta 
szemét. Halála után már két hónappal 
megkezdődött a szentté avatási eljárá-
sa, 1622. május 14-én pedig szentté 
avatták. A „legyetek jók, ha tudtok, a 
többi nem számít” népszerű mondása 
ma is biztató és hívogató.

Összeállította: Riskó Mariann

Istenünk, ki hűséges szolgáidat 
szentjeid közé fölmagasztalod, kérünk, 
add, hogy a Szentlélek minket is gyújt-
son lángra a szeretetnek azzal a tüzé-
vel, amely Néri Szent Fülöp szívét oly 
csodálatosan izzóvá tette!
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hirdetéSek
Szerdán 15 órai kezdettel ájtatosságot végzünk a kórház területén lévő Szűz 

Mária szobornál. Szeretettel várjuk az imádkozni vágyó híveket!

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 Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 60.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 5 754.- EUR-t tesz ki. Isten 
fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

 
2016. július 9-én (szombati nap) egyházmegyei zarándoklat valósul meg 

KRAKKÓ-ba, az Isteni Irgalmasság Szentélyébe. Kérjük, hogy a zarándoklatra 
mielőbb jelentkezzenek Kacz Jankánál a 0904 515 451-es telefonszámon.

Abban az esetben, ha telített autóbusz indulna, személyenként 21.- EUR lenne 
az útiköltség.
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22. vasárnap: Szentháromság vasárnap - évközi 8. vasárnap
Péld 8,22-31   Zsolt 8  Róm 5,1-5   Jn 16,12-15
23. hétfő: 8. évközi hét hétfő
1Pét 1,3-9   Zsolt 110  Mk 10,17-27
Választható emléknap : Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
24. kedd: 8. évközi hét kedd
1Pét 1,10-16   Zsolt 97  Mk 10,28-31
Emléknap: Szűz Mária, a keresztények segítsége
25. szerda: 8. évközi hét szerda
1Pét 1,18-25   Zsolt 147  Mk 10,32-45
Választható emléknap : Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyház-
tanító
Választható emléknap : Szent VII. Gergely pápa
Választható emléknap : Pazzi Szent Mária Magdolna szűz
26. csütörtök: 8. évközi hét csütörtök
1Pét 2,2-5.9-12   Zsolt 147  Mk 10,46-52
Emléknap: Néri Szent Fülöp áldozópap
27. péntek: 8. évközi hét péntek
1Pét 4,7-13   Zsolt 95  Mk 11,11-26
Választható emléknap : Canterburyi Szent Ágoston püspök
28. szombat: 8. évközi hét szombat
Júd 17,20b-25   Zsolt 62  Mk 11,27-33

heti liturgikuS naptár
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Štvrtok – C
sütörtök

8.00 
m

agyar
15.00
18.00 

slov. - 
              m

agy.

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

† Ilona és K
am

illa
A

D
O

RATIO
† Rodičia
M

egnem
született gyerm

ekekért
V.27.

Piatok – Péntek
7.00 

slovenská
8.00 

m
agyar

18.00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Bože, buď m
ilostivý, žehnaj nás

† Ernő
H

álából a 80. évért
V.28.

Sobota – Szom
bat

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† M
argit és László

† Čl. rodiny M
ihalíkovej

Családi békéért és szeretetért
V.29.

9. N
ED

EĽA
CEZ RO

K

 ÉV
K

Ö
ZI

9. VA
SÁ

RN
A

P

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

H
álából a házastársért (29. évf.)

† Rodičia Pavol a Štefánia
† Szülők: Ferenc, Em

ília
Za duše v očistci
M

iséző pap szándékára

a SzentmiSék rendje
2016. május 23 – 29.

Szentháromság vasárnapja8


