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Szent AndráS plébániA

hírlevele
1Kir 8,41-43; Gal 1,1-2.6-10; 
Lk 7,1-10

„Uram! Az égben, ahol trónodon 
ülsz, hallgasd meg az idegent is, aki 

nem tartozik népedhez.”

Van egy olyan kérés, mely magá-
ba foglal minden kérést, zsidóét, 
pogányét, keresztényét egyaránt. 
Olyan kérés, amelyben a végtelenre 
nyíló emberi egzisztencia a végső 
értelem, az örök boldogság után 
kiált. S van egy olyan egyetemes, a 
világtörténelemre, sőt az egész örök-
kévalóságra szóló imameghallgatás, 
amelybe minden kisebb horderejű 
egyéni és közösségi imameghall-
gatás belesimul a kinyilatkoztatás 
történelme és az üdvösségtörténet 
folyamán. Nélküle ezeknek az egyéb 
imameghallgatásoknak értelme 
sem volna. Ez az imameghallga-
tás, amellyel Isten választ adott a 
végső beteljesedésre szomjazó vá-
gyunkra, Jézus Krisztusban történt 

meg azáltal, hogy emberi testünket 
magára vette, kínhalált szenvedett 
bűneinkért, s megigazulásunkra a 
mi emberi testünkben dicsőségesen 
feltámadt.

Ebben a perspektívában kell 
szemlélnünk a mai Evangéliumban 
szereplő jelenetet is. Benne nyil-
vánvalóvá válik, hogy Jézus az új és 
egyetlen temploma az emberiség-
nek, ahol zsidónak és pogánynak 
egyként teljesül legnagyobb kérése, 
a hit általi gyógyulás, nem csupán 
testi szenvedéseinktől, hanem bűn 
miatti halálból az örök életre.

Minden kisebb kérésünket 
emeljük fel erre a szintre, s helyez-
zük ennek a már teljesített kérés-
nek az erőterébe. Így teszünk min-
den szentmisén: nem annyira kérni 
jövünk, mint inkább a végső imameg-
hallgatást, Jézus Krisztus halálát és 
dicsőséges feltámadását ünnepelni. 
Ez az igazi evangélium, melyhez 
képest eltörpül mindaz, amit ezote-
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rikus tanok, vallásos mázzal bekent 
ideológiák, a modern pogányság bo-
szorkánykonyháin kifőzött teóriák 
ígérnek. Micsoda ostobaság volna 
részünkről, ha hagynánk, hogy 
megbabonázzanak bennünket kis 
istenek, s lemondanánk arról, hogy 
egyedül Krisztusban és az ő Evan-

géliumában keressük életünk megol-
dását, lényünk legmélyén jelentkező, 
kérésként talán megfogalmazni sem 
mert vágyunk beteljesítését.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  

- Évközi idő

2  

Mária Szeplőtelen Szíve:

A Boldogságos Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve, a teljes ártatlan-
ság, valamint a megtestesült Ige és 
a megváltott ember iránti anyai sze-
retet jelképe. Tiszteletének alapja 
a Szeplőtelen Fogantatás és az 
isten-anyaság. A Szentírásban van-
nak utalások Mária belső életére, 
szívére (Lk 1,46; Jn 19,27; Zsid 
4,10). Az egyházatyák még nem be-
szélnek Mária Szeplőtelen Szívének 
tiszteletéről, a kifejezés Eadmerrel 
(†1124 k.) jelent meg a teológiában. 
A misztikusok számára Szűz Mária 
Szeplőtelen Szívének a Jézus iránti 
szeretet példaképe (Szt Mechtild, 
Helftai Szt Gertrúd, Svéd Szt Bri-
gitta, Szalézi Szt Ferenc). Mária 
Szeplőtelen Szívének ünnepét Eudes 
Szent János kérte kongregációja 
számára 1646-ban. 1672-ben már 
sok egyházmegye átvette az ünnepet 
(annak ellenére, hogy 1669-ben a 
Rítuskongregáció betiltotta). VII. 
Pius pápa (ur. 1800-23) egy szer-
zetesközösségnek a Pünkösd utáni 
3. vas-ra, Szt X. Pius 1907-ben a 

kapucinusoknak és az ágostonos 
remetéknek a Nagyboldogasszony 
oktáváját követő vasárnapra engedé-
lyezte. XI. Pius pápa (ur. 1922-39) a 
külön kérelmezőknek engedélyezte 
az officium végzését. Végül XII. 
Pius pápa 1942-ben fölajánlotta az 
emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen 
Szívének, majd 1944-ben általánossá 
tette az ünnepet augusztus 22-én. 
1969-ben a Jézus Szent Szíve ünnepe 
utáni szombatra került át. A fatimai 
jelenésekben a Szűzanya kifejezetten 
kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, 
és a világ fölajánlását a Szeplőtelen 
Szívnek. Szent II. János Pál pápa 
1981. VI. 7-én a konstantinápolyi 
zsinat 1600-adik és az efezusi zsi-
nat 1550-dik évfordulója alkalmából 
akarta megtenni e fölajánlást. Az el-
lene 1981. V. 13-án elkövetett me-
rénylet után a S. Maria Maggiore 
bazilikában hangfelvételről hang-
zott el a fölajánlás, melyet 1982. V. 
13-án Fatimában, 1984. III. 25-én 
Rómában, és 2000. X. 8-án a világ-
egyház összes püspökeivel együtt 
Rómában megismételt.

Szüz Mária Szeplőtelen Szívének tiSztelete
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Máriának, a Világ Király-
nőjének nagy ígérete Natália nővér 
naplójából

„1942. augusztus 15-én az Úr 
látomásban adta tudtomra azokat az 
ígéreteket, melyeket azok a lelkek 
nyernek el, akik buzgó szívvel vé-
geznek el egy kilencedet.

A látomásban az Úr többek 
között a Világ Királynőjéhez, 
szeplőtelen Anyjához vezetett, és 
így szólt: „Gyermekem, íme a te 
Anyád, a Világ Királynője és a 
királynők Királynője. Szeresd őt 
gyermeki szeretettel és hódolattal, 
ahogy kívánom, hogy mindenki sze-
resse őt”. Majd a Megváltó felemelte 
a Szent Szűz palástját, hogy meg-
mutassa Anyja szívét e szavakkal: 
„Ahogy e világra Anyám Szeplőtelen 
Szíve által születtem meg, úgy a 
lelkek is e Szív által jönnek az én 
Szent Szívemhez.” Majd – titok- 
zatos módon – isteni kezébe vette 
Mária Szeplőtelen Szívét, és a világ 
felé fordult: „Íme a Szeplőtelen Szív, 
mely a kegyelmek székhelye a világ 
és a lelkek számára! Ez a Szív ke-
gyelmeim biztos forrása, melyekből 
az élet és a világ megszentelődése 
ered. Mivel Atyám nékem adott min-
den hatalmat az égen és a földön, én 
Anyám Szeplőtelen Szívét olyan ha-
talommal ruházom fel, mely legyőzi a 
bűnt és a világot. Leányom, az egész 
világ számára nagy ígéreteket adtam 
(Alacoque) Margit által. Ám, mivel 
jóságom végtelen, és kegyelmeim 

kimeríthetetlenek, most még töb-
bet ígérek meg. Ha a lelkek szeret-
nék, hogy ígéreteim beteljesedjenek 
rajtuk, akkor szeressék és tiszteljék 
Édesanyám Szeplőtelen Szívét. Ezt 
azzal bizonyíthatják, ha magukhoz 
vesznek engem a Szentáldozásban, 
miután őszinte bűnbánattal megbán-
ták vétkeiket, kilenc egymás után 
következő hónap első szombatján, 
ahogy a hónap első péntekein, az-
zal a szándékkal, hogy Anyám 
Szeplőtelen Szívével egyesülve 
engesztelő cselekedeteket mutatnak 
be isteni Szívemnek.”

Jézus isteni Szíve, felajánlom 
neked Mária Szeplőtelen Szíve által 
ezt a Szentostyát, engesztelésül és 
jóvátételül minden bűnért, mellyel 
az emberiség téged szüntelenül meg-
bánt.

(Akik az Úr utasítása szerint 
meggyónnak a hónap első péntekein, 
és a kegyelem állapotában marad-
nak, azoknak az első szombatokon 
már nem kell ismét meggyónniuk, 
sem Mária Szívének ünnepén. Ha 
azonban a hónap szombati nappal 
kezdődik, és így az első szombat 
megelőzi az első pénteket, mely Jé-
zus Szívének pénteke, akkor meg 
kell gyónni, ha nincs akadálya.)

Megkérdeztem a Megváltót, 
hogy jóvátétellel tartozunk-e égi 
Édesanyánknak is, mindazokért a 
bűnökért, melyekkel őt megbántot-
tuk. Ő így válaszolt: „Drága gyer-
mekem, aki nyilvánosan megkövet 
és megengesztel engem, az Anyámat 
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engeszteli meg, és aki megbánt en-
gem, az Anyámat bántja meg, mert 
a szeretetben, Anyám és én Egyek 
vagyunk.”

Amikor az Úr ezt a kinyilatkozta-
tást tette Jézus és Mária szeretetben 
való egységéről, szívem örömmel 
telt el.

Jézus 33 ígérete azoknak, akik 
elvégzik az elsőszombati kilence-
det Mária Szeplőtelen Szívének 
tiszteletére

1. Mindent, amit a lelkek 
Szívemtől kérnek Anyám Szíve által, 
amennyiben megfelel az isteni rend-
nek, és ha bizalommal kérik tőlem, 
megadom nekik, már a kilenced ide-
je alatt is.

2. Az élet minden ügyében Édes-
anyám különleges segítségében és 
áldásában részesülnek.

3. Bennük, és családjukban, béke, 
szeretet és megértés fog uralkodni.

4. A családjuk mentes lesz a 
botrányoktól, a csalódásoktól és az 
igazságtalanságoktól.

5. A párok nem válnak el, és akik 
szétváltak, visszatérnek egymáshoz.

6. A családjukban egyetértés fog 
uralkodni, és állhatatosak lesznek az 
igaz hitben.

7. Az édesanyák, akik részesül-
nek az áldásban, Anyám különleges 
oltalmát élvezhetik, és mindent el-
nyernek, amit önmaguk vagy gyer-
mekeik számára kérnek.

8. A szegények otthont és élelmet 

kapnak.
9. A lelkek vigasztalásra találnak 

az imádságban és a megpróbáltatás-
ban, és megtanulják szeretni Istent, a 
felebarátaikat és az ellenségeiket.

10. A bűnösök különösebb nehéz-
ség nélkül megtérnek, akkor is, ha a 
kilencedet egy másik személy végzi 
el értük.

11. A bűnösök nem esnek vissza 
bűneikbe, és nemcsak bűneik bo-
csánatát nyerik el, de gyermeki ár-
tatlanságukat is visszakapják. 

12. Aki ezt a kilencedet a ke-
gyelem állapotában végzi el, nem 
sérti meg többé Szívemet semmi-
lyen súlyos bűnnel egészen halá-
láig (ez különösen vonatkozik a 
gyermekekre).

13. Az a lélek, aki őszintén meg-
tér, elkerüli nemcsak az örök kárho-
zatot, de a purgatórium lángjait is.

14. A lanyha lelkek buzgókká vál-
nak, és hamar eljutnak a tökéletesség 
legmagasabb fokára, és az életszent-
ségre.

15. Ha a szülók, vagy bármely 
más családtag végzi el a nagyki-
lencedet, egyetlen gyermekük és 
semmilyen más családtagjuk sem 
fog elkárhozni.

16. Sok  atal meghívást kap a 
papságra vagy a szerzetességre.

17. Akik elveszítették a hitüket, 
ismét megtalálják, és az eltévelye-
dettek visszatalálnak az igaz Egy-
házba.

18. Az egyházi rend tagjai és a 
szerzetesrendek tagjai hűségesek 
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maradnak hivatásukhoz. A hűtlenek 
elnyerik a bűnbánat kegyelmét, és 
visszatérnek hivatásukhoz.

19. A szülők és az előljárók kü-
lönleges segítséget kapnak nemcsak a 
lelki, de az anyagi feladataikhoz is.

20. A lelkek könnyedén ellen tud-
nak állni a test, a világ, és a Sátán 
kísértéseinek.

21. A gőgösök hamar alázatosak-
ká válnak, a gyűlölködőket legyőzi a 
szeretet.

22. A buzgó lelkek édességet 
élveznek az imádságban és az áldo-
zatokban; sem félelem, sem kétségek 
nem fogják gyötörni őket.

23. A haldoklóknak nem kell sem 
a halállal, sem a Sátán utolsó tá-
madásaival megküzdeniük. Nem éri 
őket hirtelen és váratlan halál.

24. A haldoklók élénk vágyat 
éreznek majd az örök élet után, és 
ráhagyatkoznak akaratomra Édes-
anyám karjaiban.

25. Az ítéletkor Édesanyám kü-
lönleges oltalmában részesülnek.

26. A lelkek az együttérzés és a 
szeretet kegyelmében részesülnek, 
amikor Passiómon és Anyám fájdal-
main elmélkednek.

27. Az életszentségre vágyódó 
lelkek abban a megtiszteltetés-
ben részesülnek, hogy megkapják 
Anyám legfőbb erényeit: az alázatot, 
a tisztaságot, és a szeretetet.

28. Bármilyen betegségben vagy 
egészségkárosodásban is szenved 
valaki, egy bizonyos belső és külső 
öröm, mint például a megbékélés 

fogja mindig kísérni.
29. A szellemi magasságokba 

vágyódó lelkek megkapják a ke-
gyelmet, hogy különösebb nehézség 
nélkül érezzék Anyám, sőt az én ál-
landó jelenlétemet is.

30. A misztikus egyesülésben 
előrehaladott lelkek elnyerik a ke-
gyelmet, hogy érezhesség: már én 
élek bennük, és nem ők maguk... 
vagyis hogy én vagyok az, aki szeret 
a szívükben, aki imádkozik a lelkük-
ben, aki beszél a szájukkal, és hogy 
egész létük engem szolgál. Megélik 
azt a gyönyörű tapasztalatot, hogy 
ami jó, szép, szent, alázatos, gyöngéd, 
engedelmes, boldog és csodálatos vib-
rál bennük, mindenben és mindig, az 
én magam vagyok, a hatalmas, vég-
telen Isten, az egyetlen Úr, az egy-
etlen Szeretet, az egyetlen Isten.

31. Azok a lelkek, akik elvégzik 
ezt a nagykilencedet, a teljes örök-
kévalóságban, mint tiszta liliomok 
ragyognak majd Anyám Szeplőtelen 
Szíve körül.

32. Én, az isteni Bárány, Atyám-
ban és a Szentlélekkel örök örömün-
ket leljük ezekben a lelkekben, akik 
Anyám Szeplőtelen Szívén liliomok-
ként fognak ragyogni, és Szent 
Szívem által eljutnak a dicsőségbe.

33. A spirituális magasságokra 
szomjazó lelkek gyors fejlődésnek 
indulnak a hit gyakorlásában és az 
erényes életben. Jézus harminchárom 
ígéretéhez a Szent Szűz is hozzáadott 
egy ígéretet.

tengernekcsillaga.hu



6 Évközi 9. vasárnap

HirdetéSek
Jézus Szíve első péntekéhez a szokott módon gyóntatunk. Kérjük a kedves 

testvéreket, hogy gyónásukat ne halogassák első péntek napjára. Megértésüket 
köszönjük!

Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy a 
hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten fizesse 
meg!

Jövő vasárnap – a hónap első vasárnapján – a szentmisék után gyűjtést tartunk 
a plébánia szükségleteire. Ugyancsak jövő vasárnap lesz a szentségimádási nap a 
Szent András-plébániatemplomban. Az Oltáriszentséget 12.30 órakor helyezzük 
ki imádásra, és az esti szentmise előtt helyezzük el a tabernákulumba. Kérjük, 
hogy aki szeretne Oltáriszentséget őrizni, iratkozzék fel a sekrestyében lévő lis-
tára.

Az Irgalmasság óráját is a Szent András-templomban végezzük 15 órai kez-
dettel.

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 30.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 5 784.- 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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Poďakovanie a prosba o pož.
† Péter és M

ária
† Irm

a, József, Veronika, Viktor
V.31.

U
torok – K

edd
8.00 

m
agyar

10.00 
slovenská

17.00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. O

ndrej

† G
yula és Rozália

N
a úm

ysel kňaza
Zdravie a B. pož. pre rodinu

V
I.

1.
 Streda – Szerda

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Za zm
ierenie v rodine

† János és M
ária

† M
argit (20. évf.)

V
I.

2.
Štvrtok – C

sütörtök
8.00 

m
agyar

15.00
18.00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

Papi és szerzetesi hivatásokért
A

D
O

RATIO
† A

gneša a Pavol
V

I.
3.

Piatok – Péntek
8.00 

m
agyar

18.00 
slovenská

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Élő István és Ilona
U

zdravenie M
arty Csókovej

† József
V

I.
4.

Sobota – Szom
bat

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Varga Péter (10. évf.)
† Rod. a st. rod. K

ajanoví
† K

álm
án

V
I.

5.
10. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

 ÉV
K

Ö
ZI

10. VA
SÁ

RN
A

P

8.00 
m

agyar
9.00 

slovenská
11.00 

m
agyar 

18.00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† M
argit és József

† A
nna K

orčeková
† G

izella, G
yula, A

ndor, N
ándor

M
iséző pap szándékára

a SzentMiSék rendje
2016. május 30 – június 5.
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