
A Komáromi
Szent AndráS plébániA

hírlevele
Az évközi tizennegyedik vasár-

nap evangéliumi szakaszában arról 
hallunk, hogy Jézus az apostolok 
után kiválaszt hetvenkét tanítványt, 
akiket kettesével kiküld maga előtt 
mindazon városba és helységbe, 
ahová ő maga is menni szándékozik.

Ez a pillanat különleges 
jelentőséggel bír a későbbi Egy-
ház szemszögéből nézve. A tizen-
két apostol és a hetvenkét kiküldött 
tanítvány ugyanis az ószövetségi tör-
ténelem alapján érthető meg igazán. 
A tizenkettes szám szent: tizenkét fia 
volt Jákobnak, tizenkét törzse Izrael-
nek. Az új Jeruzsálemnek is tizenkét 
alapköve és tizenkét kapuja lesz. A 
tizenkét apostolra alapuló Egyház te-
hát Isten új Izraeljeként, új választott 
népeként érti és értelmezi önmagát. 
Ebbe a folyamatosságba, ószövet-
ségi párhuzamba illeszkedik bele a 
hetvenkét tanítvány kiválasztása is.

Csakhogy itt egy sajátos nehéz-
séggel találkozunk: az Ószövetség-

ben a hetven szerepel szent szám-
ként. Hetvenen vannak azok, akik 
Jákobbal, az ő leszármazottaiként 
letelepednek Egyiptomban (vö. Ter 
46,27; Kiv 1,5), hetvenen vannak 
Izrael vénei, akiket Mózes kiválaszt 
(vö. Kiv 24,1skk), ők lesznek a nép 
vezetői, bírái (vö. Szám 11,16skk). 
A tizenkettes és hetvenes szám sa-
játos, szimbolikus képben együtt 
is megjelenik, amikor a nép pusz-
tai vándorlása során Elimbe ér: 
„Marából elindulva Elimbe értek. 
Elimben volt tizenkét forrás és het-
ven pálmafa, itt ütöttek hát tábort.” 
(Szám 33,9) – nem nehéz felismerni 
a jelképek nyelvén a tizenkét for-
rásban a tizenkét törzset, a hetven 
pálmafában pedig a nép hetven vén-
jét, vezérét. Gedeonnak hetven fia 
volt (Bír 8,30), Abdon bírának pedig 
negyven fia és harminc unokája (Bír 
12,14). A sort még igen sokáig lehet-
ne folytatni.

Ezek után nem meglepő, hogy 
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nem egy ókori Lukács-töredékben, 
görög és szír szövegemlékben, szá-
mos egyházatyánál ez a szakasz úgy 
szerepel, hogy Jézus hetven, és nem 
hetvenkettő tanítványt választ ki és 
küld el – így olvassa ezt a részt lyoni 
Szent Iréneusz (Adv. haer. II, 37; 
III, 13), Szent Kelemen (Lib. V. dis-
posit.), de így idézi Euzébiusz (Hist. 
eccl. I, 14), Szent Ambrus (Serm. 
XXIV), Szent Jeromos (Ad Fabio-
lam de XLII mansion.), Damasz-
kuszi Szent János (Epist. IV), vala-
mint nem egy zsinat is.

Mi lehet e számzavar oka? 
Miért e kettősség a szövegekben? 
Azt kell mondanunk, hogy pont ez 
a kettősség világítja meg a szám-
misztika nyelvén az igazi jelentést. 
Hiszen a hetven a legnagyobb töké-
letesség száma, hisz a tökéletes szá-
mot, a hetet tízzel szorozza be, ami a 
tökéletesség tökéletességét jelenti – 
ezért mondja Jézus: „Nem mondom: 
hétszer, hanem hetvenszer hétszer” 
kell megbocsátani a másiknak (vö. 
Mt 18,22). A hetvenkettő pedig a hat 
és a tizenkettő szorzata – vagyis tör-
zsenként jut hat tanítvány, kiválasz-
tott ember. Egyébként vannak olyan 
olvasatok is, amelyek szerint Mózes 
sem hetven, hanem hetvenkettő (azaz 
törzsenként hat) vént választott ki.

Talán furcsának tűnik ez a játék a 
számokkal, ám korántsem akar célta-
lan ismeretterjesztés lenni. A hetvenes 
és hetvenkettes szám ugyanis együt-
tesen kiadja a jelentést. Amikor Mó-
zes Izrael tizenkét törzsének bírákat 

támasztott, akkor tulajdonképpen 
Izraelt mint Isten népét alkotta meg 
– Isten ígéretének hordozói, a föld 
örökösei ők. A bírák az Isten akara-
tából és vezetésével néppé levés 
beteljesedésének, teljességének, 
tökéletességének a jelei. Amikor te-
hát Jézus előbb kiválaszt tizenkét 
apostolt, majd hetvenkét tanítványt, 
akkor valóságosan úgy jelenik meg, 
mint az új Mózes, aki megalkotja Is-
ten akaratából az új Izraelt. Az egész 
szimbolika, a számok az európai em-
ber számára talán semmitmondók, 
azonban az ószövetségi gondolat 
háttere előtt sajátos karaktert öltenek. 
Kifejezésre juttatják, hogy a krisztu-
si alapítású Egyház sajátos kiválasz-
tottságban él, egyfajta új Izraelként. 
Ő az újszövetségi ígéretek, a remény 
és a küldetés hordozója. Egész léte 
arra irányul, amire a hetvenkét tanít-
vány kiküldetik: eljutni oda, ahová 
Jézus menni szándékozik; meghir-
detni az érkező Úr örömhírét.

Nagyon fontos, hogy mindezt sze-
mélyes életünkben is tudatosítsuk. 
Meg kell értenünk, át kell éreznünk, 
hogy keresztény hitünk kiválasz-
tottság. Az, hogy keresztények le-
hetünk, Isten hatalmas ajándéka. 
Kiemelt sok ezer, millió és milliárd 
ember közül pont engem. Én kellek 
neki, engem választ. Számomra is 
alapította az Egyházat, amelynek ti-
zenkét apostoli törzsébe, a hetvenkét 
tanítvány követőjeként engem is vár. 
Helyem van nem csak a világon, de 
a Jézus által akart és alapított közös-
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ségben is. Csodálatos érzés ez! Az 
örök Istennek gondja van rám! Akar 
és kiválaszt engem! Szeret és mega-
jándékoz engem! Épp ezért ne feled-
jük, hogy ugyanakkor küld is engem 

a világ megannyi útjára, hogy arcát 
hordozva előtte menjek mindenhová, 
ahová menni szándékozik.

Dr. Török Csaba

Nem a pap háza

A modern lakások még akkor 
is, ha kívülről nézve óriási méhka-
sokra vagy a nagy piacok területén 
egymásra rakott ládákra emlékez-
tetnek, majdnem mindig elbűvölik a 
szemet abban a pillanatban, amikor 
lakásuk ajtaját kinyitják.

Sima falak, amelyeket derűssé 
tesznek a szemet pihentető mosható 
színárnyalatok, tükörfényesre kefélt, 
vagy legalább alaposan kisöpört és 
felmosott padlók; fényes letörölgetett 
bútorok, szép rendben sorakozó ké-
pek a falakon, vitrinek ezüsttel, kris-
tállyal, csecsebecsékkel díszelegnek 
a háziak és az érkező vendégek előtt.

Bizony jókora fáradságba kerül 
rendbe tartani egy otthont még ma is, 
a háztartási gépek segítségével. Ha 
a családban beborul az ég és északi 
szél fúj, gyakran éppen ezért van, 
mert valaki – természetéből adódóan 
vagy rossz szokásból – olyan sza-
botázs-cselekményeket követ el, 
amelyek kétségbe ejtik a mamákat, 
zsörtölődásre késztetik a kedves 
öreg nagynéniket és sztrájkkal való 
fenyegetésre indítják a család bedol-
gozóit.

„Hogy van az, hogy amikor te 
foglalod el a fürdőszobát, olyan, mint-
ha forgószél söpört volna végig raj-
ta?”

„Hadd mondjam meg, asszo-
nyom, én torkig vagyok: vagy meg-
mondja a fiatal úrfinak, hogy rakja a 
játékokat a polcra, amikor befejezte a 
játékot, vagy nem megyek be többet 
abba a szobába!”Szerencsére ezek az 
időjárási-háztartási zavarok átadják 
helyüket a derült légkörnek, hála a 
rend, a tisztaság, a jó ízlés nagy sze-
retetének, amely mindennap mozgás-
ba hozza a mamákat, a kedves öreg 
nagynéniket és sajnos egyre ritkább 
ragaszkodó háztartási alkalmazot-
takat, útban egyik szobából a másikba, 
a szalonból a konyhába. Mert mindig 
jó érzés megállni a délelőtt közepén, 
talán szuszogva, csípőre tett kézzel, 
vagy imbolyogva a fáradságtól, és 
szemrevételezni a kemény bevetés 
eredményeit, amelyről tulajdonkép-
pen egy derék háziasszony nem tudna 
lemondani, amíg egészsége megen-
gedi és szusszal bírja.

De mondják csak, akkor mivel 
magyarázható, hogy a templom 
küszöbét átlépve ezekből az aprólékos 
figyelmességekből aanyi minden 

jean de la Maison jr.: 
egy kis illeMtan neM árt a teMploMban seM
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veszendőbe megy?
Egyesek, akiknek nyilvánvalóan 

hiányos az illemtudása is, nem 
tesznek különbséget a templom és 
bármilyen más nyilvános hely között, 
úgyhogy a szertartások alatt nem csak 
kicserélik egymás között a heti új-
donságok híreit („hát mit akar, csak 
vasárnap találkozunk...”) és lustán 
üldögélnek pontosan úgy, mintha az 
állomási váróteremben, vagy a sport-
pálya tribünjén foglalnának helyet, és 
éppúgy, mint a tribünön, mindenféle 
hulladékot hagynak a földön. És csak 
a szegény sekrestyés tudja, mi min-
dent talál és hogyan találja a templo-
mot és környékét az... invázió után.

Ezeket emlékeztetni kell egy 
fontos igazságra: hogy a templom, 
legyen az a székesegyház vagy egy 

külvárosi kis kápolna, egyáltalán nem 
a legszebb szoba a pap lakásához 
tartozó helyiségek között, hanem Is-
ten háza, nyitva mindenki számára, 
tehát fogékonyságot, tiszteletet, 
együttműködést kíván mindenkitől, 
hogy állandóan a legjobb, legmu-
tatósabb képében jelenjen meg.

„Valóban igaz hát, hogy Isten 
a földön lakik? Íme, az egek és az 
egek egei nem tudnak magukban 
tartani, annál kevésbé ez a ház, 
amelyet építettem! Fordulj szolgád 
imája és könyörgése felé, Uram Is-
tenem!”

Salamon imája
 a templom felavatásakor

(1Kir 8,27kk)

az Én papoM

Nagysikerű „Az én szerzetesem” 
kampányunk mintájára július 1-jén 
útnak indítjuk „Az én papom” 
kampányt, melynek keretében sze-
retettel várjuk olvasóink írásait 
500-2000 karakter terjedelemben, 
jó minőségű fotóval (jpg-formátum-
ban).

Kérjük, meséljenek nekünk és 
a többi olvasónak egy szívüknek 
kedves papról: mit jelent az Önök 
számára, miért fontos része az 
életüknek! A legjobban sikerült írá-
sokat (ha szükséges, szerkesztés 
után) a Magyar Kurír weboldalán 
publikáljuk. Írásaikat és a fotókat 
az mk@katolikus.hu címre várjuk, 

a tárgy rovatban Az én papom meg-
nevezéssel.

Külön örömmel látjuk az írásokat 
olyan családokról, melyekben több 
papi és/vagy szerzetesi hivatás is 
született – akár maguknak az érin-
tetteknek a tollából is.

Az én papom kampánnyal 
egyidőben Küldj egy szelfit egy 
újmisés pappal! címmel új kezde-
ményezés indul: szeretettel várjuk 
olvasóink fotóit az mk@katolikus.
hu email-címre, melyeket a a Magyar 
Kurír Facebook-oldalán teszünk 
közzé.

www.magyarkurir.hu
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 EgyházmEgyEi zarándoklat krakkóba 
az irgalmasság szEntévébEn

Időpont: 2016. július 9.
Információk a zarándokoknak:

A busz éjszaka 1:00 órakor indul a Matica Slovenská székháza elől.
Az út körülbelül hat órát tart, tehát célszerű kényelmes ruhát és cipőt húzni!
A részletes programot a templomok bejáratánál kihelyezett plakátokon lehet 
megtekinteni, de a zarándokok kis füzet formájában a zarándoklat elején is 
kézbe kapják majd az egyházmegye által összeállított lelki füzetecskével 

együtt!
Lelkiekben gazdag élményeket 

és szerencsés hazatérést kívánunk mindenkinek!
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HirdetÉsek
A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 

héten 10.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 6 779.- EUR-t tesz ki. Isten 
fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Tudatjuk a krakkói zarándoklat résztvevőivel, hogy a busz 2016. július 9-én 
éjszaka 1:00 órakor indul a Matica Slovenská székháza elől.

Az út körülbelül hat órát tart, tehát célszerű kényelmes ruhát és cipőt 
húzni!

A részletes programot a templomok bejáratánál kihelyezett plakátokon 
lehet megtekinteni, de a zarándokok kis füzet formájában a zarándoklat ele-
jén is kézbe kapják majd az egyházmegye által összeállított lelki füzetecs-
kével együtt!

Lelkiekben gazdag élményeket és szerencsés hazatérést kívánunk min-
denkinek!
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Iz 66,10-14c   Zsolt 65  Gal 6,14-18   Lk 10,1-12.17-20
4. hétfő: 14. évközi hét hétfő
Oz 2,16.17b-18.21-22   Zsolt 144  Mt 9,18-26
Választható emléknap : Portugáliai Szent Erzsébet
5. kedd: 14. évközi hét kedd
Oz 8,4-7.11-13   Zsolt 113B  Mt 9,32-38
Választható emléknap : Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap
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9. szombat: 14. évközi hét szombat
Iz 6,1-8   Zsolt 92  Mt 10,24-33
Választható emléknap : Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, 
kínai vértanúk

Heti liturgikus naptár
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artin és édesanyja

V
II.

9.
Sobota – Szom

bat
Panny M

árie v sobotu
Ľubovoľná spom

ienka
Szűz M

ária szom
batja

Szabadon vál. em
léknap

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Édesapa
† A

lojzia, Eva a Jozef
Tisztító tűzben szenv. lelkek

V
II.

10.
15. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

15. 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

† Pál, Erzsébet és fiuk Pál
† M

anžel, rodičia a sestra
† Serek Ferenc (2. évf.)
† František a Balzam

ína
† Em

ília, Péter és Peti

a szentMisÉk rendje
2016. július 4 – 10.

Évközi 14. vasárnap8


