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„Amint a vőlegény örül a me-
nyasszonynak, úgy leli örömét 

benned Istened.”

A bűnbeesett ember önistenítés-
ben él, ha nem is olyan nyíltan, mint 
a filozófus Kant, aki többször leírta: 
„Én isten vagyok”, miközben az ob-
jektív világot nagyjában-egészében 
az emberi szubjektum kivetítéseként 
tételezte.

Az önistenítés rejtett formája ab-
ban áll, hogy feje tetejére állítjuk 
a világot. A mi emberi egziszten-
ciánkat tüntetjük föl mindenek forrá-
saként, és minden Istenre vonatkozó 
kijelentést csupán önkivetítésként 
fogunk fel. Újra és újra végig kellene 
gondolnunk a Zsidókhoz írt levél 
állítását: a látható világ a láthatat-
lanból lett, azaz: a világot és benne 
az embert Isten teremtette, nem pe-

dig fordítva. Mi hasonlítunk Istenre, 
nem Isten hasonlít ránk, ahogy a 
gyermek hasonlít a szüleire, és nem 
a szülők a gyermekükre.

A szerelem, az emberi szeretet, 
amelynek képét Izajás próféta feli-
dézi, hasonlít a Szentháromság belső 
életére, de nem külső formájában, 
mert Isten nem test, hanem a sze-
mélyek egymáshoz való elementáris 
ragaszkodásában. Vagyis a Biblia és 
az Egyház szentjeinek lángoló isten-
szeretete nem a földi szerelem légie-
sített utánzata, hanem éppenséggel 
minden földi szeretet eredetijére, a 
szerelem ősforrására való rátalálás 
(amelynek a legszebb emberi sze-
retetkapcsolat is csupán képe, lenyo-
mata).

A szeretet Istentől van, de az 
Istentől elszakadt ember szeretete 
megbetegedett. Mindenfajta emberi 
szeretet csak akkor gyógyul, ha vis-
szatalál eredetijéhez, az élő, szemé-
lyes, szentháromságos Istenhez. Jé-
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zus ebben élt. Egész testét, lelkét 
áthatja az istenszerelem, ezért ő 
sohasem volt úgy szerelmes, mint 
a bűnbeesett ember. Úgy szereti 
az Egyházat, mint Ádám Évát a 
bűnbeesés előtt, csak végtelen fok-
ban.

Ebben az összefüggésben kell 
szemlélnünk Jézus első csodáját a 
galileai Kánában, elgondolkodva 
azon, hogy éppen egy menyegzőn 
kezdi meghirdetni Isten országát. A 
feje tetejére fordított világ Krisztus-

ban rendeződik, talpra áll, benned is 
és az emberiség életében is. A mai 
Evangélium feltárja Isten országának 
titkát, ahol nem nősülnek és nem 
mennek férjhez, ahol minden emberi 
szeretet szüzességben való beteljese-
désében ünnepeljük Istennek irán-
tunk való szerelmét, szemlélve az 
ő arcát és egymás arcát, örökkön-
örökké.

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

2

236-ban a vértanú Anterus pápa 
utódaként került Péter székére. A ró-
mai egyház papja volt, a hagyomány 
szerint Rómában is született. Korán 
kitűnt a vértanúk iránti tiszteletével és 
a katakombák körüli szolgálataival. 
Nem egy vértanút ő temetett el.

Pápasága az üldözések közti, 
aránylag békés időszakra esett. Így 
nyílt alkalma arra, hogy megszervez-
ze a római egyház közigazgatását. A 
politikailag tizennégy kerületre tagolt 
várost Fábián pápa hét egyházi kerü-
letre osztotta, s mindegyik élére egy 
fődiákonust állított, akiknek a hívek 
gondozására kellett felügyelniük. A 
betegek, özvegyek és árvák gondozá-
sa, a temetők és a liturgiával kapcsola-
tos teendők tartoztak hozzájuk. Külön 
figyelmet szentelt a katakombáknak: 
sok vértanú sírját rendbehozatta.

Az afrikai egyház vitáiba is be-
leavatkozott annyiban, hogy az eret-
nekségbe tévedt Privatus püspököt 

megfosztotta hivatalától. Egy zsinatot 
is összehívott, amely ítélkezett Ori-
genész művei felett.

A hagyomány azt mondja, hogy ő 
hozatta Rómába Szardínia szigetéről 

szEnT FáBián pápa És vÉrTanú
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Pontianus pápa maradványait, és Gal-
lia első hét térítő püspökét szintén ő 
indította útnak.

Lehet, hogy a hagyomány adatai 
nem egészen pontosak, annyi azonban 
kétségtelen, hogy Decius császár nem 
nézte jó szemmel a tevékeny és építő 
pápát. Szent Ciprián szerint egyszer 
kijelentette, hogy szívesebben látna a 
birodalom területén egy trónkövetelő 
vetélytársat, mint Rómában Fábián 
püspököt. Valóban elhangzott-e ez 

a kijelentés, nem tudjuk, de hogy 
a császárnak útjában volt, abból is 
látszik, hogy a 250-ben kiadott ül-
dözési rendelet első áldozatai között 
Fábián pápa is vértanú lett.

Január 20-án ölték meg, és a 
Callistus-katakombában temették 
el. 1969-ig együtt ünnepeltük Szent 
Sebestyén vértanúval, mivel azon-
ban az ősi liturgikus könyvek külön 
orációval emlékeznek rájuk, 1969 óta 
ismét külön van az ünnepük.

Cézáreai Euszébiosz beszéli el, 
hogyan történt Fábián megválasztása. 
Anterus halála után összegyűltek a 
rómaiak, hogy pápát válasszanak, de 
nem találtak alkalmas embert. Fábián 
pap a barátaival vidékről tért haza, s 
amikor megtudta, hogy éppen válasz-
tás van, bement a gyűlésre. Koráb-
ban senki nem gondolt arra, hogy ő 
legyen a pápa, mikor azonban elve-
gyült a választók között, hirtelen egy 
galamb szállt le és a fejére telepedett. 
A jelenlévők isteni jelként fogadták, 
és megválasztották pápának.

A római keresztények, élükön 
Fábián pápával ilyen levelet küld-
tek Karthagóba, ahol Szent Ciprián 
volt a püspök: ,,Az egyház szilárdan 
áll a hitben, jóllehet néhányan fé-
lelmükben -- előkelőségüket féltve 
vagy egyszerűen emberi okok miatt 
-- meginogtak. Elkülönültek tőlünk, 
de mi nem hagytuk magukra, hanem 
arra intjük és buzdítjuk őket, hogy 
tartsa-nak bűnbánatot, s így bocsánatot 
nyerhetnek Tőle, aki ezt adhatja. Nem 

akarjuk, hogy általunk is elhagyatva 
még rosszabbá váljanak. Lássátok 
tehát, testvérek, hogy nektek is így 
kell tennetek. Ha meginogván meg is 
tagadják némelyek a hitüket, buzdí-
tástokkal térítsétek meg őket, hogy ha 
újra vallatásra fogják őket, megvallják 
hitüket... Üdvözletüket küldik a bi-
lincsben lévő testvérek és papok, s az 
egész egyház, mely aggódva törődik 
mindazokkal, akik segítségül hívják 
az Úr nevét. De kérjük, ti is emlékez-
zetek meg rólunk.’’

Mikor pedig Ciprián püspök hírét 
vette, hogy Fábián vértanú lett, így írt 
a rómaiaknak: ,,Amikor bizonytalan 
hírek jártak felénk jó társam (Fábián 
pápa) elköltözéséről, és a hallot-
takról nem lehetett megbizonyosod-
ni, Crementius diákonus meghozta 
leveleteket, melyben elmondtátok 
dicsőséges halálát. Olvasván nagy 
öröm töltött el, hogy jó kormányzását 
ilyen dicsőséges vég koronázta meg. 
Annak is örvendek, hogy emlékeze-
tét ily jeles tanúsággal veszitek körül, 
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a Farsang TörTÉnETE

  A farsang a vígság 
  azon időszakát jelzi, 
  mely a húsvéti nagy-

böjtöt megelőzi. A Farsangot ren-
desen  jan. 6-ától hamvazó szerdáig 
számítják. Velencében már István-
napján (dec. 26.), Spanyolország-
ban pedig Sebestyén-napkor (jan. 
20.) kezdődik a Farsang, Rómában 
csakis a hamvazó szerdát megelőző 
11 napot mondják Farsangnak. il-
letve karnevál-nak. Sok helyen a 
hamvazó szerdát megelőző héten 
tartják a voltaképpeni Farsangot, 
mely minálunk húshagyó kedden éri 
el befejező tetőpontját. A Farsang 
hazája Olaszország, manapság is az 
olasz, különösen a velencei Farsang 
vagy karnevál utolsó hete a leghíre-
sebb népünnepek közé tartozik 

Farsang ma 

A farsang vízkeresztkor (január 
6.) kezdődő és hamvazószerdáig (vál-
tozó időpont) tartó, évszázadok óta 
évente megismétlődő ünnepsorozat, 
nagyon gazdag szokáshagyomány-
nyal. Megelőzi a karácsonyi ünnep-
kör, és követi a húsvéti ünnepkör, 

pontosabban annak kezdete, a húsvé-
tot megelőző 40 napos böjt. A hagyo-
mányok szerint ez az önfeledt mula-
tozás, dús lakomák időszaka, amikor 
búcsúzunk a téltől és köszöntjük a 
tavaszt.

Farsangi népszokások

A tél és tavasz küzdelmét szim-
bolizáló, eredetileg pogány ünnepsé-
get - sikertelen üldözését követően 
végül - a keresztény egyház is el-
fogadta, és keresztény elemekkel 
ruházta fel. Bár a farsang hazája 
Olaszország, Magyarországon a 
német fasching szót vettünk át a 
karnevál helyett ezen időszak, és a 
hozzátartozó hagyományok meg-
nevezésére. Nem kötődik hozzá 
jelentős vallási ünnep, alapvetően 
néphagyományokra épül.

A farsangot a mulatozás, lakomák, 
vidámság, életöröm, szórakozás, bo-
londozás, tánc, bálok jellemzik, azaz 
az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt 
előtt. A gazdag lakomákkal a ter-
mészetet kívánták bőségre ösztönözni. 
Hagyományosan ilyenkor tartották az 

s így általatok mi is példát kapunk a 
hitben és az erényekben. Mert ameny-
nyire veszedelmes és káros követői 
számára az elöljáró bukása, oly hasz-
nos és üdvös, ha egy püspök a hit-
beli szilárdság példáját adja testvé-
reinek.’’

Istenünk, ki papjaidnak dicsősége 
vagy, kérünk, add, hogy Szent Fábián 
vértanúd segítő közbenjárására a hit-
ben és méltó szolgálatodban mi is 
előbbre haladjunk!

www.katolikus.hu
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esküvőket is. A legismertebb farsan-
gi népszokások az asszonyfarsang, 
alakos játékok, farsangi jelmezek, 
köszöntők, farsangtemetés. Farsang-
hoz kötődik egyik legérdekesebb 
népszokásunk, a mohácsi busójárás 
is. Az ételek közül Magyarországon 
tipikusan a húsételek, kocsonya, ká-
poszta és a farsangi fánk terjedtek el.

A farsang utolsó napja húshagyó 
kedd, és a másnap, hamvazó sz-
erda, már a nagyböjt első napja. Ezt 
egy napra felfüggesztve, torkos csü-
törtökön elfogyasztották az összes 
maradék ételt (mai modern verzióban 
az éttermek kedvezményekkel várják 
a vendégeket egy kiadós lakmározás-
ra).

A farsangi időszak legjellegze-
tesebb édessége és egyben étele a 
farsangi fánk. Garantáltan még a leg-
nagyobb akaraterővel rendelkezők 
sem bírják ki, hogy legalább farsangi 
időszakban ne csábuljanak el egy fi-
nom farsangi fánk kedvéért! Farsang-
kor fánkot kell enni, és illik házilag is 
készíteni! A jó hír az, hogy a bonyo-
lultnak és kényesnek tartott szalagos 
fánkon kívül más fánkok is léteznek, 
érdemes változatosságot vinni a fánk 
repertoárunkba..

A farsangi szokáshagyományok-
hoz tartozó farsangi fánk ugyan 
csábítóan finom édesség, mégis 
elkészítésére általában csak a bátrab-
bak vállalkoznak. A fánk alapesetben 

élesztős, édes kelt tészta, amelyet 
bő olajban kisütünk, és a tökéletes 
eredmény érdekében baracklevárral 

töltünk. Nemzetközi kitekintés: ter-
mészetesen a különböző nemzetek sa-
ját fánkja, fánk megfelelője is megta-
lálható, így a német Berliner Krapfen, 
az amerikai donut, a francia beignet.

A legismertebb farsangi fánk a 
szalagos fánk, amely nevét a barna 
fánkon körbefutó, a fánk tökéletessé-
gét jelző fehér csíkról kapja. Ahhoz, 
hogy ez a szalag és a fánk is töké-
letes legyen, bizony kell némi rutin, 
és néhány fortély, például: kiváló és 
szobahőmérsékletű alapanyagok, a 
megfelelő fánk méret, bőséges és 
kellő hőmérsékletű olaj, stb. A farsan-
gi szalagos fánk általában vizespohár 
nagyságú, aranybarna színű, gömböly-
ded. Szintén ismert még a csöröge, 
vagy forgácsfánk, és a rózsafánk, 
ezek elkészítése némileg egyszerűbb, 
de szintén olajban történő sütést igé-
nyelnek.
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HirdETÉsEk
Jövő vasárnap a szentmisék után gyűjtés lesz a Nagyszombat-i Egyházmegye 

katolikus iskolái fenntartására. A kedves hívek adományait előre köszönjük!

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. Az autóbusz 
7:30-kor indul a Szent Rozália templom elől.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 265.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 735.- 
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. A tombolába 
szánt díjakat a plébánián lehet leadni. Előre köszönjük!

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, vagy Majchráková Krisztinánál a 0904 541 
477-es telefonszámon. A tombolába szánt díjakat a plébánián lehet leadni. Előre 
köszönjük!
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m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. pom
oc pre dcéru

† G
yula, M

árton, G
éza, M

argit
† Fekete A

ntal
I.19.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
m

agyar
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv.O

ndrej

† Valla Janka
M

iséző pap szándékára
† K

ňazi a obrátenie hriešnikov
I.20.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Julianna a Pavol
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
Tisztítótűzben szenv. lelkekért

I.21.
Štvrtok – C

sütörtök
8:00 

m
agyar

15:00
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Sv. A
nna

Sv. A
nna

† G
ertrud és családtagok

A
D

O
RATIO

† Rodičia
I.22.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. pom
oc pre dcéru

B. Batthyányi L. tiszt. és az 
egészségügyi dolgozókért
Szándékra

I.23.
Sobota – Szom

bat
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Családtagok
† M

ária a D
om

inik
K

oszorín cs. † tagjai
I.24.

3. N
ED

EĽA CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

3. VA
SÁ

RN
A

P

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar 

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv. O
ndrej

Szent A
nna

† K
ucsera Pál, K

atalin és nagysz.
† Ján Laurinec (2. výr.)
Élő családért
† Súrodenci a Štefan
M

iséző pap szándékára

a szEnTmisÉk rEndjE
2016. január 18 – 24.

Évközi 2. vasárnap8


