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hírlevele
Az évközi tizennyolcadik vasár-

napon olyan evangéliumi szakaszt 
hallunk, amely egy mindannyiunk 
számára nap mint nap felmerülő 
problémát jár körül: mégpedig az 
anyagiakhoz való viszonyt.

A bevezetés egy egyszerű, sajnos 
a legjobb családokban is előforduló 
vitából bontakozik ki: örökség körü-
li harc robban ki két testvér között. 
Mindig nehéz pillanat, amikor csa-
ládon belül kerül mérlegre a testvéri 
szeretet és összetartozás mellett a 
vagyon, az érdek, az önzés. Keserű 
humorral mutat rá erre a sokszor 
hallott mondás: „Ne testvériesen, 
hanem igazságosan osztozzatok!” 
A kisemmizett, vagy mondjuk ta-
lán így: önmagát kisemmizettnek, 
megrövidítettnek érző testvér lép 
Jézus elé. A magunk okoskodásával 
azt gondolnánk, hogy a Mester 
majd megrója az önzőt és igazta-
lan, rávilágít majd az igazságosság 
fontosságára, megállapítva ezáltal a 

helyes mértéket. Jézus azonban nem 
ezt teszi. Elhárítja magától a kérést: 
„Ember, ki hatalmazott fel engem, 
hogy bírátok legyek, és elosszam 
örökségeteket?”

Nem furcsa ez a mondat? Az Em-
berfia, aki többször állítja magáról, 
hogy az egész mindenséget bíróként 
fogja ítélni, most mégsem kel íté-
letre, nem védi meg a szolidaritást, 
az igazságosságot? Mi ennek a ki-
térésnek az oka? Egyfelől az, hogy 
Jézus az élők, a szívek, az emberek 
bírája, nem a tárgyaké. A tárgyakat 
Isten az ember gondjaira bízta, s az 
ember feladata, hogy éljen azokkal, 
használja azokat, s azok világában 
is valósítsa meg az isteni helyesség, 
mérték és igazság rendjét. Másfelől 
azonban Jézus – miközben nyil-
vánvaló a jogtalanul eljáró testvér 
cselekedetének helytelensége – meg-
látja a panaszos lelkének sebesültsé-
gét. Mivel a Megváltó egyértelműen 
kapzsiságról beszél, ebből nyilván-
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való, hogy nem egy koldust sem-
miztek most ki. A kárvallottnak a 
fő gondja az, hogy nem gyarapodott 
még tovább, hogy nem kapott még 
többet, hogy nem tudott minden 
lehetőséget kihasználni. Nem a meg-
élhetése forog tehát kockán, hanem 
a még nagyobb hasznot, a még több 
birtokot keresi, annak elvesztését si-
ratja.

Így tulajdonképpen a két testvér 
között csak a felszínen van különb-
ség – az egyik harácsolt, a másiknak 
nem jutott. A szívek mélyén, az em-
beri magatartásban azonban mind-
ketten egyformák: haszonlesők, a-
nyagiasak, kapzsik. Ezért nem lehet 
soha igazságot tenni közöttük, hisz 
nincsen olyan megoldás, nincsen 
olyan helyzet, ami egy vagyonból 
két kapzsiságot ki tudna elégíteni. 
Az elégedetlenkedés, a széthúzás, a 
még többet akarás ott fog motosz-
kálni mindkettő fejében, még ha 
matematikai pontossággal fele-fele 
arányban oszlott is volna meg közöt-
tük a vagyon. Nincs kiút, az ilyen 
szívben nincs igazság.

Erre világít rá Jézus. Ő nem tud 
ilyen ügyben bíró lenni, nem is lehet 
az. Más logika, más törvény, más 
igazság az övé. Nem forintokon, 
arányokon és hasznokon lemérhető. 
Új értelem, új szív, új gondolkodás 
kell hozzá. Erre utal Szent Pál a ko-
losszei levélben, amikor a megúju-
lásról, a régi ember levetkőzéséről 
és az új ember magunkra öltéséről 
szól. A lélek és szív állandó belső 

megújulása ez, amely nem pénzügy-
gyel, gazdasági matematikával szá-
mol, hanem a szeretet mind nagyobb 
követelményével, amellyel szemben 
egyre kisebbnek érzi önmagát. A 
gazdag ember, minél többet halmoz, 
annál többet akar megkapni. A sze-
retet megélő ember, minél inkább 
szeret, annál többet akar adni. Aki 
csűrt épít, aki perel a szükségesen 
felül, aki vagyont épít a mértéket 
túlszárnyalva, annak esze ágában 
sincs adni. Az csak adogat, aján-
dékozgat valamicskét a feleslegből. 
Miközben a raktárai nőnek, annál 
nagyobb mértékben fogy és zsugo-
rodik a szíve.

Ördögi kör ez, amikor a birtokolt 
tárgy magát a tulajdonost, a birtokost 
veszi birtokába. Bár régen megállhat-
na, mert a mindennapi megélhetése 
megvan, mégis tovább harácsol és 
küzd. Miközben az anyagi viszonyai 
alapján egyre nagyobb biztonság-
ban érezhetné magát: van már ház, 
van már bankbetét, van már biztosí-
tás, van már a gyereknek is alap (ha 
egyáltalán van gyerek); a valóságban 
épp az ellenkezője történik: egyre 
kevésbé tud megállni, egyre kevés-
bé tud kiszállni. A több még többet 
akar – ez igaz a vagyonra, s igaz a 
szeretetre is. Csakhogy e kettőnek a 
mozgása gyökeresen más. A kincset 
gyűjteni kell, csak nem mindegy, 
hogy melyik útirányba haladva.

Az évközi tizennyolcadik vasár-
nap evangéliuma jelentsen bátorítást 
ahhoz, hogy megálljunk utunkon, 
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Jó napot, Uram!

Mindnyájunknak van valami 
fogalmunk arról, milyen bonyolult 
szertartásoknak kellett alávetni magu-
kat a régi udvarok alattvalóinak, ha 
megjelentek az uralkodó előtt, vagy 
búcsút vettek tőle. És a maitól nem 
nagyon távoli időben egy vatikáni 
kihallgatás is megkívánta, hogy beta-
nulják és gondosan betartsák a térd-
hajtásokat, a kézcsókokat (és a szent 
papucs megcsókolását), valamint a 
szemből történő kihátrálás különleges 
eljárását, hogy soha ne kelljen hátat 
fordítani a pápának.

Nyoma sincs mindennek, semmifé-
le keleties vagy spanyolos maradványa 
nincs az egyszerű üdvözlésnek, amely-
lyel, belépve vagy elhagyva egy Ol-
táriszentséget őrző templomot, a Házi-
gazdát illetjük. Éppen emiatt a teljes 
egyszerűség miatt egyenes felsőtest, a 
jobb térd a földet érinti - csak az izületi 
betegség, a köszvény, az isiász vagy 
a lumbágó (ezenfelül persze egy be-

gipszelt láb) mentesíthet alóla. Ennek 
ellenére hihetetlenül nagy azoknak a 
fiatal  és egészséges személyeknek a 
száma, akik, alighogy betették lábukat 
a templomba, megmerevedettnek ér-
zik alsó végtagjaikat: a térdhajtás, ha 
egyáltalán van, gyors, eltorzult puked-
livé válik egy képzeletbeli keresztvetés 
apró mozdulatától kísérve: ez együtt-
véve félig mesterkélt, félig szürrealista 
balett figura látszatát kelti.

A Szentség lámpája - egy jól látható 
vörös gyertya vagy a klasszikus mécses 
a tabernákulum mellett - jelzi a kápol-
nát, ahol a templom szíve dobog. 

Értsük meg tehát, hogy miután 
szeretetteljesen üdvözöltük Krisz-
tust, más térdhajtás nincs előírva, egy 
egyszerű (egyébként nem kötelező) 
meghajlás az oltárok előtt mindaz, amit 
a keresztény illemszabály megkíván.

„Krisztussal szembekerülve, az 
ember felkiáltott: »Uram, hiszek!« 
És imádta.”

Mk 9,24

jean de la Maison jr.: 
egy kis illeMtan neM árt a teMploMban seM

megváltoztassuk útirányunkat, ne 
kapni, hanem adni akarjunk, ne azt 
lessük, miben szerezhetnénk még 
többet, hanem azt keressük, miben 
ajándékozhatunk még többet. Így 

leszünk valóban krisztusi arcú, Isten 
gazdagságából élő emberek.

Dr. Török Csaba

Havas boldogasszony
Az efezusi zsinat (431) Máriát, Jé-

zus anyját Istenszülőnek nyilvánította. 
Rómában az Istenszülőnek a tisztele-

tére az Esquilinus dombon III. Szix-
tusz pápa a régebbi, Liberiusz pápa 
által épített Mária-templomot díszesen 
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tovább fejlesztette. Falába vésette a 
dogmát: „Szűz Mária Isten-anya”.

A templomot Santa Maria Mag-
giore bazilikának nevezték, ez az ün-
nep a szentelési ünnepe. Ez Nyugaton 
a legősibb templom, melyet a Szent 
Szűz tiszteletére szenteltek

Az eredeti templomot Liberiusz 
pápa építtette, azon a helyen, melyet a 
legenda szerint ezen a napon hó borí-

tott. Innen származik az ünnep magyar 
neve is. Érdemes tudnunk, hogy Buda-
pesten, a krisztinavárosi templom is a 
Havas Boldogasszony nevet viseli.

Gondolat:

Mária a tökéletes női ideáll; nők 
őt igyekeznek másolni életükben, 
férfiak őt keresik a nőkben!

urunk színeváltozása
A színeváltozás története (Mk 

9,2-8; Mt 17,1-9; Lk 9,28-36) a 
szinoptikus evangéliumokban köz-
ponti helyet foglal el. Ezt megelőzően 
Jézus sok csodát tett már, tanította az 
embereket, oktatta tanítványait, s most 
fellebbenti a fátylat igazi kilétéről. A 
csodálatos látomásban három kiváltsá-
gos tanítványa betekintést nyerhet 
Jézus életének és küldetésének igazi, 
mélyebb titkaiba. Azok, akik hozzá 
legközelebb állnak, és akik leginkább 
ragaszkodnak hozzá, meglátják Jézus 
isteni dicsőségét, és vele kapcsolatban 
Isten tervét: általa válik teljessé mind-
az, amit Isten az ószövetségben törvé-
nyei (Mózes) és prófétái (Illés) révén 
elkezdett ebben a világban.

Figyelemre méltó azonban, hogy 
Lukács elbeszélése (Lk 9,28-36) 
néhány, látszólag lényegtelen moz-
zanatban eltér az elsőként elkészült 
márki leírástól. Ezek a különbségek a 
következők: Jézus imádkozik, a tanít-
ványok elalszanak, és hiányzik Jézus 
hallgatási parancsa. Mivel Lukács 
feltehetően ismerte és használta Márk 

szövegét, ezek az eltérések nem vé-
letlenek, megértésük Lukács sajátos 
mondanivalójára irányíthatja a figyel-
münket.

„Felment a hegyre imádkozni. 
Miközben imádkozott, arcának színe 
elváltozott” - írja Lukács, szemben 
Márkkal, ahol Jézus „magas” hegyre 
megy fel, és nem esik szó arról, hogy 
imádkozik. Márk számára a hegy a fon-
tos, az, hogy a színeváltozás is hegyen 
történik, mint a tanítványok kiválasz-
tása (Mk 3,13) és Jézus gyötrődése az 
Olajfák hegyén (Mk 14,26). Ezekben 
az eseményekben - Márk szerint - az 
ószövetségi események beteljesedé-
sét láthatjuk (Mózes a Sínai hegyen, 
szövetségkötés; vö. Máténál a „Hegyi 
Beszéd”: Jézus az új törvényhozó).

Lukács számára nem a hegy-motí-
vum a fontos többé, hanem Jézus imá-
ja. A harmadik evangélista többször 
beszél arról, hogy Jézus imádkozik, 
gyakrabban, mint a másik két szinop-
tikus evangélista. Imádkozik Jézus, 
amikor megkeresztelkedik (Mt 3,21), 
egész éjszakát imádkozva tölt, mielőtt 
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a Tizenkettő kiválasztaná (Lk 6,12), 
egyedül imádkozik Péter vallomása 
előtt (Lk 9,18), és természetesen ak-
kor is imádkozik, amikor megtanítja 
tanítványait a Miatyánkra (Lk 11,1). 
Lukács elbeszélése nyomán elénk tárul 
Jézus bensőséges, élő kapcsolata az 
Atyával és a Szentlélekkel. Jézusnak 

sok a feladata, teendője, mégis (vagy 
inkább: éppen ezért) mindig van ideje 
arra, hogy imádkozzék, imában az 
Atyához forduljon, Vele találkozzék. 
Ez az állandó, közvetlen kapcsolat ter-
mészetes és szükségszerű számára, s 
ebből merít erőt és világosságot.

A színeváltozás is ilyen mély 
találkozás az Atyával, melynek 
lényegéből valamit megsejthetnek a 
kiváltságos emberi szemtanúk. Em-
beri szemük és értelmük segítséget is 
kap: látják Jézus ruháját, arcát ragyogni 
természetfeletti fényességgel, megpil-
lantják Mózest és Illést, hogy meg-
értsék, miről is beszélget Jézus az 
Atyával: feladatáról, küldetéséről, a 
vele járó nehézségekről, a fájdalmas 
útról, s a végső dicsőségről...

„Pétert és a vele lévőket elnyomta 
az álom. Amikor felébredtek, látták 
dicsőségét...” Jézus mellett kétszer 
alszanak el a tanítványok: itt, és az 
Olajfák hegyén. A színeváltozás tör-

ténetében Márk nem beszél alvás-
ról, csak a Getszemáni kertben, s ott 
meglehetősen elmarasztalja őket ezért 
(Jézus fájdalmát fokozza, hogy a tanít-
ványok részvétlenek, (Mk 14,37.40-
41). Jézus vérizzadása idején Lukács-
nál is alszanak a tanítványok, de 
nem részvétlenségből, hanem éppen 
ellenkezőleg, a szomorúságtól kime-
rülve (Lk 22,45).

Jézus imádkozik - a tanítványok 
alszanak. Lukácsnál ez szinte ter-
mészetes, még csak nem is irónia. 
Az ajándékot, amit Jézus hoz a vi-
lágnak ingyen kapjuk, Isten nagy 
szeretetéből. Talán nem is tudjuk, mi 
készül számunkra, ha nem is foglalko-
zunk vele, Isten egyszerre csak meglep 
bennünket - Jézus imája, szenvedése, 
megdicsőülése által.

„Ők hallgattak, és senkinek sem 
szóltak mindarról, amit láttak.” Márk 
evangéliumában Jézus szigorúan 
megparancsolja tanítványainak, hogy 
tartsák titokban a dolgot „mindaddig, 
amíg az Emberfia fel nem támad a ha-
lálból” (Mk 9,9). Jézus kilétét nem sza-
bad felfedni mindaddig, amíg szenve-
désének is tanúi nem lettünk, nehogy 
az emberek félreértsék az ő messiási 
küldetését („dicsőséges Messiás”).

Lukácsnál Jézus nem kér titok-
tartást, s a tanítványok mégsem fe-
csegnek. Tanúk ők, tanúi lettek valami 
nagyon fontosnak (vö. Lk 1,2), és azt 
is tudják, hogy mikor és hogyan kell 
arról beszélniük.

Dr. Tarjányi Béla
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HirdetÉsek
A Pannonhalmi Apátsági Múzeum felhívja a kedves érdeklődők figyelmét, 

hogy a Szent Márton évvel kapcsolatban kiállítás nyílt, Kincsek Szent Márton 
szülőföldjéről címmel. A kiállítás megtekinthető Pannonhalmán és Szombathe-
lyen. Az érdeklődők a kifüggesztett plakáton több információhoz juthatnak.

A Szent Ferenc Rend érsekújvári képviselői szeretettel invitálják a kedves 
érdeklődőket a PORCINKULA ünnepére, mely augusztus első napjaiban lesz 
megtartva Érsekújvárott.

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

Jézus Szíve első péntekéhez a szokott módon gyóntatunk. Kérjük a kedves 
testvéreket, hogy gyónásukat ne halogassák első-péntek napjára. Megértésüket 
köszönjük!

Lelki megújulás lesz Érsekújvárott Joseph Vadakkel, indiai lelkiatya vezeté-
sével augusztus 17-én (szerda) 9.30 órai kezdettel. További infó a kifüggesztett 
plakáton.

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 30.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 9 951.- EUR-t tesz ki. Isten 
fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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31. vasárnap: Évközi 18. vasárnap
Préd 1,2;2,21-23   Zsolt 89  Kol 3,1-5.9-11   Lk 12,13-21
1. hétfő: 18. évközi hét hétfő
Jer 28,1-17   Zsolt 118  Mt 14,13-21
Emléknap: Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító
2. kedd: 18. évközi hét kedd
Jer 30,1-2.12-15.18-22   Zsolt 101  Mt 14,22-36 vagy Mt 15,1-2.10-14
Választható emléknap : Vercelli Szent Özséb püspök
Választható emléknap : Szent Eymard Julián Péter áldozópap
3. szerda: 18. évközi hét szerda
Jer 31,1-7   Zsolt 101  Mt 15,21-28
4. csütörtök: 18. évközi hét csütörtök
Jer 31,31-34   Zsolt 50  Mt 16,13-23
Emléknap: Vianney Szent János Mária áldozópap
5. péntek: 18. évközi hét péntek
Náh 2,1.3;3,1-3.6-7   MTörv 32  Mt 16,24-28
Választható emléknap : Szűz Mária római főtemplomának felszentelése 
(Havas Boldogasszony)
6. szombat: Urunk színeváltozása
Dán 7,9-10.13-14   Zsolt 96  2Pét 1,16-19   Lk 9,28b-36 „C” évben

Heti liturgikus naptár
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V
III.

1.
Pondelok – H

étfő
Sv. A

lfonza M
áriu de Ligouri,

bisk. a učiteľa C
irkvi

Spom
ienka

Ligouri Szent A
lfonz,

püspök és egyháztanító
Em

léknap

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Jozef
† István, unokája Istvánka
† Szabó Igor

V
III.

2.
U

torok – K
edd

8.00 
m

agyar
10.00 

m
agyar

18.00 
slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv. A

nna
Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
M

iséző pap szándékára
† Čl. rodiny Rafajovej

V
III.

3.
Streda – Szerda

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. pož. pre synovcov a netere
Rózsafűzér társ.† tagjaiért
Szép halál kegyelm

éért

V
III.

4.
Štvrtok – C

sütörtök
Sv. Jána M

áriu V
ianneya, 

kňaza
Spom

ienka
V

ianney Szent János,
pap,
Em

léknap

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
† Rodičia a ich súrodenci

V
III.

5.
Piatok – Péntek
V

ýročie posviacky H
lavnej 

m
ariánskej baziliky v R

ím
e

Ľubovoľná spom
ienka

H
avas B

oldogasszony
Szabadon vál. em

léknap

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† ifj. Á
rpád

† Čl. rod. Ď
urákovej

† Rafael D
ušan( 18. évf.)

V
III.

6.
Sobota – Szom

bat
Prem

enenie Pána
Sviatok
U

runk színeváltozása
Ü

nnep

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

 † Szülők: Sándor, Ilona
† M

anžel O
ndrej, rodičia a brat

† Éva és István

V
III.

7.
19. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

19. 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

† Testvérek
† A

gneša a A
ndrej

† Vilm
os

† Čl. rod. M
asarykovej

Élő gyerm
ekek és unokák

a szentMisÉk rendje
2016. augusztus 1 – 7.

Évközi 18. vasárnap8


