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hírlevele
Az évközi tizenkilencedik va-

sárnapon Jézus intése hangzik fel 
templomainkban: „Éberen várjá-
tok az Emberfiát, mert eljön ab-
ban az órában, amikor nem is gon-
doljátok.” Ennek a gondolatnak 
lesz képi kifejezője a gyertyával az 
éjszakában az úrra várakozó szolga. 
Éberség és elalvás kettős magatartá-
sa jelezi az emberek két csoportját: 
az igazságban járókét és a bűnökben 
elnehezülőkét.

Mostani elmélkedésünkben 
azonban nem annyira a várakozás 
fázisára fordítjuk a figyelmet, 
hanem sokkal inkább a találkozás 
pillanatára, arra a percre, amikor az 
Úr megérkezik, s meglátja, melyik 
szolga az éber, melyik a hűséges. 
Számukra a példázat jutalmat említ: 
most kivételesen ők ülhetnek asz-
talhoz, ők lehetnek az urak, míg az 
Úr maga szolga módjára viselkedik: 
„felövezi magát, asztalhoz ülteti 
őket, körüljár és felszolgál nekik.” 

Hatalmas jel ez, megdöbbentő gon-
dolat.

Már a pogány kultúrákban és 
vallásokban is kialakult annak gya-
korlata, hogy bizonyos ünnepnapon, 
bizonyos körülmények között egy 
rövid időre az urak és a szolgák „he-
lyet cseréltek” a társadalmi rang-
létrán. Ilyen volt például a római 
Szaturnália, amikor az urak kezdtek 
el szolgálni, míg a szolgák élvezhet-
ték a furcsa helyzetet. Ennek em-
lékét őrzi nem egy farsangi szokás, 
de még a pünkösdi királyság gon-
dolata is. Ezek a szokások játékot 
jelentettek, olyan játékot, amely a 
feszültségeket enyhítette, erősítette 
az összetartozás tudatát minden tár-
sadalmi szakadék ellenére. Minda-
zonáltal mindez csak játék maradt, 
egyszeri alkalom az évben. Bármeny-
nyire is élvezték az emberek ezeket 
az órákat, végülis mindenki tudta 
mindvégig, hogy az urak maradnak 
továbbra is az urak, s a szolga az 
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ébredés után ugyanúgy kell, hogy 
majd szolgáljon tovább.

Ilyen játékról, ilyen színdarabról 
szól Jézus, amikor arról beszél, 
hogy az Úr szolgál majd saját 
szolgáinak? Egyáltalán nem. A 
hazatérő gazda nem egyfajta ritu-
ális színdarabot játszik el aláren-
deltjei előtt – ami történik, az a 
valóság. Erre maga Jézus mutat rá, 
amikor így fogalmaz: „Úgy vagyok 
közöttetek, mint aki szolgál” (Lk 
22,27). Ennek legegyértelműbb és 
legmegrendítőbb kifejezési formája 
a lábmosás az Utolsó Vacsora előtt, 
amelyet Szent János apostol oly 
szépen leír (Jn 13,1-17). Hogy itt 
milyen mélyértelmű valóságról van 
szó, azt leginkább Péter tiltakozása 
mutatja meg: „Az én lábamat ugyan 
meg nem mosod!” A mindig oly fo-
gékony apostol megérzi a pillanat 
üzenetét. A szolgáló Isten arca fel-
ragyog. Az evangéliumi példázat a 
szolgáknak szolgáló Úrról valóság.

Istennek ez a hallatlan alázata és 
minden mértéket meghaladó aján-
dékozása csakis mindenhatósága 
és végtelen gazdagsága okán lehet-
séges. Az Úr szolga lesz, a szolga 
pedig úr. Szinte azonnal fülünkbe 
cseng az egyházatyák aranyszabá-
lya, amely Cipriántól Ágostonon át 
a keleti atyákig visszhangzik meg-
annyi eltérő megfogalmazásban, de 
egy tartalommal: „Deus factus est 
homo, ut homo fiat Deus” – „Az Is-
ten emberré lett, hogy az ember Is-
ten legyen”. Az isteni gesztus nem 

játék, hanem a legnagyobbal aján-
dékozza meg az embert: méltóság-
gal, azzal, hogy részesedjen Isten 
természetében. A szolgáló Úr nem 
pusztán önmagát alacsonyítja le, de 
felemeli az embert. Isten Isten ma-
rad ettől, az ember pedig csak te-
remtmény, de mégis olyan alkotása 
az Úrnak, aki a legtöbbet kapta: a 
Teremtő önmagát ajándékozza oda 
neki.

Nekünk, keresztényeknek sok-
szor kell erre gondolnunk, mert 
ez lesz elköteleződésünk, hitbeli 
szemlélődésünk hatalmas öröme 
és lendülete. Így mi is felkiáltunk, 
miként Nagy Szent Leó pápa: „Em-
ber, el ne felejtsd nagy méltóságo-
dat: Isten érted lett emberré!” Mi 
hozzátesszük: értünk lett szolgáló 
szeretetűvé, alázatossá, megtestesült 
irgalommá.

Ha ennek üzenetét megértettük, 
akkor már tudjuk a magunk útját 
a teljesség felé: önmagunk odaa-
jándékozásával, szolgálva, sze-
retve és alázatban leszünk mi 
is krisztusképűek. Megértjük 
apránként, hogy életünknek nem 
azok a percei számítanak majd iga-
zán, amelyeket magunknak tartot-
tunk fenn, hanem azok, amelyeket 
odaajándékoztunk másoknak. Nem 
az minősít minket valójában, amit 
a kezünkben tartunk, hanem amit 
abból szeretettel kiengedünk és 
átadunk másoknak. Az igazi úr az, 
aki tud szolgálni. Az igazi szol-
gálat pedig az, amely gazdagságból, 
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Sorbaállás a gyóntatószék előtt

Azért is láttam veszekedni: hogy 
gyónhassak! Nemes türelmetlenség, 
hogy visszanyerjék a lelki békét, 
avagy - ezúttal is - az a sajnálatos 
felületesség, amely a legváratlanabb 
pillanatokban is előbukkan?

Idézd csak emlékezetedbe azokat 
a sima modorú urakat, akik túl-
zott jó modorukban annyit és any-
nyira udvariaskodnak egymással, 
hogy elviselhetetlenné válik a másik 
számára, és a végén talán közönséges 
szidalmakkal tarkított veszekedésbe 
törnek ki. Nyilván egyesek számára 
az illemkódex is csak formai kérdés, 
egy réteg máz a látszat kedvéért, arra 
szolgáló eszköz, hogy valaki előtörjön 
és érvényesüljön, nem bunkócsapá-
sokkal - jaj, dehogy! -, hanem sár-
ga kesztíűvel, pezsgőspoharakban 
felszolgált kis arzénadagokkal. A 
bunkó legfeljebb végső esetben 
kerülhet elő, ha a másik makacskodik 
méltányolni mesterkélt pezsgőnket.

De térjünk vissza tárgyunkra, 
vagyis erre a felfűtött gyónás-félére. 
Nem sok híja volt, hogy két áhíta-
tos bűnbánó asszony hajba kapjon 
a gyóntatószéktől két méterre, az 

„elsőbbség” kérdésében. És tegyük 
hozzá: azúttal a formális udvariasság-
ra való legkisebb utalás nélkül: „No 
nem, asszonyom, nagyon sajnálom, 
de téved: rajtam a sor, ennyi elég!” 
„Ne beszéljen bolondságokat: itt én 
vagyok és itt maradok!”

Nekem úgy tűnik, az első feltétele 
annak, hogy gyümölcsözően vegyünk 
részt a bűnbánat szentségében, az, 
hogy türelmesen várjuk ki sorunkat; 
és annyi baj legyen, legalább ott, ha 
valaki jóhiszeműen vagy vigyázat-
lanságból „elhalássza” előlünk.

Nem tudom, talán túl sokat kívá-
nok; de ha a helyes előzményekből in-
dulunk ki, ezek ide és még messzebb-
re vezetnek: maga a „bűnbánó” szó 
is pontosan olyan valakit jelöl, aki 
kész levezekelni bűneit és visszatér-
ni a tökéletességhez vezető útra a 
bűnbánat, az önzésről való lemondás 
és az áldozatra való készség révén.

Különösen, ha elkerüljük a 
csúcsidőket, vagy még inkább 
egy kicsivel a mise kezdete előtt 
érkezünk, vagy belenyugszunk, hogy 
várjunk egy kicsit utána, igazán van 
hely mindenki számára. Megvan 
mindenki számára a jóakaratú em-
bereknek ígért béke.

Jean de la Maison Jr.: 
egy kis illeMtan neM árt a teMploMban seM

önzetlenségből, szeretetből fakad. 
Az Isten szolgál az embernek – azért 
teszi ezt, hogy az ember olyan legyen, 
mint az Isten. Ez nem hatalmasságra, 
mindenhatóságra törekvést jelent 

azonban, hanem új szívet és új 
lelket, a szolgálat szellemét.

Dr. Török Csaba
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Valójában sokan alkalmazkod-
nak annak az aranyásónak furcsa 
filozófiájához, aki Alaszka egy is-
tenhátamögötti helyére száműzve 
sohasem tudta rászánni magát, 
hogy 150 kilométert repüljön azért, 
hogy gyónni menjen. „Ha a halálos 
bűnökre gondolok... túl kockázatos! 
Még levésbé tenném meg a bocsána-
tosokért; nem érdemes.”

Miután hónapokig és évekig ha-
logatták az ellenőrző látogatást a 
„lelki betegsegélyzőnél”, egyszer 
csak mintha így gondolkodnának: 
„No, miután betévedtem a templom-
ba, mivel már itt vagyok, igyekez-
zünk szaporán elintézni ezt az ügyet; 
de vagy rögtön sorra vesznek, vagy 
elmegyek, és... ők bánják!” De hogy 
kik, ha nem a közvetlenül érdekelt, 
nem tudnám megmondani.

Beszéljünk, tehát komolyan. 
Legalább abban a percben, amikor 
egy ember alázatosan beismerve, 
hogy bűnös és bocsánatra szorul, a 
könyörület szentségéhez járul, lega-
lább akkor szűnjön meg csökönyösen 
harcolni bizonyos vélt vagy valódi, de 
mindenképpen nevetséges jogaiért.

De ugyanakkor, ha olyan mél-
tányosak vagyunk, hogy várjuk so-
runkat, vagy előre engedünk má-
sokat, ne nyomuljunk az éppen gyónó 
bűnbánó hátába. Még ha valaki az-
zal diszekszik is, hogy nincsenek 
ilyesfajta gátlásai és a nyílt utcán is 
vádolhatja magát (jó nekik, hogy úgy 
mondjuk), nem lehet mindenkitől 
ilyen alázatot... vagy fesztelenséget 

kívánni.
És értessétek ezt meg gyermekei-

tekkel is. Vannak kortársaik között 
félénk, befelé forduló természetűek, 
akik számára nehéz valamiféle 
párbeszédet létrehozni. Képzeljük 
csak el egy gyóntatórács előtt, vagy 
akárhogy is egy idegennel szemben, 
aki csak fokozatosan, és mindazt a 
pedagógiai ügyességet felhasználva, 
amire csak képes, tudja megnyerni 
annak a bűnös-palántának a bi-
zalmát.

Azt mondják a gyónás orvosság, 
de keserű orvosság a hozzánk ha-
sonló romlott emberek szájízének. 
Csak azoknak édes, akiknek a 
magukba szállás gyakorlata meg-
adta az alázat jóleső érzését.

P. Bargellini

Első  péntek - gyónás

Tudatosítsuk, mit jelent az örök 
élet, örök boldogság - és mit a kárho-
zat. Emlékeztessünk rá, hogy Jézus 
várja barátságunkat - baráti szívvel. 
Kapcsolatunk elmélyítése igényli a 
rendszeres ismétlést - kilenc alka-
lommal, ahogyan Jézus akarja. A 
gyónás e téren csak eszköz, szüksé-
ges eszköz. És hogy jól használjuk 
ezt az eszközt, ne elsietve, ne tömeg-
ben, hanem komolyan, tehát inkább 
pár nappal előbb végezzük el gyóná-
sunkat.
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Boldog XI. Ince pápa az itáliai 
Comóban született, 1611. május 19-én. 
Az Odescalchi bankárcsaládba tarto-
zott. Eredeti neve Benedetto Odescal-
chi. Nem a bankárságot, hanem a ka-
tonai pályát választotta. A dicsőség és 
kitüntetések helyett azonban csalódá-
sok érték. A pápa szolgálatában akart 
ezután katonáskodni, azonban egy 
bíboros rávezette a papi hivatás és a 
komoly tanulás gondolatára. Ő a papi 
hivatást választotta.

1645-ben már bíboros volt. Fer-
rarában mint legátust, a szegények 
atyjaként tisztelték. 1650-ben nova-
rai püspök, 1676. szeptember 21-én 
pápa lett. Haláláig úgy élt, mint egy 
szerzetes. Nagylelkűsége, jámborsá-

ga, tisztasága, lelkiismeretessége és 
egyszerűsége híres volt. Egyházát két 
szobából, egy faasztal mellől irányítot-

ta. Több alkalommal ellentétbe került 
XIV. Lajossal, a „napkirállyal”.

Sokat tett erkölcsileg is, de anyagi 
támogatással is a török elleni háborúk 
segítésére, de különösen Magyaror-
szág török iga alóli felszabadításáért. 
1684. márciusában megalakította a 
török ellenes Szent Ligát. 4,5 millióval 
segítette török elleni harcainkat. Szent 
István királyunk tiszteletére Buda visz-
szafoglalásának napját az egész Egy-
házban ünneppé tette.

1689. augusztus 12-én, Budavár 
visszafoglalása után 3 évvel halt meg. 
Tisztelete rögtön halála után elterjedt, 
és a szenttéavatási eljárás már 1714-
ben megindult. A franciák ellenállása 
miatt azonban csak 1956. október 7-én 
avatta boldoggá XII. Piusz pápa.

1936. október 6-tól Buda várában 
szobra áll. Ezzel az emlékművel 
tisztelgünk hazánk felszabadítója és 
jótevője emlékének.

boldog Xi. ince pápa
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HirdetÉsek
A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság óráját, 

majd utána a Szentségimádást a Szent Anna-kápolnában.
Úgyszintén a hónap első vasárnapján tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plé-

bániai kiadásokra. Isten fizesse meg a kedves hívek adományát!

A Pannonhalmi Apátsági Múzeum felhívja a kedves érdeklődők figyel-
mét, hogy a Szent Márton évvel kapcsolatban kiállítás nyílt, Kincsek Szent 
Márton szülőföldjéről címmel. A kiállítás megtekinthető Pannonhalmán és 
Szombathelyen. Az érdeklődők a kifüggesztett plakáton több információhoz 
juthatnak.

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

Dr. Erdő Péter bíboros felkérésére a Mária Rádió zarándoklatok szer-
vezését kezdeményezi és segíti az augusztus 20-i Szent Jobb szentmisére 
és körmenetre.  Bíboros úr kérésének eleget téve a Felvidéki Mária Rádió 
autóbusz indítását tervezi Budapestre az augusztus 20.-i Szent István ün-
nepségekre. Tervezett indulás augusztus 20-án, Komáromból 12:00 órakor, 
Budapestről visszafelé pedig 22:00-kor. Az útiköltség a jelentkezők számától 
függ, körülbelül 10-15 euróra lehet számítani.

Érdeklődni és jelentkezni lehet telefonon a 035/7789 416-os telefonszá-
mon, vagy személyesen a rádió épületében.

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 150.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 10 101.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Em

léknap

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. pom
oc pre A

nnu
Szabó cs. † tagjaiért
Lajos sikeres m

űtétjéért

V
III.

9.
U

torok – K
edd

Sv. Terézie B
enedikty z K

ríža
panny m

učenice, patr. Európy
Sviatok
Szent Terézia B

enedikta,
Európa védőszentje
Ü

nnep

8.00 
m

agyar
10.00 

slovenská
18.00 

slovenská
Szent R

ozália
Penzión
Sv. A

nna
† Édesanya Paula
N

a úm
ysel kňaza

B. pož. pre A
lexandru a Virgila

V
III.

10.
Streda – Szerda
Sv. Vavrinca
diakona a m

učeníka
Sviatok
Szent Lőrinc
diakónus és vértanú
Ü

nnep

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† G
abriela

M
ajchrák cs. † tagjaiért

K
ocúr cs. † tagjaiért

V
III.

11.
Štvrtok – C

sütörtök
Sv. K

láry, panny
Spom

ienka
Szent K

lára, szűz
Em

léknap

8.00 
m

agyar
15.00
18.00 

slovenská
Szent R

ozália
St. A

nna
Sv. A

nna
Jakubjak cs. † tagjaiért
A

D
O

RATIO
† Sestra Brigita

V
III.

12.
Piatok – Péntek
Sv. Jany Františky de C

hantal
Ľubovoľná spom

ienka
C

hantal Szent Johanna Franciska
Szabadon vál. em

léknap

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Čl. rod. K
obolkových

† Ferenc
† Im

re

V
III.

13.
Sobota – Szom

bat
Panny M

árie v sobotu
Ľubovoľná spom

ienka
Á

rpád-házi szent Piroska
Szabadon vál. em

léknap

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Büi István (10. évf.)
† R. Ján, Veronika,sestra  A

nna
D

určák cs. † tagjaiért

V
III.

14.
20. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

20. 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

† Pál, Erzsébet, fiuk Pál
Poďakovanie za dožité roky
† Szabó M

ária
† Sándor és Ilona

a szentMisÉk rendJe
2016. augusztus 8 – 14.
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