
A Komáromi
Szent AndráS plébániA

hírlevele
Az évközi huszadik vasárnapon 

egy olyan evangéliumi szakasz 
hangzik fel, amelynek nyelvezete 
és tartalma sokszor nézeteltérésre 
adott okot az értelmezők között az 
egyházatyák korától egészen a mai 
biblikus tudományokig. Jézus itt 
misztikus nyelvet beszél. Az első 
négy mondat emiatt különösen is 
összetett:

1) „Azért jöttem, hogy tüzet 
gyújtsak a földön.” A tűz a mai 
keresztény emberben szinte önkén-
telenül is a Szentlélek képzetét 
kelti, s ez nem véletlen, hisz a Lé-
lek lángnyelvek alapjában szállt le 
az első Pünkösdkor az apostolokra. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy Jézus 
küldetése bevégzése után elküldi a 
Szentlelket, s ezt már előre így ígéri 
meg: „Jobb nektek, ha elmegyek, 
mert ha nem megyek el, akkor nem 
jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha 
azonban elmegyek, akkor elkül-
döm.” (Jn 16,7) Ugyanakkor ha az 

evangéliumi szövegrész egészét 
vesszük, és szem előtt tartjuk a má-
sodik felét a perikópának, amely meg-
oszlásról és harcról, széthúzásról és 
szakadásról szól, akkor – követve 
nem egy egyházatya értelmezését – 
ebben a tűzben az üldözések, a harc, 
a szenvedés és a vértanúság tüzét is 
látnunk kell.

2) „Mi mást akarnék, mint hogy 
lángra lobbanjon?” Jézusnak ez a 
kérdése mintha nyomatékosítaná az 
előző mondatot: eljöttem meghir-
detni az Evangéliumot s megvál-
tani az emberek; mi más lenne hát 
most a szándékom, mint hogy ez az 
ügy elinduljon, lángba borítsa az 
egész világot? Érthetjük ezalatt a 
Szentlélek lángját, de azon lángokat 
is, amelyek mindenütt felcsapnak, 
ahol a kereszténység megjelenik, s 
szembeszállva az embertelenség-
gel, bűnnel, rosszal, meghirdeti az 
Evangéliumot.

3) „Keresztséggel kell megke-
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reszteltetnem.” Ez a mondat azért 
érdekes, mert Jézus ekkor már maga 
mögött tudja a Jordánban való meg-
keresztelkedést – most mégis úgy 
beszél a keresztségről, mintha még 
előtte állna. Ez pedig valóban így 
is van, hiszen János keresztsége 
csak a víz keresztsége volt. Az iga-
zi keresztség ennél többet jelent. 
Igazi jelentésére maga Jézus világít 
rá, amikor a Zebedeus-fiak anyja azt 
kéri, hogy gyermekei Jézus jobbján 
és balján ülhessenek. A Megváltó 
ekkor így válaszol nekik: „Nem 
tudjátok, mit kértek. Készen vagy-
tok rá, hogy igyatok a kehelyből, 
amelyből majd én iszom, vagy hogy 
a keresztséggel, amellyel én meg-
keresztelkedem, ti is megkeresz-
telkedjetek?” (Mk 10,38) Így már 
világosan láthatjuk, hogy az igazi 
keresztség Jézus számára szenve-
dése, halála és feltámadása. Mi is 
így keresztelkedünk meg: alászál-
lunk a vizekbe (vö. Zsolt 69,15-16), 
ez részesedésünk Krisztus halá-
lában; majd felemelkedünk onnan, 
ez részesedésünk Krisztus feltáma-
dott életében. Ezért írja Pál a római 
levélben: „A keresztségben ugyanis 
eltemetkeztünk vele együtt a ha-
lálba, hogy miként Krisztus az Atya 
dicsősége által feltámadt a halál-
ból, úgy mi is az élet újdonságában 
járjunk. Mert ha halálának hason-
lóságában egybenőttünk vele, úgy 
leszünk feltámadásában is.” (Róm 
6,4-5)

4) „Mennyire várom, hogy 

ez beteljesedjék!” Jézus itt adja 
jelét, hogy ami vele történni fog – 
szenvedése és keresztre feszítése – 
nem a sors játéka, nem a vak végzet, 
hanem saját szabad döntése, amely-
lyel felvállalja mindezt az emberek 
megváltásáért. Ezért láthatjuk nem 
egy középkori festményen, hogy a 
keresztre feszítéskor Jézus egy lét-
rán maga megy föl a keresztre – 
jeleként annak, hogy ami történik, 
azt ő szeretetből: az Atya és az em-
berek iránti szeretetből teszi.

Íme, a négy mondat az evangé-
liumi szakasz első felében, ame-
lyek hordozzák a második felét is. 
Mi az üzenetük? Miként foglal-
hatjuk mindezt össze? Jézus szaba-
don mond igent a küldetésre, ame-
lyet az Atya rábízott. Tudja, hogy ez 
számára szenvedés és halál, de tudja 
azt is, hogy ez az egyetlen út. U-
gyanakkor kinyilvánítja azt is, hogy 
ezt az utat végigjárva fogja elkülde-
ni nekünk a Szentlelket is. Húsvét 
ideje és Pünkösd ideje egybefonód-
nak, Krisztus megváltói tette s az 
Egyház szolgálata a Megváltónak, 
fejének és jegyesének egymástól 
elválaszthatatlanok. Ezen a ponton 
emelkedünk be mi magunk is a jézu-
si gondolatba, hiszen mi is az Egy-
ház, s azon keresztül Krisztus tag-
jai vagyunk. A mi utunk is arrafelé 
vezet, amerre Krisztus: a szenve-
désbe és halálba való alámerül-
ésen át az életbe, a feltámadásba; a 
Szentlélek tüzén át abba a megannyi 
tűzbe, amelyet az evangéliumi szel-
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Megengedi? 
A megtestesült becsületesség

Készítsetek elő legalább egy 
csekély párbeszédet, amit a gyón-
tatóval készültök folytatni. Nem 
kívánhatjátok, hogy ő tegyen min-
dent, ráhárítva a „lelki foghúzás” 
hálátlan feladatát.

A túlságos némaságok néme-
lyike veszélyezteti egy felhőtlen 
és gyümölcsöző párbeszéd kibon-
takozását, és ezt teszik, más szem-
pontból, egyes villám-gyónások is, 
amelyek általában az ilyesfaj-ta ki-
jelentésekkel kezdődnek: „Bűnöket, 
én? Igaz, hogy nem ismer engem, 
atyám, de biztosíthatom, hogy ezen 
a világon kevés olyan derék ember 
van, mint én!”

A gyóntatószék függönye mögött 
ülve ti is az égre emelnétek szeme-
teket, nem tudom, azért-e inkább, 
hogy megköszönjétek, hogy a 
megtestesült becsületességgel ho-
zott össze, vagy hogy kiadós adag 
utánpótlást kérjetek a beletörődés-
ből, ha a dicshimnusz folytatódnék. 
Ez a feltételezés, bár félelmetes, 
majdnem mindig beteljesül, mivel a 
„Bernini-féle dicsőség” jelöltje újra 

kezdi, az ujjain számlálva: „Mit 
akar még tudni? Lopni nem loptam, 
gyilkolni nem gyilkoltam, a károm-
kodás nem szokásom, tehát...”

Az ilyen meggyőző logikával 
szemben a szegény pap nem tudja 
eldönteni, megkockáztasson-e egy 
vizsgálatot, amely az előzetes ki-
jelentéseket tekintve semmire sem 
vezetne, vagy azt javasolja-e ennek 
a páratlan gyónónak, hogy foglalja 
el az utolsó üresen hagyott falifül-
két, amelyet a plébánia tanácsa a 
szent védőszent faszobrának szánt. 
Az igazat megvallva, lenne még 
egy harmadik, Don Camillo-féle 
drasztikus lehetőség, de még a Pó-
síkság szeretetreméltó és vérmes 
tisztelendője is csak alázatos, szabá-
lyos gyónás után részesítette benne 
Pepponet.

Tréfán kívül, még húsz évre is 
terjedhet az az idő, amíg derék em-
berünk, aki kifogástalanul bonyo-
lítja le törvényes kapcsolatait 
önmagával, felebarátjával és az 
állammal, nem vett tudomásul és 
nem intézett el jóval lényegesebb 
ügyeket. Úgy is mondhatnánk, „ver-
tikális” jellegűeket.

Tehát járuljunk a szentséghez 

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

lem gyújt a föld színén. Félni nincs 
okunk, hisz nem járatlan útra in-
dulunk. Mesterünk ott jár előttünk, 
velünk van. S ha ő ily nagy szeretet-
tel mondott minderre igent, mi sem 

tehetünk másként!

Dr. Török Csaba
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legalább annyi - ha nem több - 
felelősségérzettel, amennyiről 
tanúságot teszünk, amikor kezünkbe 
vesszük a kártyapaklit, átmegyünk a 
gyalogos zebrákon, intézzük bevá-
sárlásainkat vagy kiválasztjuk a he-

lyet szabadságunkhoz.
Hogy lehet az, hogy az ember 

robottá változik épp ott, ahol a jó-
zan ész és a tudatosság legnagyobb 
összeszedettsége lenne kívánatos?

nagyboldogasszony
A Katolikus Egyház augusztus 

15-én, hétfőn Nagyboldogasszony 
napját, vagyis Szűz Mária halálát 
és mennybevételét ünnepli. Ferenc 
pápa így fogalmaz: Mária hite életút. 
A zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit 
zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért 
ő előttünk jár ezen a zarándokúton, 
elkísér és támogat bennünket.

Az ősegyházig visszanyúló 
hagyomány szerint a Megváltó 
édesanyjának, Máriának holttestét 
nem engedte át a földi enyészetnek, 
hanem röviddel halála után föltá-
masztotta és magához emelte a meny-
nyei dicsőségbe.

 Jeruzsálemben az V. században 
már biztosan megemlékeztek a Bol-
dogságos Szűz égi születésnapjáról. 
Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, 
azaz „a szentséges Szűz elszenderülé-
se” névvel illették. A VI. század 
során egész Keleten elterjedt az ün-
nep. Róma a VII. században vette át, 
s a VIII. századtól kezdve Assump-

tio beatae Mariae-nak, azaz „a Bol-
dogságos Szűz mennybevételé”-nek 
nevezték. XII. Piusz pápa 1950. no-
vember 1-jén hirdette ki hittételként, 
hogy a „Boldogságos Szűz Mária 
földi életpályája befejezése után tes-
tével és lelkével együtt felvétetett a 
mennyei dicsőségbe”.

 Szent István király olyan fontos-
nak tartotta Mária égi születésnapját, 
hogy ezen a napon ajánlotta Ma-
gyarországot Szűz Mária oltalmába. 
Ezért nevezzük őt Magyarország égi 
pártfogójának, vagyis Patrona Hun-
gariae-nak. Szent István 1038-ban 
Nagyboldogasszony napján hunyt 
el.

Nagyboldogasszony olyan 
kötelező ünnep Magyarországon 
(ezeken a katolikusoknak az Egyház 
szentmisén való részvételt ír elő), 
amely nem szükségszerűen vasár-
napra esik.

www.magyarkurir.hu

szent istván egyházpolitikáJa
István szüleinek, Géza és Sarolt 

egyházpolitikájának folytatásaként 
Esztergomban és Kalocsán érseki 
székhelyeket alapított, valamint 
püspökségeket szervezett ország-

szerte. A feltehetően István általi 
alapítású egyházmegyék a két érseki 
rangra emelkedett esztergomin és 
kalocsain túl a veszprémi, a győri, az 
erdélyi, a pécsi, az egri, a csanádi, a 
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váci és a bihari egyházmegyék. A fal-
vakban is fellendült a hitélet, ugya-
nis az egyik híres rendelete alapján 
tíz falu köteles volt egy templomot 
építeni.

Koppány legyőzése után koráb-
ban tett fogadalmának megfelelően 
folytatta és befejezte a pannonhal-

mi bencés apátság építését. Ezen-
kívül megalapította a veszprém-
völgyi apácakolostort, a bakonybéli 
apátságot és a pécsváradi monostort. 
Fölépíttette az esztergomi székesegy-
házat, a székesfehérvári koronázóba-
zilikát és az óbudai Szent Péter és 
Pál-templomot. Az apátságok, ko-
lostorok keretén belül megindult a 
latin írásbeliség, iskolák működtek, 
és azok váltak a művelődés szellemi 

központjaivá. A szerzetesek ezekben 
az iskolákban az európai keresztény 
kultúrát tanították, diákjaikból pe-
dig nemcsak a hittérítők kerültek 
ki, hanem a művelt, írástudó réteg, 
a király és a vármegyék fő emberei 
is. A papok és szerzetesek a val-
lásos szövegeken kívül, a jogi és 
politikai okmányokat is megfogal-
mazták. István bőkezűen adakozott 
az egyházaknak, gyakran látogatta 
őket. Kálti Márk munkájában, a 
Képes krónika szerint ezüst dinárok-
kal teli erszényt hordott az övén, és 
mikor szegényt látott, saját maga 
gondoskodott róla. A Kárpát-meden-
cén áthaladó és a Szentföldre tartó 
zarándokokat fogadta a királyi ud-
varban, bőségesen ellátta őket és biz-
tosította számukra az országon való 
biztonságos áthaladást. A Szentföld-
re illetve Rómába igyekvő magyar 
zarándokok számára pedig vendég-
házakat építtetett Konstantinápoly-
ban, Jeruzsálemben, Ravennában 
és Rómában. A velencei szerzetes, 
a későbbi Szent Gellért, aki szintén 
zarándokként érkezett az országba, a 
pécsváradi monostorban tartotta első 
igehirdetését. Ezt követően mutatták 
be a királynak, aki itt marasztalta, 
és őt választotta fia nevelőjéül is. 
Gellért az egyházi reformmozgalom 
híveként Deliberatio című művében 
elítélte az erőszakos birtokszerzést 
és az ágyasságot épp úgy, mint a papi 
házasságot.

www.wikipedia.hu
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hirdetÉsek
Hétfőn Nagyboldogasszony kötelező ünnepét tartjuk. Szeretettel várjuk a 

kedves híveket az ünnepi szentmisére.

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

Dr. Erdő Péter bíboros felkérésére a Mária Rádió zarándoklatok szervezését 
kezdeményezi és segíti az augusztus 20-i Szent Jobb szentmisére és körmenetre.  
Bíboros úr kérésének eleget téve a Felvidéki Mária Rádió autóbusz indítását ter-
vezi Budapestre az augusztus 20-i Szent István ünnepségekre. 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 telefonszámon, 
vagy személyesen a rádió épületében.

Szombaton, augusztus 20-án, 17 órai kezdettel valósul meg a Kárpát-
medence kenyerének megáldása a Szent István szobornál. Utána, 18 órai 
kezdettel lesz bemutatva a szentmise a Szent András-templomban.

Jövő vasárnap 16 órai kezdettel a szlovákiai konzervatóriumok győztesei ad-
nak koncertet a Szent András-templomban. 11 fiatal művész mutatkozik be a saját 
hangszerén elért eredményével. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az 
elmúlt héten 50.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 10 151.- EUR-t 
tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Testi és lelki gyógyulásért
Za živú rodinu
Élő családért

V
III.

16.
U

torok – K
edd

Sv. Štefana U
horského

Ľubovoľná spom
ienka

8.00 
m

agyar
10.00 

m
agyar

18.00 
slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv. O

ndrej
† Édesanya: M

ária
M

iséző pap szándékára
† M

arta, Peter, A
nna

V
III.

17.
Streda – Szerda

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Rodičia: Silvester a A
nna

† Szülők: Ilona és István
† K

eresztm
am

a: Ilona

V
III.

18.
Štvrtok – C

sütörtök
8.00 

m
agyar

15.00
18.00 

slovenská
Szent R

ozália
St. A

nna
Sv. A

nna
† Ilona és családja
A

D
O

RATIO
† Ivan a rodičia

V
III.

19.
Piatok – Péntek
Sv. Jána Eudesa, kňaza
Ľubovoľná spom

ienka
Eudes Szent János, pap
Szabadon vál. em

léknap

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† František a M
ária

† Ilona és sógor
† Rokonok

V
III.

20.
Sobota – Szom

bat
Sv. B

ernarda,
opáta a učiteľa C

irkvi
Spom

ienka
Szent István, király
Ü

nnep

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† István
† Štefan
† M

argit és László

V
III.

21.
21. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

21. 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

† A
nna, Lajos és A

ranka
† Brat: Pavol K

aplík
† V

égh N
ándor (5. évf.)

† Rodičia: Ľudovít a H
elena

M
iséző pap szándékára

a szentMisÉk rendJe
2016. augusztus 15 – 21.

Évközi 20. vasárnap8 


