
A Komáromi
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hírlevele
Jer 1,4-5.17-19; 1Kor 12,31-13,13; 
Lk 4,21-30

„De közülük legnagyobb 
a szeretet.”

A Szeretethimnusz, amelyet a mai 
Szentleckében felolvasunk, soha meg 
nem született volna, ha Szent Pál nem 
találkozik a dicsőség Urával, Krisz-
tussal, a Megfeszítettel. Nem más ez, 
mint Krisztusról mintázott szellemi 
portré, Krisztusról, akiben az emberi 
és az isteni szeretet egy és ugyanaz.

Jézus Krisztusnak kétféle tudása 
van: isteni és emberi, két akarata, két 
természete, de szeretete csak egy van, 
mert a személy az, aki szeret, Krisz-
tus pedig a Szentháromság második 
isteni személye. Az ő szeretete követ-
kezésképp maga a Szentlélek, az Atya 
és a Fiú közös élete, lehelete.

Amikor tehát Jézus szeret, a 
Szentlelket adja. Egész földi élete, 
kereszthalála és feltámadása arra 

irányul, hogy a benne hívőknek 
megadja a Szentlelket, így emelve be 
őket saját isteni természetébe, isten-
fiúságának valóságába.

Az ember, aki hisz és remél, s a 
keresztségben Isten gyermeke lett, az 
a hitben tükör által, homályosan látja 
az Isten misztériumát, reményével 
belekapaszkodik Istenbe, bár evi-
lág korlátait át nem lépheti, szeretete 
azonban képes a bűnös önzéstől 
megtisztulva krisztusi méretekre 
tágulni, Szentlelket árasztó szeretetté 
alakulni.

Ezért minden karizmát végtelenül 
felülmúl a szeretet ajándéka. A ka-
rizmák Istentől mások javára kapott 
rendkívüli képességek, a szeretet 
viszont részesedés Isten legbenső 
életéből. Ezért ha két ember tisztán 
és akár a vértanúságig menően sze-
reti egymást, már az örök boldogság 
és színelátás elővételezett menny-
országában élnek. Azért lehet állítani, 
hogy a szeretet el nem múlik soha, 
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mert Isten, aki maga a szeretet, örök-
kévaló.

Akár Jeremiás meghívásának ese-
ményét nézzük a mai Olvasmányban, 
akár Jézus fellépését az Evangélium-
ban, ezzel a valósággal, a szívünkbe 
adott isteni szeretettel kell összefüg-

gésbe hoznunk. Egyetlen leckét kell 
megtanulnunk életünk folyamán: sze-
retni, úgy, mint Jézus. Erre szól hiva-
tásunk, erre kaptuk a Szentlelket.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - Évközi idő
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Az Ünnep leírása

Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén, február 2-án arra em-
lékezünk, hogy Szűz Mária Jézus 
születése után negyven nappal bemu-
tatta gyermekét a jeruzsálemi temp-
lomban.

A nyugati liturgiában Szűz Mária 
tisztulásának, és a fénynek ünnepe 
lett. A görög liturgia a találkozás ün-
nepének nevezi, mert ekkor találko-
zott Krisztus az emberiséggel Simeon 
és Anna prófétaasszony személyé-
ben.

Az előírt áldozat fölajánlásakor 
jelenlévő agg Simeon Jézust a nem-
zetek megvilágosítására szolgáló 
világosságnak nevezte. Innen ered a 
gyertyaszentelés szokása.

A szentelt gyertya mint Jézus 
Krisztus jelképe egyike a legrégibb 
szentelményeknek. Keresztelésig az 
újszülött mellett világított.

Azért szenteljük meg az emberi 
természetünket jelképező gyertyákat, 
hogy az isteni Fény kiáradjon és 
eltöltsön bennünket.

József és Mária ez alkalommal 
mutatta be áldozatként a két gerlicét 

vagy galambfiókát. Ekkor szentelték 
az Úrnak az elsőszülött fiút. Jézus 
bemutatása a jeruzsálemi templom-
ban előírt vallásos cselekmény volt. 
Az elsőszülött fiúgyermeket Isten-
nek szentelték a szülők. A Kivonulás 
könyve előírja az elsőszülött bemuta-
tását és megváltását a templomban.

A szentmise a gyertyák megszen-
telésével kezdődik.

A vallásos néphit szerint: vihar, 
égzengés, villámlás és jégeső al-
kalmával is szentelt gyertyát kell 
gyújtani. Gyertyaszentelő napjához 
időjárásjósló hiedelmek is kapcsolód-
nak. Általában úgy vélik, hogyha 

Gyertyaszentelő BoldoGasszony
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február másodikán jó idő van, akkor 
későn tavaszodik.

Gyertyát égettek a súlyos betegek 
mellett, elhunytaknál.

Urunk bemutatásának ünneplése 
már a IV. századtól kezdve általános 
volt.

A II. Vatikáni Zsinat óta 
egyértelműen az Úr ünnepei közé tar-
tozik. Ugyanakkor régi hagyomány 
emlékeztet arra, hogy ez az ünnep 
Máriáé is. Az ünnep régi nevei között 
ismeretes: Mária megtisztulása. Mi 
magyarok most is így nevezzük: 
Gyertyaszentelő Boldogasszony.

Bibliai utalás:

Mikor pedig elteltek a tisztulás 
napjai, Mózes törvénye szerint felvit-
ték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák 
az Úrnak, amint az Úr törvényében 
írva van: ,,Minden elsőszülött fiúgyer-
mek az Úrnak legyen szentelve’ [Kiv 
13,2.12], és hogy áldozatot mutassa-
nak be, amint az Úr törvénye mondja: 
,,Egy pár gerlicét vagy két galamb-
fiókát’ [Lev 12,8]. Élt pedig Jeru-
zsálemben egy ember, Simeon volt a 
neve, igaz és istenfélő férfiú, aki várta 
Izrael vigasztalását, és a Szentlélek 
volt benne. A Szentlélek kijelentette 
neki, hogy halált nem lát, amíg meg 
nem látja az Úr Felkentjét. Ekkor a Lé-
lek ösztönzésére a templomba ment. 
Amikor szülei bevitték a gyermek Jé-
zust, hogy a törvény szokása szerint 
cselekedjenek vele, karjaiba vette őt, 

és Istent magasztalva így szólt: ,,Most 
bocsátod el, Uram, szolgádat a te igéd 
szerint békességben, mert látták sze-
meim a te megváltásod [Iz 40,5], me-
lyet minden nép színe előtt készítettél 
[Iz 52,10], világosságul a pogányok 
megvilágosítására [Iz 42,6; 49,6] és 
dicsőségére népednek, Izraelnek’ 
[Iz 46,13]. Apja és anyja csodálkoz-
tak mindazon, amit róla mondtak. 
Simeon megáldotta őket, anyjának, 
Máriának pedig ezt mondta: ,,Íme, 
sokak romlására és feltámadására 
lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek el-
lene mondanak; és a te lelkedet tőr 
járja át -- hogy nyilvánosságra jus-
sanak sok szív gondolatai.’ Volt egy 
Anna nevű prófétaasszony is, Fánuel 
leánya, Áser törzséből. Nagyon előre 
haladt már napjaiban, miután férjével 
hét esztendeig élt szüzessége után; 
nyolcvannégy éves özvegy volt, és 
nem vált meg a templomtól, böjtölés-
sel és imádsággal szolgált ott éjjel és 
nappal. Ő is odajött ugyanabban az 
órában, dicsérte az Urat, és beszélt 
róla mindazoknak, akik várták Izrael 
megváltását. Miután mindent elvé-
geztek az Úr törvénye szerint, visz-
szatértek Galileába, az ő városukba, 
Názáretbe. A gyermek pedig növeke-
dett és erősödött, telve bölcsességgel, 
és az Isten kegyelme volt vele.

Lk 2,22-40

Rövid egzegézis:

A zsidók törvénye szerint minden 
elsőszülött fiút Istennek kellett szen-
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telni, illetve megváltani kellett. (Kiv 
13,13). Jézust szülei felviszik a temp-
lomba, hogy kimutassák törvény-
tiszteletüket, de nem váltják meg. 
Ő Istennek szánt áldozat. A gyertya 
erre is emlékeztet, hiszen önmagát 
emészti föl. Mária alázatban Fia 
útján jár. Ő ismeri kiválasztottságát, 
szüzességét, mégis beáll a többi as-
szony közé, akiknek szükségük van 

a tisztulásra. (Lev 12.) Felajánl-
ja a szegények áldozatát „egy pár 
gerlét, vagy két galambfiókát” (Lk 
2,24). Az ünnepen szentelt gyer-
tya egyértelműen Jézusra utal, akit 
Simeon minden nemzet számára 
készített világosságnak nevez. (Lk 
2,31)

www.hittansuli.hu
szent Balázs

Vincéhez, a vértanú diákonushoz 
hasonlóan Balázs is a korai keresz-
ténység azon szentjei közé tartozik, 
akiknek emlékezete a kultuszban, a 
névadásban és a népszokásokban fi-
gyelemreméltó elevenséggel maradt 
meg, életükre vonatkozóan azonban 
alig rendelkezünk olyan adatokkal, 
amelyek történetinek tekinthetők.

Többféle változatban tudósít a 
legendás Szent Balázs szenvedéstör-
ténete arról, hogy szentünk örmény 
születésű volt, és olyan példamutató 
keresztény életet élt, hogy Szebaszte 
hívő népe püspökké választotta. Ba-
lázs erre a Szentlélek indítását követve 
visszavonult egy magányos hegyi 
barlangba, jóllehet tette nem éppen 
egyezett a kor püspök-eszményével. 
Innen vezette imádkozva, tanácsokat 
osztva és gyógyítva a rábízott közös-
séget. Vadállatok őrizték, háziállatok 
módjára engedelmeskedve neki.

Sajnos azonban nemcsak a keresz-
tények ismerték a barlanghoz vezető 
utat, hanem Agricola helytartó po-
roszlói is, aki 316 táján még folytat-

ta Szebasztéban azt a keresztényül-
dözést, amelyet korábban még Li-
cinius császár rendelt el. Az orosz-
lánokból, tigrisekből, medvékből és 
farkasokból álló derék testőrség nem 
tudott segíteni a remete- püspökön, 
mert ő ellenállás nélkül engedte, hogy 
elfogják és Agricola bírói széke elé 
hurcolják. Mivel Balázst nem bírták 
hittagadásra kényszeríteni, a szoká-
sos megkorbácsolás után siralomház-
ba került. Mint előbb barlangjában, a 
börtönben is sok segítséget kérő em-
ber kereste föl. Rabságában sok-sok 
csodát tett, amelyekről a legendája 
beszél. Vízbefojtás általi halálra ítél-
ték, de végül is lefejezték.

Hogy a történelmi tények talaján 
maradjunk, a szentnek széles körben 
elterjedt kultuszából kell kiindul-
nunk. Kezdetben hallgatnak róla az 
egyébként annyira beszédes görög 
atyák. Eszerint a Balázs-tisztelet 
nyilvánvalóan nem közvetlenül a ha-
lála után kezdődött. Keleten azonban 
legkésőbb a 6. századtól, nyugaton a 
9. századtól már mint a torokbajok 
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ellen védő szentet tisztelték.
Elterjedt ereklyéinek kultusza is. 

Így hamarosan föltűnnek Szent Ba-
lázs maradványai Tarantóban, St. 
Blasienben, Mainzban, Trierben, 
Lübeckben, Párizsban és Raguzában, 

ahol a város védőszentjévé is lett. 
Számos templomot szenteltek neki 
Konstantinápolyban és Rómában egy-
aránt.

Annak alapján, hogy egy kínzó 
torokfájás esetén segített, a késő 
középkorban a tizennégy segítőszent 
közé sorolták. Ezek ismeretében 
meglepő, hogy a Balázs-áldás mind-
máig élő liturgikus szokása csak a 
16. században keletkezett és a 17. 
században nyomtatták ki a Rituale 
Romanum (Római Szertartáskönyv) 
függelékében.

A Balázs-legenda első, a 9. 
századból származó képi ábrázolása 

a római Szent Kelemen-bazilika al-
templomában található. Egyes jele-
neteket ábrázol a Paderbornban lévő 
abdinghfi hordozható oltár az 1100 
körüli időkből.

Balázst a középkorban rendsze-
rint püspöki öltözetben vagy palást-
ban ábrázolták; pásztorbottal (15. 
század) és keresztbe illesztett gyer-
tyákkal; sertésfejjel és gerebennel 
(emlékezésül arra a vaskampóra, 
mellyel a legenda szerint kínzatása 
alkalmával a testét tépték); ritkábban 
egy fiúval.

Tisztelete a latin egyházban a 12. 
századtól lett általános, mégpedig 
egy gégedaganat elleni imádsággal 
kapcsolatban. Később vérzések, hó-
lyagbetegségek (a német név alapján: 
Blasius -- Biase = hólyag), továbbá 
kelések, kólika, pestis és fogfájás ese-
tén fordultak hozzá. Részben érthető 
kapcsolat révén aztán védőszentje lett 
az orvosoknak, a takácsoknak (gere-
ben!), valamint a szélmolnároknak 
és a fúvós muzsikusoknak (blasen = 
fújni). Mint az állatok barátja oltal-
mazza a háziállatokat és a nyájakat 
a farkasoktól. Vincéhez hasonlóan 
időjelző szentként is tiszteletik: ün-
nepének ideje a tél végét és a vesze-
delmes viharokat jelzi.

A hívő nép még ma is szí-
vesen fogadja a szent áldását a 
Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd 
fényében. Ünnepét Rómában a 12. 
század óta ülik február 3-án.

www.katolikus.hu
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Hirdetések
Kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmise keretében 

megáldjuk a gyertyákat. Kérjük a kedves híveket, hogy gyertyáikat a szentmise 
előtt, kellő időben helyezzék el az áldáshoz.

Szerdán, Szent Balázs ünnepén a szentmise záró részeként balázs-áldásban 
részesülnek a jelenlévők.

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.

A 2016. február 6-án megrendezendő magyar-szlovák jótékonysági plé-
bániai bál bevételét a Szent András-templom keleti falának javítására fordítjuk. 
A bál színhelye a Selye Egyetem ebédlője lesz. A belépőjegy ára 12.-EUR. A 
belépőjegyeket Aradská Jankánál lehet rendelni a 0908 717 466-os telefonszá-
mon, vagy Majchráková Krisztinánál a 0904 541 477-es telefonszámon. 

A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtése még mindig aktuális. 
Aki tartós élelmiszert kíván adományozni, a hét folyamán ezt megteheti a plé-
bánia irodájában munkanapokon 8-tól 12 óráig.

A Szent Rozália-templomban is lehet hagyni az adományokat, melyekért a jó 
Isten fizessen meg!

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 30.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 1 025.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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31. vasárnap: Évközi 4. vasárnap
Jer 1,4-5.17-19   Zsolt 70  1Kor 12,31–13,13 v. 1Kor 13,4-13   Lk 4, 21-30
1. hétfő: 4. évközi hét hétfő
2Sám 15,13-14.30;16,5-13a   Zsolt 3  Mk 5,1-20
2. kedd: Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
Mal 3,1-4   Zsolt 23  Zsid 2,14-18   Lk 2,22-40
3. szerda: 4. évközi hét szerda
2Sám 24,2.9-17   Zsolt 31  Mk 6,1-6
Választható emléknap : Szent Balázs püspök és vértanú
Választható emléknap : Szent Anszgár (Oszkár) püspök
4. csütörtök: 4. évközi hét csütörtök
1Kir 2,1-4.10-12   1Krón 29  Mk 6,7-13
5. péntek: 4. évközi hét péntek
Sir 47,2-13   Zsolt 17  Mk 6,14-29
Emléknap: Szent Ágota szűz és vértanú
6. szombat: 4. évközi hét szombat
1Kir 3,4-13   Zsolt 118  Mk 6,30-34
Emléknap: Miki Szent Pál és társai vértanúk

Heti liturgikus naptár
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M

ilosť krstu a dar pravej lásky
H

álából
II.
4.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
15:00
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

Papi és szerzetesi hivatásokért
A

D
O

RATIO
† Jozefína M

ikleová
II.
5.

Piatok – Péntek
8:00 

m
agyar

17:00 
slovenská

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Élő lelkiatyákért
† Pavol a rodina
Tisztítótűzben szenv. lelkekért

II.
6.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† Ilona, M
árk és szülők

† čl. rodiny Podm
anickej

† M
árk

II.
7.

5. N
ED

EĽA CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

5. 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

Papi és szerzetesi hivatásokért
† A

ndrej a A
gneša

† Iván
Zdravie a B. pož. pre D

om
inika

M
iséző pap szándékára

a szentmisék rendje
2016. február 1 – 7.

Évközi 4. vasárnap8


