
A Komáromi
Szent AndráS plébániA

hírlevele
Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; 
Lk 5,1-11

„Elsősorban azt hagytam rátok, 
amit magam is kaptam.”

Sokféleképpen lehet látni az Urat: 
látomásban, mint Izajás próféta, cso-
datetteinek megtapasztalásában, mint 
Péter apostol, és a Jézus Krisztus ha-
lálába és feltámadásába vetett hitben, 
mint Szent Pál által a korintusi hívek.

Tévedés volna azt hinni, hogy 
ez az utóbbi látás halványabb és 
bizonytalanabb a másik kettőnél. 
Ellenkezőleg: teljesebb és biztosabb. 
Izajás ugyanis csak néhány jellemző 
vonását ismeri meg látomásában az 
egészen más Istennek, s azt is csupán 
képben, szimbolikusan, mert ember 
másként föl nem foghatja. Péter az 
isteni hatalom jelét látja és tapasztalja 
a csodás halfogás eseményében, s őt 
is félelem fogja el társaival együtt, 
akárcsak Izajás prófétát, mert Jézus-
ban az embert és a természetet végte-

len fokban felülmúló, transzcendens 
Istennel találkozott.

De mi az apostoloktól ránk hagyo-
mányozott húsvéti-pünkösdi hitben 
mérhetetlenül többet tudunk meg 
Istenről. Tudjuk, hogy Jézus szemé-
lye az örök Igének, az Atya Egyszü-
löttjének személye, aki egylényegű 
az Atyaistennel, de valóságosan 
emberré lett értünk. Tudjuk, hogy 
meghalt bűneinkért, és engesztelő 
halálával megszerezte számunkra a 
bűnbocsánatot. Tudjuk, hogy feltá-
madt, és ezzel megnyitotta nekünk 
a mennyek országát, ahol nemcsak 
lelkünkre, hanem emberi testünkre is 
örök élet vár.

Nagyon sokat tudunk, s a Jézus 
Krisztusba vetett hit Isten belső életé-
nek csodálatos misztériumába is bepil-
lantást enged. Ez a minden látomás-
nál fönségesebb és igazibb ismeret a 
Szentháromság boldog közösségéről 
az Egyház történelme folyamán mind 
teljesebben bontakozik ki és tárul föl 
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előttünk. A kép egyre gazdagabb, 
színesebb és árnyaltabb lesz, ahogy 
tudós elmék zseniális megsejtései, 
szent misztikusok kegyelmi tapasz-
talatai új meg új részletekkel, meg-
közelítésekkel egészítik ki. Ezt az 
ismeretet örököljük és adjuk tovább, 
hozzátéve a magunk belső látomását 
és tapasztalatát is.

Mert nekünk is részünk van olykor 
olyasféle látomásban, mint Izajás 

prófétának, és mi is időről időre meg-
tapasztaljuk életünkben Isten csodáit. 
De itt a földön nem láthatjuk őt tisz-
tábban és teljesebben, mint abban a 
hitben, melyet az apostoloktól kezdve 
évszázadokon át adtak tovább nekünk 
keresztény őseink.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - 
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A húsvétot megelőző negyven-
napos böjt kezdete, hamvazószerda 
idén február 25-ére esik. A nagyböjt 
a keresztények számára a bűnbánati 
időszak, amely alkalmat ad arra, 
hogy méltóképpen felkészülhesse-
nek a húsvét megünneplésére.

A hamvazószerda abból az ősi 
hagyományból ered, hogy a hívők 
a vezeklés részeként hamut szór-
tak a fejükre. Ennek emlékét a mai 
napig őrzi a szertartás: az előző év-
ben megszentelt és elégetett barka 
hamujából a pap ezen a napon, és 
nagyböjt első vasárnapján keresz-
tet rajzol a hívek homlokára, annak 
emlékére, hogy porból vagyunk és 
porrá leszünk. A hamu egyszerre 
jelképezi tehát az elmúlást és a 
megtisztulást.

A vasárnapokat az egyház nem 
számítja böjti napnak, ezért a VII. 
század óta szerdai nappal kezdődik 
a nagyböjt, így hamvazószerdától 
húsvét vasárnapig a böjti napok 
száma éppen negyvenet tesz ki. A 

böjt vallásos gyakorlata a figyelem 
középpontjába állítja a bűnbánat, 
a megtisztulás, az áldozat és a 
könyörgés fontosságát. Nagyböjt-
ben a keresztények különös figyel-
met fordítanak a szegények meg-
segítésére is.

Az egyház hamvazószerdára és 
nagypéntekre rendel szigorú böjtöt: 

a 18 és 60 év közötti híveknek csak 
háromszor lehet étkezniük és egy-
szer jóllakniuk. Ezen a két napon és 
nagyböjt többi péntekén 14 évesnél 
idősebb tagjait arra kéri az egyház, 
hogy a böjti fegyelem részeként ne 
fogyasszanak húst. (FH)

Hamvazószerda
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A Szent Negyvennapnak két jel-
legzetes belső tulajdonsága van: 
egyrészt ás elsősorban ez a kereszt-
ségre való előkészítésnek és arról 
való megemlékezésnek, másrészt 
pedig ez a töredelemnek ideje. Ezért 
kell, hogy a hívők ebben az időben 

nagyobb buzgósággal hallgassák 
Isten igéjét, több időt fordítsanak 
imádságra, hogy így készüljenek a 
húsvéti misztérium megünneplé-
sére” - fogalmaz a Sacrosanctum 
concilium kezdetű zsinati doku-
mentum. (SC 109.)

Az Egyház nemcsak megem-
lékezik Krisztus húsvéti misztéri-
umáról, hanem a liturgiában megújít-
ja azt, hogy a hívők egyesülhessenek 
a Megváltóval és felfoghassák ke-
gyelmeit. A nagyböjt az évenkénti 
tavaszi tisztulás és lélekújulás ideje 
az Egyházban. Emellett a szellemi 
harc ideje is. Krisztus harcba szállt 
a sátánnal: böjtölése által, a kísér-
tés visszaverése által, tanítása és 
gyógyító csodái által, legfőképpen 
pedig önként vállalt szenvedése és 
halála által. A kereszten látszólag 
vereséget szenvedett, de valójában 
halálának percében rontotta le a sá-

tán birodalmát.
A nagyböjti lelkület elsődleges 

jellemzői: a külső élet visszaszorí-
tása, magunkba szállás; bűnbánat, 
életünk jobbítására való szándék; 
az Egyház liturgiájával egyesülve a 
nagyböjti fegyelem fölajánlása.

A nagyböjtnek három fő sajátos 
gyakorlata van:

1. A böjt. Elsősorban az étel-
böjt, mert ez a legkeményebben, 
leginkább, szüntelenül figyelmez-
tetve felszögez minket Krisztus 
keresztjére. A böjt kiterjed más 
külső javakra: a kedvenc ételre, 
italra, szórakozásra, tréfálkozásra, 
alvásra, stb... Bár külső tett a böjt, 
de lényege egy belső valóság: az 
önakarattól való elfordulás, Isten-
hez való odafordulás.

2. Az irgalmasság. Ez kettőt 
jelent: adni - az egyházatyák taní-
tása szerint a böjt akkor értékes 
Isten előtt, ha az így megtakarított 
pénzből (időből, stb.) a nálunk sze-
gényebbeknek segítünk. Az első Pé-
ter levél alapján: “a szeretet befödi 
a bűnök sokaságát”. A másik: meg-
bocsátani. Őszíinte szívből, semmi 
viszonzást és hálát nem várva. Ez is 
bűnbánati cselekmény, mert Krisz-
tus ennek függvényévé tette az ő 
bocsánatát.

3. Az imádság. A böjt és jó-
cselekedet közvetve vonatkozik 
Istenre. Az imádságban, elmélke-
désben, lelki olvasmányban a lélek 
közvetlenül Istenhez emelkedik: a 
teremtményektől a Teremtőhöz, a 
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hasznostól az igazsághoz, az anya-
giaktól a szellemiekhez, a hétköz-
napok túl sok külső eseményétől a 
belsőhöz fordul, kilép önmagától, 
hogy megtalálja igazi önmagát. 
A nagyböjt a több liturgikus ima, 
közösségi ima, magánima, temp-
lomlátogatás, vallási tanulás és 
olvasás megszentelt időszaka.

Nagyböjt első szakaszának 
liturgikus tárgya a keresztségi ke-
gyelem, a bűnbánat, vezeklés, a 
nagyböjti megújulás, a böjtölés ál-
dozata. Az evangéliumban először 
a böjtölő és megkísértett Krisz-
tust látjuk, majd az üdvösséget és 
bűnbocsánatot hirdető Messiást, 
vagy a gyógyító-evangéliumok 
jelképében a kegyelmi gyógyulást 
hozó isteni Orvost. A könyörgések 
a nagyböjti életgyakorlatra kérnek 
segítséget, s azt liturgikusan fela-
jánlják Istennek.

Az Egyház segít minket a 
nagyböjt idején. Anyai intelmén, 
megszentelő liturgiáján és a meg-
szentelt nagyböjti gyakorlatokon 
kívül az Egyház jámbor szokások és 
ájtatosságok által is elő akar készíte-
ni minket húsvét befogadására. Ilyen 
a keresztút, a nagyböjti lelkigyakor-
latok, tanítások.

Tanácsok: Minden napnak saját 
miséje van - egyedi, saját szöveggel 
-, járjunk többet misére. Vegyünk 
részt a pénteki keresztutakon. Ter-
vezzük meg nagyböjti étrendünket.

A nagyböjti elmélkedés alapa-
nyaga lehet a nagyheti szertartások 

szövege, szimbólumai. Ezentúl pe-
dig aki képes, jelentkezzen nagyheti 
liturgikus/énekes szolgálatra.

Fontos (elsősorban) az állapot-
beli kötelességek jó teljesítése. 
Ezért csak annyi pluszt vállaljunk, 
amit meg is tudunk tenni, és nem 

megyünk tönkre abban sem lelkileg, 
sem fizikailag...

A kiegyensúlyozott katolikus 
emberben nem válik szét élesen a 
természetfölötti és természetes élet. 
Lelki megújulásunkkal jól egybe-
hangzik, s azt támogatja, ha nagy-
böjtben a számtalan elhanyagolt 
dolgok rendbehozását is erénygya-
korlatként kezeljük: elmulasztott 
kötelességek, adósságok, halasz-
tott beszélgetések, levelek, tavaszi 
nagytakarítás stb.

A szöveget az Éneklő Egyház c. 
énekeskönyv írása alapján állítottuk 
össze. 

Forrás: http://www.nyugati-
jelen.com/hitelet/hamvazoszerda_

kezdodik_a_nagybojt.php”
http://sztkereszt.blogspot.

com/2011/03/
nagybojt-nagybojti-ido.html 
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Lourdes-ban egy szegény, tanu-
latlan 14 éves lánykának, Soubirous 
Bernadettnek 1858-ban, február 11-
én jelent meg először a Szent Szűz, 
a városka melletti massabielle-i bar-
langnál. Mária hófehér ruhát viselt, 
köpenye vakító fehér volt, égszínkék 
őv volt derekán, mezitelen lábát 
arany rózsa díszítette. Kezében ró-

zsafüzér volt. Tizennyolc alkalommal 
jelent meg a kislánynak július 16-ig, 
bűnbánatot és engesztelést kérve. 
Március 25-én nevét is elárulta: „Én 
vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Franciaországban gyorsan terjedt 
a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz 
Mária tisztelete, egyre nagyobb 
zarándok tömeg látogatta a jelenés 
helyét és az ott fakadt forrást. A for-
rásból napi 120 ezer liter víz fakad 
fel. A forráshoz látogató betegek közt 

kezdettől fogva tapasztaltak jelentős 
javulást, sőt gyógyulást. Az egy-
házi és világi hatóságok vizsgálták 
a jelenéseket és a csodás gyógyulá-
sokat, nem tudták természetes okok-
kal magyarázni.

1862-ben bazilikát kezdtek építe-
ni a forrás feletti sziklára, ami 1876-
ra elkészült. A barlangba, a jelenések 
helyére Bernadett útmutatásával 
elkészült a Szűzanya márvány szob-
ra, amely a legkülönfélébb méretű 
másolatban ma már világszerte min-
denütt látható. A forrás mellé fürdő 
épült, ahol a zarándokok bűnbánati 
tisztító fürdőt vehetnek.

A testi gyógyulásokat külön or-
vosi bizottság vizsgálja ki. A megma-
gyarázhatatlan gyógyulások száma 
sok ezerre rúg, ebből azonban 67-et 
ismer el az Egyház hitelesen csodás 
gyógyulásnak. Felmérhetetlen a lelki 
gyógyulások száma. A jelenés helyén 
a sok csodálatos gyógyulás igazolta 
Mária Istentől kapott hatalmát. A ki-
csiny település világhírű zarándokhely 
lett, ahova milliók zarándokolnak el 
engesztelni és gyógyulásért, vagy 
megnyugvásért imádkozni. 1907-ben 
az ünnep bekerült a Római Kalendári-
umba is.

Jófeltétel:

A Szűzanya bűnbánatra és 
engesztelésre szólítja 
az embereket! Téged is...

a lourdes-i boldogságos szúz mária
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HirdetÉsek
Ma, 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!

Hamvazószerdán, nagyböjt kezdőnapján, igyekezzünk megtartani a szigorú 
böjti rendet, azaz a húseledeltől való megtartóztatást 14 évtől felső korhatár nél-
kül, valamint a napi egyszeri jóllakást 18 évtől 60 éves korig bezárólag. Ugyan-
csak ajánlott más egyéb önmegtartóztatás vagy jócselekedet végzése.

A hamvazószerdai szentmise keretében történik a hamuval való megjelölés 
szertartása.

A magyar nyelvű keresztúti ájtatosság pénteken, az esti szentmise előtt ½ 
órával kezdődik.

Jövő vasárnap, nagyböjt I. vasárnapján a szentmisék után tavaszi karitász 
gyűjtésre kerül sor. Isten fizesse meg a kedves hívek adományait!

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 150.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 1 175.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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7. vasárnap: Évközi 5. vasárnap
Iz 6,1-2a.3-8   Zsolt 137  1Kor 15,1-11 vagy: 1Kor 15,3-8.11   Lk 5,1-11
8. hétfő: 5. évközi hét hétfő
1Kir 8,1-7.9-13   Zsolt 131  Mk 6,53-56
Választható emléknap : Emiliáni Szent Jeromos
Választható emléknap : Bakhita Szent Josefina Szűz
9. kedd: 5. évközi hét kedd
1Kir 8,22-23.27-30   Zsolt 83  Mk 7,1-13
10. szerda: Hamvazószerda
Joel 2,12-18   Zsolt 50  2Kor 5,20-6,2   Mt 6,1-6.16-18
11. csütörtök: Csütörtök hamvazószerda után
MTörv 30,15-20   Zsolt 1     Lk 9,22-25
Választható emléknap : A lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
12. péntek: Péntek hamvazószerda után
Iz 58,1-9a   Zsolt 50     Mt 9,14-15
13. szombat: Szombat hamvazószerda után
Iz 58,9b-14   Zsolt 85     Lk 5,27-32

Heti liturgikus naptár

7Évközi 5. vasárnap      
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Szent A
ndrás

Élő M
ária és fia

† Jozef
Zlinszky cs. † tagjai

II.
14.

1. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

1. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar 

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Pál, Erzsébet és fiuk Pál
† čl. rod. H

alm
ovej

O
rsovics cs. élő és † tagjaiért

M
iséző pap szándékára

a szentmisÉk rendje
2016. február 8 – 14.

Évközi 5. vasárnap8


