
A Komáromi
Szent AndráS plébániA

hírlevele
MTörv 26,4-10; Róm 10,8-13; 
Lk 4,1-13

„Jézus a Szentlélektől eltelve ot-
thagyta a Jordánt, s a Lélek ösztön-

zésére a pusztába
vonult negyven napra. Itt megkí-

sértette a sátán.”

Sok Krisztus-követő nem számol 
azzal, hogy éppen ott, ahová Isten 
hívja, fogják érni a leghevesebb sá-
táni támadások. Talán azt gondolják, 
az a hivatás biztos jele, hogy azon a 
helyen és állapotban, amelyet Istenért 
választottak, semmi sem zavarja meg 
lelkük nyugalmát. A mai Evangélium 
fényében egyszer s mindenkorra le 
kell számolnunk ezzel az illúzióval.

A sátán éppen akkor támad, 
amikor meghozzuk a nagy döntést, 
és rálépünk a keskeny útra, legyen 
az akármilyen életforma: papság, 
szerzetesség vagy házasság. Miért 
is kísértene akkor, mikor még nincs 
honnan letérítenie? Miért ne hagyná, 

hogy romantikus álmokat szőjünk ar-
ról, hogyan fogjuk Isten dicsőségét 
szolgálni? Talán még a mézesheteket 
is kivárja, hadd kábuljon bele annyi 
édességbe az ember, s higgye azt, 
hogy ez már örökké így fog tartani. 
Majd csak ezután kezdi meg offen-
zíváját, még mielőtt önátadásában 
egészen megszilárdulna a lélek.

Három fronton támad: a test 
kívánságát, a szemek kívánságát és 
az élet kevélységét próbálja feléb-
reszteni bennünk, ugyanúgy, mint 
Jézusban, legfeljebb más szavakkal 
és eszközökkel. Fokozásként is föl-
foghatjuk a kísértés három szintjét, 
de az is meglehet, hogy az első kettő 
csak puhatolózás, vagy épp elterelő 
hadművelet, a fő csapást – akárcsak 
az első megkísértéskor, a kezdet kez-
detén – Istenbe vetett bizalmunkra 
készül mérni. Igazi célja nem az, hogy 
ebben vagy abban sikerüljön megmu-
tatnia, mennyire gyöngék és esendők 
vagyunk, hanem hogy kihúzza hitünk 
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alól a talajt, s ezzel kétségbeesésbe 
vagy vakmerő bizakodásba kerges-
sen.

Ezért ennek megfelelően kell ki-
dolgozni védekezési stratégiánkat: 
minden próbálkozása mögött lelep-
lezni ezt a hátsó szándékot, és újra 
meg újra megerősíteni bizalmunkat 
Istenben. Nem fogösszeszorítva kell 
böjtölnünk és küszködnünk, hanem 
szüntelenül Isten arcát keresnünk.

Lehet, hogy egyszer-egyszer még-
is elbotlunk, de a lényeg, hogy a har-

madik fajta kísértésben ne győzhessen 
a sátán. Ha a hit és a bizalom bele-
gyökerezik akaratunkba, gondola-
tainkba, életvitelünkbe, látszólag 
rángathat ide vagy oda, vihet a hegy 
tetejére vagy a templom párkányára, 
valójában nem tud helyünkről kimoz-
dítani, s kénytelen megszégyenülten 
eltakarodni.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - 

Szent idők
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Az irgalmasság cselekedetei a 
jubileumi szentév útján

1. Mária, egy olyan egyház 
jelképe, amely evangelizál, mert 
már befogadta az Evangéliumot

A jubileumi szentévet 
meghirdető bullában arra hívtam 
fel mindenkit, hogy „a jubileumi 
szentév nagyböjtjét fokozottabban 
éljük meg, úgy, mint Isten irgal-
massága ünneplésének és megta-
pasztalásának intenzív időszakát” 
(Misericordiae Vultus, 17). Isten 
Igéjének hallgatására, és a „24 óra 
az Úrért” kezdeményezésre való 
felhívással szerettem volna kiemel-
ni az Ige, különösképpen a prófétai 
ige imádságos meghallgatásának 
elsődlegességét. Isten irgalmassága 
ugyanis üzenet a világ számára: de 
az üzenet átadását minden keresz-

ténynek magának kell megtapasz-
talnia. Ezért küldöm el nagyböjt 
idején az irgalom misszionáriusait, 

hogy mindenki számára Isten kö-
zelségének és megbocsátásának 
konkrét jelévé váljanak.   

Miután Mária megkapta Gábriel 
arkangyaltól a jó hírt, a Magnificat-
ban prófétai módon megénekli az ir-
galmat, amellyel Isten kiválasztotta 
őt. A názáreti Szűz, József jegyese 
ily módon az Egyház tökéletes 
jelképévé válik, amely evangelizál, 
mivel ő az, aki a Szentlélektől szűz 

„Irgalmasságot akarok, Nem áldozatot.” (mt 9,13)
 fereNc pápa üzeNete Nagyböjtre - 1. rész
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méhébe fogadta az Evangéliumot.  
A prófétai hagyományban, az irga-
lom valóban, már etimológiai szin-
ten is szoros kapcsolatban van az 
anyaméhhel (rahamim), valamint 
azzal a nagylelkű, elkötelezett és 
hűséges jósággal (hesed), amely a 
rokoni és szülői kapcsolatokat jel-
lemzi. 

2. Az Isten emberekkel kötött 
szövetsége: az irgalmasság törté-
nete

Az isteni irgalmasság miszté-
riuma Isten és népe, Izrael közötti 
szövetség történetében mutatkozik 
meg. Isten valójában mindig irga-
lommal teli, minden körülmények 
között kész arra, hogy népére feltét-
len együttérzéssel és gyöngédség-
gel tekintsen, főleg a legdrámaibb 
időszakokban, amikor a hűtlenség 
eltépi a szövetségi köteléket, és az 
egyezséget a jog és igazság talaján 
kell újra megkötni. Itt állunk a sze-
retet igazi drámája előtt, amelyben 
Isten az atya és az elhagyott férj 
szerepét játssza, miközben Izrael a 
tékozló fiú/lány, vagy hűtlen fele-
ség. Tulajdonképpen ez a családot 
lefestő kép az – mint Ozeás ese-
tében (Oz 1-2) –, amely kifejezi, 
milyen mértékben szeretne Isten 
kötődni népéhez.

A szeretetnek ez a drámája a 
megtestesült Fiúban éri el csúcs-
pontját. Őáltala Isten határtalan 
irgalma árad ki, egészen addig a 

pontig, amíg „megtestesült irgal-
massággá” válik (Misericordiae 
Vultus, 8). Emberként, a názáreti 
Jézus minden tekintetben Izrael fia. 
És olyannyira az, hogy megtestesíti 
Isten tökéletes befogadását, ame-
lyet a Shemá elvár minden zsidótól, 
amely még ma is az Isten és Izrael 
közötti szövetség szíve: „Halld, Iz-
rael! Az Úr, a mi Istenünk az egy-
etlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet 
szíved, lelked mélyéből, minden 
erőddel!” (MTörv 6,4-5) Az Is-
ten Fia a Vőlegény, aki mindent 
megtesz, hogy elnyerje Jegyese sze-
retetét, akihez az a feltétel nélküli 
szeretet köti, amely a vele való 
örök menyegzőn mutatkozik meg.

Ez az apostoli kérügma dobogó 
szíve, amelyben az isteni irgal-
masságnak központi és alapvető 
helye van. Ez az „Isten üdvözítő 
szeretetének a szépsége, amely a 
meghalt és feltámadott Jézus Krisz-
tusban nyilvánult meg” (Evangelii 
gaudium apostoli buzdítás, 36), az 
első kinyilatkoztatás, amelyet „kü-
lönféle módokon újra és újra meg 
kell hallgatni, s amelyet újra és újra 
kell hirdetni a katekézis során” (uo. 
164). Az irgalmasság tehát „Isten-
nek a bűnös iránti magatartását fe-
jezi ki, mellyel további lehetőséget 
nyújt számára, hogy átgondolja éle-
tét, megtérjen és higgyen” (Mise-
ricordiae Vultus, 21), ily módon 
újból megerősítve a vele való kap-
csolatot. És a keresztre feszített Jé-
zusban Isten elérkezik odáig, hogy 
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a bűnöst szeretné elérni, bármilyen 
távol legyen is tőle, éppen ott, ahol 
elvesztette őt, és eltávolodott tőle. 
Mindezt abban a reményben teszi, 

hogy végre meg tudja lágyítani Je-
gyese megkeményedett szívét.

Folytatjuk...

A XIII. század elején hét Siena és 
Pisa környéki kereskedő - Szent Bon-
figlio, Bonagiunta, Manetto, Sostegno, 
Amadio, Uguccione, Alessio - megelé-
gelve a sok viszályt és háborúskodást, 
visszavonult a mindennapi élettől és 
vezekelni kezdett. Az ilyen vezeklő 
csoportok gyakoriak voltak Itáliában 
ebben az időben. 1233-ban beléptek 
a bűnbánó testvérek (“fratres de po-
enitentia”) közé, ekkorra teszik megté-
résüket is. Még ebben az évben, 1233. 
augusztus 15-én megalapították a szer-
vita rendet is. Az evangéliumi életre 
törekedtek annak egyszerűségében és 
szépségében. 

Kezdetben Firenzéhez közel, 
Caffagioban telepedtek le, majd 
1241-ben a zajos világtól távolabb 
- Firenzétől 18 km-re északra -, a 
Mont Szenárió hegyre vonultak visz-
sza. Írásos emlékeink 1245-től van-
nak a rendről Firenzében. Ekkor-
ra megért bennük, hogy közösségi 
életüket evangéliumi szegénységben 
a “lectio divina” (lelkiolvasmány, el-
mélkedés), a mise, a zsolozsma és a 
szegények szolgálatának szentelik. 
A szerviták terjedését elősegítette az 
Egyház 1250-ben hozott dekrétuma, 
amely szerint II. Frigyes német-ró-
mai császár kiközösített hívei újra az 

a szervIta reNd hét szeNt alapítója
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Egyház tagjai lehettek, amennyiben 
a szervita rend ruháját felöltötték.

A rendet hivatalosan 1304. 
február 11-én hagyta jóvá Boldog 
XI. Benedek pápa, a szervita rend 
jóváhagyásáról szóló Dum Levamus 
kezdetű bullájában. A szervita rend 
Magyarországon 1697-ben települt 
meg. Az alapítókat 1888-ben avat-
ták szentté, ünnepüket február 11-
re tették. Később, amikor 1907-ben 

bevezették február 11-én Lourdes-i 
Szűzanya ünnepét, akkor a renda-
lapítók tiszteletét február 12-re he-
lyezték át, majd 1969-ben február 
17-re került az ünnep, az egyik 
rendalapító, Falconieri Alessio tisz-
teletére. A Hét Szent Rendalapító 
a Monte Szenário hegyen van elte-
metve.

A szervita név L’Ordine dei Servi 
di Maria, azaz Szűz Mária Szolgái 
elnevezésből ered, latinul Ordo Ser-

vorum Beatae Virginis Mariae (röv-
iden Servi Mariae vagy O.S.M.). A 
hét rendalapító egyénisége egész 
életükben háttérbe szorult, sokkal 
inkább közösségi életük ereje ha-
gyott nyomott az emberekben és a 
történelemben. Közösségi életükben 
Szent Ágosoton reguláját követték, 
rendi ruhájuknak fekete színt válasz-
tottak. A korábban említett, a rend 
alapítását jóváhagyó bullában is ezt 
a regulát hagyja jóvá a pápa:

“Valóban ti, akik Szent Ágoston-
nak, az Apostoli Szék által jóváha-
gyott Rendjéhez tartoztok, és azt 
szolgáljátok, a dicsőséges Szűz Mária 
iránti ájtatos tiszteletből felvetté-
tek az új nevet: magatokat alázattal 
a Szent Szűz Szolgáinak nevezve; 
Szent Ágoston említett Rendjét ezál-
tal is a ti regulátoknak a Szent Szűz 
tiszteletére alkotott jámbor és tisz-
teletreméltó szabályai szerint, eddig 
dicséretre méltóan szolgáltátok és 
szolgáljátok; továbbá nektek külön-
leges kiváltságok által a Szentszék 
megengedte, hogy általános káp-
talant tartsatok, és ott rendfőnököt 
válasszatok, hogy a Rendetek test-
vérei fölött szabadon gyakorolhassa 
az irányítást és mindazt, ami hivata-
lához tartozik, és hogy eltemethessé-
tek azokat, akik a ti szent helyeiteken 
választják a temetkezésüket.”

Rendi szabályaikat ötödik 
főnökük, Benizzi Szent Fülöp 
(+1285) tökéletesítette.

www.szentkeresztplebania.hu
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hIrdetések
Ma, nagyböjt I. vasárnapján a szentmisék után tavaszi karitász gyűjtésre kerül 

sor. Isten fizesse meg a kedves hívek adományait!

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy csütörtökön 17 órai kezdettel, egy jeles 
vendégatya, Böjte Csaba OFM, mutatja be a szentmisét a Szent András plébánia-
templomban. Szeretettel várjuk az érdeklődő testvéreket a szentmisére!

Nagyböjtben, a magyar nyelvű keresztúti ájtatosság a Szent Rozália-temp-
lomban pénteken a reggeli szentmise előtt ½ órával, a Szent András-templomban 
pedig az esti szentmise előtt ½ órával kezdődik. Buzdítjuk a kedves híveket a 
keresztúton való részvételre, s részvételüket előre köszönjük!

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 170.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 1 195.- 
EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy lehetőség nyílik egyházközségünkben a 
Ferences Világi Rend (OFS) tagjaként imádságos lelkülettel tevékenykedni. Akik 
érdeklődést tanúsítanak, kérjük, hogy Kutka Editnél jelentkezzenek a 0918 070 
181-es telefonszámon. Házastársak, egyedül élők, özvegyek jelentkezését vár-
juk.
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