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Rossz-, vagy jó-e az eltévelyedés?
Eltévelyedés. Előfordult már életemben? Nem a mindennnapi
kis eltévelyedésekre gondolok, hanem a nagy kaliberű, gyakran sorsot
formáló, jövőnket átalakító eltévelyedésekre. Amikor kimondjuk ezt
a szót: eltévelyedés, valahogy annak negatív módon történő felfogása
jelenítődik meg értelmünkben – azaz: tévútra vezető cselekedet vagy
meggyőződés. Az eltévelyedés azonban bizonyos esetekben lehet
ellenkező eredményt generáló megnyilvánulás is.
A tékozló fiúról szóló történetben az eltévelyedés kezdetben
valóban rossz irányba tereli annak életét, viszont az ébredező lelkiismeret – még ha nagyon prózai módon is mutatkozik meg nála az atyja
házában jóllakott béresekre gondolva – jó irányba fordítja gondolatait,
s bűnbánatot tartva tér vissza atyja házába. Nem csalatkozik, mert egy
igazi atya jön elébe a megbocsátás boldogító szavait kiejtve. „Együnk
és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült.” (Lk 15,23b–24) Az eltévelyedés döbbentette rá őt arra, milyen jó
érzés megtapasztalni, hogy van megbocsátás.
Egyedi lett volna az ő esete? Bizonyára nem. Igaz, Jézus
példa-beszédként tárta hallgatói elé a történetet, de a valóságban is
megtörténhetett volna. Sőt valószínű, hogy több nagyon hasonló esetet
produkált már az élet.
Eltévelyedés. Előfordult már életemben? De még hányszor?
Az Istentől való eltávolodás, törvényeinek figyelmen kívül hagyása,
sorsot formáló, sőt jövőnket átalakító eltévelyedéssé válhat.

15. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP (A Fájdalmas Szűz)
Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Viszont, ha felébred bennünk a lelkiismeret, a bűnbánat útját járva
visszajuthatunk oda, ahol biztonságban tudhatjuk létünket. A szerető
és mindig megbocsátó „Atya”, az Isten közelségébe. S abban a pillanatban bennünket is rádöbbent az eltévelyedés, milyen jó érzés megtapasztalni, hogy van MEGBOCSÁTÁS.
László atya

Vasárnapi elmélkedéseinkből…

Kiv 32,7–11.12–13
Így szólt ekkor az Úr Mózeshez: ,,Menj le hamar, mert vétkezett néped,
amelyet kihoztál Egyiptom földjéről! Hamar letértek arról az útról,
amelyet mutattál nekik: öntött borjút készítettek maguknak, imádták
azt, áldozatokat mutattak be neki, és azt mondták: ,,Ezek a te isteneid,
Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről!’’’’ Aztán így szólt az
Úr Mózeshez: ,,Látom már, hogy keménynyakú nép ez! Hagyj engem,
hadd izzék fel haragom ellenük, hogy eltöröljem őket, és téged tegyelek
nagy nemzetté!’’ Mózes erre így kezdte kérlelni az Urat, az ő Istenét:
,,Miért gerjedne fel, Uram, haragod néped ellen, amelyet kihoztál
Egyiptom földjéről, nagy erővel és hatalmas kézzel? Emlékezzél meg
Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgáidról, akiknek megesküdtél önmagadra: ,,Megsokasítom utódaitokat, mint az ég csillagait, és
ezt az egész földet, amelyről szóltam, utódaitoknak adom, s birtokolni
fogjátok azt örökké!’’’’ Megengesztelődött erre az Úr, és nem tette meg
azt a rosszat, amelyet népe ellen mondott.
Isten meg akarja semmisíteni népét, mivel vétkezett (az aranyborjú imádása). Elhagyta hitét. Mózes közbenjár a népért, Isten hírnevére hivatkozik és az atyáknak tett isteni ígéretre. Mózes könyörgésére Isten megkönyörült népén.
A bálványimádás mindaz, amit életünkben Isten elé, helyére
teszünk (kényelem, pénz, hírnév, stb.). Isten igazságos, de egyben irgalmas is; hűséges az adott ígéretekhez. Mózes személyét napjainkban
a szentek helyettesítik, akiknek közbenjárását Isten szívesen fogadja.
(Pfeiferlik Annamária)
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Heti liturgikus naptár
15. vasárnap: ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
(A Fájdalmas Szűz)
Kiv 32,7-11.13-14; Zs 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Az Úr szánalomra indult, és nem büntette népét, amint mondta
16. hétfő: SZENT KORNÉL ÉS SZENT CIPRIÁN
(Szent Edit)
1Tim 2,1-8; Zs 27; Lk 7,1-10
Krisztus Jézus váltságul adta magát mindenkiért
17. kedd
(Bellarmin Szent Róbert, Szent Hildegárd)
1Tim 3,1-13; Zs 100; Lk 7,11-17
Nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére
18. szerda
(Szent Lambert, Copertinoi Szent József)
1Tim 3,14-16; Zs 110; Lk 7,31-35
Nagy dolog az istenfélő élet titka
19. csütörtök
(Szent Januáriusz)
1Tim 4,12-16; Zs 110; Lk 7,36-50
Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot
20. péntek: KIM TAEGONSZENT ANDRÁS
ÉS KOREAI VÉRTANÚTÁRSAI
1Tim 6,2c-12; Zs 48; Lk 8,1-3
Isten embere, törekedj igaz lelkületre, hitre, szeretetre
21. szombat: SZENT MÁTÉ APOSTOL (ünnep)
Ef 4,1-7.11-13; Zs 18A; Mt 9,9-13
Az Úr egyeseket apostolokká, evangélistákká tett
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A hét szentjei
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk
Ünnepe: szeptember 16.
A keresztényüldözések idején, tévtanítások közepette egymást
segítve és támogatva mutatott példát.
SZENT KORNÉL pápa 250-ben
Deciusz császár üldözése során Szent Fábián
pápa meghalt a börtönben. Üresen maradt
székét 14 hónapig nem töltötték be, hanem
szóvívőként intézte az ügyeket Nováciusz
ellenpápa. Az üldözés enyhülésekor 251ben a becsvágyó szóvívő helyett egy minden
becsvágy nélküli papot, Kornéliuszt választották pápává. Csupán két évig uralkodott.
Az eretnekek elleni küzdelemben Ciprián
püspökkel eredményesen dolgozott. Nagy
tisztelet és igen jó benső viszony alakult ki
köztük. Nagy szelídséggel, de határozottan lépett fel a tévelygők ellen, az egység
érdekében.
Gallusz császár az újból megindult
üldöztetés során száműzte, Civitavechia
mellett szenvedett vértanúságot. Holttestét Rómában a Kallixtusz-katakombában
temették el. Sírfelirata az első latin nyelvű
pápai sírfelirat.
Példája:
Lankadatlanul kell dolgoznunk, támogassuk ebben egymást!
SZENT CIPRIÁN Karthágóban született 210 körül, pogány
családban. Szónoki iskolába járt, szónok és tudós akart lenni. Későn
kezdett a vallás iránt érdeklődni, csak 45 éves korában.
Megtérve pap lett, 249-ben Karthágó püspökévé szentelték.
A Déciusz féle keresztényüldözés készületlenül érte az egyházat, so4				
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kan meginogtak, elhagyták hitüket. Tetteivel,
írásaival kitűnően vezette egyházát, kiválóan támogatta Kornél pápát az eretnekek elleni küzdelmében. A bűnbánókat, a visszatérő hittagadókat
szívesen fogadták vissza az egyházba.
Az üldözés elmúltával dögvész támadt
Karthágóra és környékére, nagyon sokan estek áldozatul a járványnak. A katasztrófa okául
a propaganda a keresztényeket jelölte meg. A
csapás szerintük az ősi hit elhagyása miatt tört
ki. A Valerianusz-féle üldözés idején számkivetésbe küldték Kurúbisba, majd egy év múlva halálra itélték. 258. szeptember 14-én vértanúságot
szenvedett kard által. Fényes temetése volt és két
templomot is szenteltek tiszteletére, egyet vértanúsága helyén, egyet pedig sírja fölé.
Példája:
Tehetségedet úgy bontakoztasd ki, hogy ebben társaid is sikeresek
legyenek!

			

Szent Ciprián imája
		

Milyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy
a Te jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia
vagy, úgy minket is fiaknak hívnak.
Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat használni, arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre.
Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk,
Isten gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is kedvét kell találnia bennünk.
Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az emberek felismerik jelenlétedet!
forrás: www.katolikusradio.hu, www.karizmatikus.hu
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Vallomások a hitről a Hit évében…
Miben áll a mi hitünk?
A Krisztusban való hit nem egy felsőbbrendű Teremtő létének
az elismerése, és nem jelent egyet a távoli, „semmittevő” Isten jelenlétének a megvallásával sem, ugyanakkor a természetben felfedezhető
istenségről való meggyőződéssel sem hasonlítható össze. A Krisztusban való hit ezen istenképeken túlmutat. Krisztus búcsúbeszédében
„új parancsot” adott nekünk: „Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 13,34). A Krisztusban való hit tehát mindenekelőtt
tanúságtétel arról az szeretetről, amelyről Isten Fia nemcsak beszélt,
de amelyre tettekkel adott példát, s amely szeretet szenvedések árán
teljesedett be a kereszten. A mi hitünk célja tehát valójában a szeretet
szolgálata, mely a szenvedésektől sem riad vissza.
Aki szeret, az szenved. Sok kereső lélek, de olykor „hívő”
keresztény teszi fel a kérdést: Miért kell az embernek szenvednie?
Miért e sok szenvedés, ha az Úr olyan határtalanul szereti teremtményeit? E kérdések mögött az igazság keresése áll, mely, ha nem párosul
alázattal, nagyon gyakran lázadozássá válhat. Isten Igazsága végtelen
és határtalan, melyben hinnünk kell, s ha Fiát is engedte meghalni a
kereszten, minket, egyszerű halandókat miért is mentesítene a szenvedések alól. Az a szív, amely szeret, önmagában hordozza a szenvedést,
mert meg akar sebződni a szeretet által. Annyira szeret, hogy vállalja a
kockázatot, hogy bántsák, hogy szenvedjen, hogy másokat hordozzon,
hogy vigye Krisztus keresztjét, és hogy legalább egy ostorcsapásban
részesülhessen Krisztus szenvedései közül.
A keresztény hit megélése tehát felelősséget, egyúttal pedig
kockázatot is jelent. Felelősséget, miután felfogtuk, hogy az Örök
Szeretet azt az egyszerű halandót hívja az Örök Létezésre, aki porból
lett és porrá lesz. Másrészt kockázat, hisz vállalnia kell e világban
a „szeretet kockázatát”, mely gyakran megaláztatással, szenvedéssel, kirekesztettséggel párosul. Gyakran válunk nevetség tárgyaivá és
szálkává a világ szemében. De maga Krisztus az, aki kárpótol minket.
Nem engedi, hogy többet szenvedjünk, mint amit elbírunk, s e szenvedésben válik világossá számunkra, hogy kicsoda is ő valójában.
Az egyházban nekünk adott szentségek pedig ajándékként
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szolgálnak az Úrtól, aki annyit kér tőlünk, hogy hagyatkozzunk rá és
adjuk neki szívünket teljes egészében.
Bajcsi Ildikó

Hirdetések
Amint már előre jeleztük, a szeptember 15-ei 11:00 órai szentmise után kiállítás nyílik a Szent András-templom oratóriumában. Az
ÉLETIDŐ elnevezést viselő kiállításon Tajti Eszter festőművész, Popovits Zoltán szobrászművész valamint Szentiváni János fotóművész
alkotásai tekinthetők meg. A kiállítás a komáromi Csemadok Galéria
s a komáromi Római Katolikus Plébánia közös szervezésében a XXII.
Harmonia Sacra Danubiana és a Szakrális Művészetek Hete keretében
tekinthető meg.
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 2013. szeptember 15-én,
azaz ma, 18 órai kezdettel kiállítás nyílik a Limes Galériában, ERETNEK ÉRTELMEZÉSEK címmel, Stano Černý műveiből. A házigazda, PaedDr. Farkas Veronika szeretettel várja az érdeklődőket.
Hirdetjük a kedves híveknek, hogy 2013. október 12-én, szombaton, Máriavölgyben a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából
zarándoklatra kerül sor. Városunkból is szeretnénk egy autóbusznyi
hívővel részt venni a zarándoklaton. Kérjük az érdeklődő híveket,
hogy részvételi szándékukat Kacz Jankánál jelezzék a 0904 515 451es, valamint Nagy Péter diakónusnál a 0917 063 210-es telefonszámon. Köszönjük.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt héten 515.- EUR-val gyarapodott.
Így az év kezdete óta 10 615.- EUR-t tesz ki. Közösen örülhetünk a
munkálatok alakulásának, s remélhetőleg további anyagi áldozatainknak köszönhetően az elvégzett munka eredményének is. Isten fizesse
meg az adakozók nagylelkűségét!
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