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A veszélyekben rejlik a lehetőség...?
Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról
mondaná el ma, amit 2000 éve a jeruzsálemi templomról mondott
tanítványainak. A sokk így szemléletesebb számunkra. Ehhez képest
persze, a tanítványok szinte újságírós érdeklődése, mikor történik
mindez, eléggé meghökkentő! Furcsa ez a tárgyilagosság. Igaz, Jeruzsálem lakói szinte hozzászoktak, hogy városukat időnként földig
rombolják.
Az egész párbeszéd szemléletesen mutatja a nézőpontok különbségét Jézus és a tanítványok között. A miénk feltehetően egyezik a
tanítványokéval. A tanítványokat elbűvöli a templom pompája. Jézust
egyáltalán nem. A tanítványok az eseményt a mai tévénéző objektív
távlatából közelítik meg, Jézus arra inti őket, nézzék szubjektíven,
hisz a saját sorsukról van szó. A tanítványok aggódnak, Jézus megnyugtatja őket: ne törjétek a fejeteket előre. A tanítványok a család, a
klán szemszögéből szemlélik az eseményt, Jézus arra emlékezteti őket,
hogy sorsukat hozzá kötötték. Ahol ők veszélyt látnak, Jézus esélyt
láttat velük a tanúságtételre. Mindez semmit nem vesztett érvényéből.
Ha ma este bekapcsoljuk a tévét és nézzük a híradót, jegyezzük fel az
eseményeket, és utána írjuk újra az események forgatókönyvet Jézus
szemszögéből. Ha ezt estéről estére megtesszük, idővel azt vesszük

észre, más világban élünk. S akkor teljesen mindegy, mikor történik
mindez. Már meg is történt.
Kiss Ulrich SJ

Árpádházi Szent Erzsébet élete
1207-ben valószínűleg Sárospatakon született. Édesapja II.
Endre magyar király, édesanyja pedig az andechs-meráni családból
származó Gertrúd volt. Szüleitől, környezetétől nagyon sok vallásos indíttatást kapott, de ő magában is
nagyon kiskora óta megvolt az imára
és a szeretetszolgálatra való hajlam.
Játék közben is be-be ugrott a templomba picit imádkozni. Szívesen ajándékozta dolgait szegényebb társainak,
korán kezdett koldusoknak alamizsnát
osztogatni. Nem csak a saját szájától
megvont falatokat adta oda, hanem a
konyháról szerzett ennivalókat is vitte a
szegényeknek.
Négyéves korában Wartburg
várába került, mert Hermann türingiai
tartományi gróf Hermann nevű fiával
jegyezték el, ott kellett nevelkednie. Nehezére esett a szeretteitől való elszakadás
is, a vár állandóan nyüzsgő vendégzsivaja is idegen volt számára, de
még inkább az az ellenszenv esett nehezére, amivel új környezetében a
legtöbben fogadták. Hatéves volt, amikor édesanyja meghalt (l. Bánk
bán), ettől kezdve szinte csak az ima volt egyetlen vigasztalódása.
Később Hermann gróf és felesége mindent megpróbált, hogy
védelmezze és segítse jövendő menyüket, hogy kellemessé tegyék
életét. Aztán hirtelen meghalt a kijelölt vőlegény és ez megint csak
lehetetlenné tette Erzsébet életét. Az idős gróf ekkor azt javasolta,
legyen második fiának, Lajosnak a menyasszonya. Ennek Erzsébet is
örült, mert Lajos már korábban is figyelmes volt iránta, kölcsönösen
vonzódtak egymás iránt. Az udvar intrikái ellen Lajos nagy határo2				
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zottsággal vette védelmébe szeretett menyasszonyát, és 1221-ben
gyönyörű esküvőn házasságot kötöttek.
Csodálatosan boldog évek következtek, mintaszerű harmóniában éltek. Lajos teljesen partner volt Erzsébet vallásosságában,
kölcsönösen segítették egymás életszentségét. Erzsébet igen sokat
imádkozott, böjtölt, sőt vezekelt. A házassága lehetővé tette, hogy
most már teljes energiával segíthesse a szegényeket, betegeket, nyomorékokat. Menhelyet állított fel, maga is ápolta a nyomorultakat, elesetteket.
1227-ben férje egy keresztes hadjáratra indult, de útközben
járványban hirtelen meghalt. Erzsébet a fájdalomtól csaknem eszét
vesztette. A gyász fájdalmát a sógorainak üldözése még fokozta, de
most már ő sem bírta elviselni ezt a számára oly idegen világot. Az
élettörténetét ettől kezdve a legendák fátylán keresztül ismerjük.
Tudni kell azonban, hogy életét Erzsébet ettől kezdve tudatosan is
alakította. Törekedett a mindent meghaladó önfeláldozás és szolgálat
megvalósítására. Ez a helyzete ellentétes a kitaszított özvegynek a
mártírsorsával. Pedig az igazság ez. IX. Gergely pápa személyesen
rendelte Erzsébet gondoskodójává azt a Marburgi Konrád mestert, aki
már Lajos életében is lelki vezetője volt Erzsébetnek.
Konrád mester segítette Erzsébetet az életszentségi hajlamának
kibontakozásában. Kérlelhetetlenül szigorú volt. Kegyetlenül büntetett, a természeti hajlandóságokat igyekezett elfojtani. Erzsébet jó
tanítvány volt, semmi sem zavarta meg vidámságát. Lelki szárnyalását
viszont csak nehezen lehetett féken tartani.
Három piciny gyermekével megpróbált Eisenachba menekülni, de ott nem fogadták be őket. Egy ólban kellett nyomorognia, gyermekeit is elvették tőle, dolgoznia kellett. Mindez a szenvedés azonban
csak közelebb vitte őt Isten szeretetéhez.
Férje barátainak a nyomására visszafogadták később Wartburgba. Ő azonban nem érezte ott jól magát, 1228-ban elvonult Marburgba, és ott ferences harmadrendi lett. Sokat imádkozott, alamizsnálkodott, böjtölt. Élete utolsó napjait gyermeki derű sugározta be.
Mindenét elajándékozta és társnőit vigasztalta.
1231. november 17-én súlyos betegség után, és boldog belenyugvással halt meg. Halála után négy évvel, 1235. május 26-án IX.
Gergely pápa már szentté avatta, édesapja még megélte lánya szentté
avatását.
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Babits Mihály: Zsoltár férfihangra - Consolatio mystica -

Magyar költők az Istenkeresés útján

Tudod hogy érted történnek mindenek - mit búsulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bűnös lelkedért.
Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs
Madárka tolla se hull ki, - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.
Mert kedvedért alkotott mennyet és földet s tengereket,
hogy benned teljesedjenek, - s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, - s napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.
Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát?
Mind teneked!
És kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott
annyi bús szerelmeket,
szerelmek bűnét és gyászát?
s hogy bűn és gyász egysúlyú legyen,
eleve elosztott számodra szépen derűt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát, inséget, háborút,
mindent a lelkedre mért
öltöny gyanánt: - úgy van! eónok zúgtak, tengerek száradtak,
hogy a lelked: legyen
császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút,
amit meg kellett kapnod, és világok vihara fútt
a te bûnös lelkedért!
Mert ne gondold hogy annyi vagy amennyi látszol magadnak,
mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb
részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod
tükörében magadat,
és nem sejted hogy véletleneid belőled fakadnak,
és nem tudod hogy messze Napokban tennen erőd
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt
az adamant rudakat.
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Hirdetések
A hagyományos, jövő évi falinaptár a sekrestyében megvásárolható. A
2 EUR összegből 50 cent a plébánia javára marad.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 330.- EUR-val gyarapodott. Így az
év kezdete óta 12 575.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók
nagylelkűségét!

•

(A XXII. Harmonia Sacra Danubiana 2013 Egyházzenei és
egyházművészeti fesztiválhoz kapcsolódó rendezvények)
Jezsuita jelenlét régen és ma – Pázmány Péter címmel nyílt
kiállítás a közelmúltban a katona-templomi Limes Galéria karzatán, a
Dúdor-teremben. A kiállítás a jezsuiták komáromi életét szemléltető,
2014-re kicsúcsosodó, nagy ívű
projekt része.
Az egyetemet alapító esztergomi érsek, Pázmány Péter alakját,
életútját, tevékenységét Novák Veronika, a vágsellyei állami levéltár
igazgatója ismertette, míg Sztyahula László plébános a bencések tevékenységében folytatódó jezsuita
örökséget taglalta.
Puss Sándor jezsuita szerzetes a Pázmány korabeli, míves
kivitelezésű ereklyetartók és az első
századok keresztényeinek máig
megőrzött csontereklyéit mutatta be.
Pázmány Péter ugyanis segítséget
kért a pápától, aki a római katakombák szentjeinek díszes foglalatba
zárt ereklyéit küldte Nagyszombatba, hogy jelenlétükkel erősítsék
„hogy egyek legyenek”				
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a fiatal egyetem katolikus szellemiségét.
A kiállítás, mely a Harmonia Sacra Danubiana egyházzenei
és egyházművészeti fesztivál keretében nyílt meg, december 8-ig látogatható.
A krisztusi élet legmagasabb
fokát megélő, az önfeláldozást másokért vállaló élet két, városunkhoz,
Komáromhoz is köthető szép példáját
láthattuk-hallhattuk a Magyar szentek
és boldogok emléknapján a Szent
Anna-kápolnában. A katolikus boldog
Salkaházi Sára és a református Molnár
Mária a második világháború kegyetlenségének lettek mártír áldozatai.
Salkaházi Sára komáromi szellemisége él tovább napjainkban is
abban a díjban, amivel évente jutalmazzák a szociális munkában tevékenykedő komáromiakat. A Délkomáromi városháza dísztermében november 12-én, a szociális
munka napján, a képviselő-testület
döntése értelmében Salkaházi Sáradíjjal tüntették ki Szalai Gabriellát,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Sorstárs Támogató Szolgálat Integrált
Intézmények vezetőjét és a Máltai
Szeretetszolgálat komáromi csoportjának önkéntesét, valamint Csécsei
Sándorné Rózsát, a Gondozási Központ intézményvezető-helyettesét és az idősek klubja vezetőjét. „A
szociális szférában dolgozók minden nap áldozatvállalással, szolgálattal, hivatástudattal felvértezve végzik munkájukat”. méltatta tevékenységüket dr. Molnár Attila polgármester. A meghitt eseményen a
művészeti iskola tanulói is köszöntötték a díjazottakat.
Mi, Észak-komáromiak is csatlakozunk az elismeréshez és a
köszönet-nyilvánításhoz. Tudatosítva, hogy mindezt csakis szeretettel
lehet végezni.
Stubendek László
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Heti liturgikus naptár
17. vasárnap: ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
(Nagy Szent Gertrúd, Tours-i Szent Gergely, Szent Ányos, Szent
Hilda)
Mal 3,19-20a; Zs 97; 2 Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
18. hétfő
(Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése, Szent Noé)
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zs 118,53-61.134.150-158; Lk
18,35-43
Sokan nem akarták megszegni Isten szent törvényét
19. kedd: ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET (ünnep)
(Szent Abdiás, Szent Geláz)
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Jn 3,14-18 Zs 33 Lk 6,27-38
Az istenfélő asszony dicséretet érdemel: tettei dicsérjék őt
20. szerda
(Szent Mechtild, Szent Ödön-Edward, Valois Szent Félix)
2 Mak 7,1.20-31; Zs 16; Lk 19,11-28
A világ Teremtője irgalmasságában vissza is adja nektek életeteket
21. csütörtök: SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
1Mak 2,15-29; Zs 49; Lk 19,41-44
Mi atyáink törvényéhez ragaszkodunk
22. péntek: SZENT CECÍLIA
1Mak 4,36-37.52-59; 1Krón 29,10-12; Lk 19,45-48
Az egész nép mély hódolattal arcra borult, és magasztalta az Urat
23. szombat
(Római Szent Kelemen, Szent Kolumbán)
1Mak 6,1-13; Zs 9,2-19; Lk 20,27-40
Visszagondolok azokra a gonoszságokra, amelyeket véghezvittem
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A szentmisék rendje
2013. november 18 – 24.

XI.
19.

XI.
18.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

7:00
8:00
9:00
17:00

7:00
8:00
17:00

XI.
20.

Piatok – Péntek

7:00
8:00
17:00
17:00

8:00
10:00
17:00

XI.
22.
Sobota – Szombat

slovenská
magyar
magyar
magyar
magy/slov,
slovenská

slovenská
magyar
magyar
magyar

magyar
slovenská

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna

Szent Rozália

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Sv. Jozef
magyar

Sv. Rozália
Szent András

slovenská
magyar
magyar
slovenská
8:00

slovenská
magyar

17:00
16:00

magyar
slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András
8:00
9:00
11:00
17.00

Štvrtok – Csütörtök 8:00
17:00

XI.
23.

XI.
21.

XI.
24.

34. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
34. VASÁRNAP

Na úmysel
Kálmán család † tagjaiért
† Édesanya

† Kanizsa Ferenc
† Štefan Lányi
† Michal

B. pomoc pre Eriku
† András
Szándékra
Fiatal családért

Élő édesanyáért
† Albína a rodičia

Na úmysel
† Édesanya Ilona
† Marika és Margit
† Mária a Rudolf

† László Ferenc, Rozália és
nagyszülők
† Rodičia a starí rod. Kajanoví
Mariánum – szalagavató

† Pál és Erzsébet
† Bublinec Tibor
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára
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