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„Ez a zsidók királya.”
Jézus keresztre feszítésének lukácsi elbeszélésében a középpontban áll Jézus „vétkét” és személyét megnevező felirat: „Ez a zsidók királya.” Lukács evangélista teátrális jelenetet kerekít a keresztrefeszítésből,
és a gúnyolódó, kérdező tömeg gyűrűjében az elitélt názáreti szenvtelenül
tűri szenvedéseit. A Jézust alakító filmszínészeket ezek a jelenetek teszik
leginkább próbára. A nagy kérdésük, hogyan viszonyuljanak a fájdalomhoz,
a tömeghez, a méltatlan környezethez. Arisztokratikus felülemelkedéssel,
vagy megadással?
Az evangélium Jézusa egyiket sem teszi. A jelenet szinte vita beszéddé alakul át, mert a jelenlevők nem értik, ennek az állítólagos királynak miért
nincs rejtett energiája, amellyel önmagát megszabadítaná ebből a megalázó
helyzetből. A gúnyos kifejezések egy részét a félelem szüli. Különösen
látszik ez a vele együtt felfeszített két halálba indulón. Az egyiket a félelem
Jézus cinikus ellenségévé, a másik követőjévé teszi.
A keresztrefeszítés jelenetében, senki nem érti meg Jézust, a tanítványok elmenekülnek, a főpapok egy dicsőséges messiást követelnek, aki
meg tudja magát szabadítani ebből a megalázó helyzetből. Csak egyetlen
ember akad, aki ebben a helyzetben Jézus messiás király voltát felismeri, az
a jobb lator. Az ő bízó vak hitével az egyetlen, aki Jézust szabadító messiásnak tudja látni, akinek üzenete behatol a börtönök mélyére is, és éppen a

kereszten elszenvedettek kapcsán társa lesz
még a legelvetemültebb, de ugyanakkor isteni
segítségre váró bűnösnek is.
XI Pius pápa 1925-ben vezette be ezt
az ünnepet a katolikus egyházba, annak hangsúlyozására, hogy Krisztus nem csak az egyes
ember megváltója, hanem a társadalomnak is
a királya. Krisztus királysága nem csak a másvilágra vonatkozik, hanem erre a világra is.
Ugyanazok a jogok illetik meg, mint minden
más uralkodót, mert célja minden politikai
vezetőnél tisztábban az emberiség és az egyes
ember felemelése minden megaláztatásból.
Akkor vezette be a pápa ezt az ünnepet, amikor Európában uralkodóvá
vált az az eszme, hogy az állam mindent megold, mindenre joga van, és
erőteljesen beavatkozott az egyházkormányzatba is.
A keresztrefeszítés jelenete felteszi a nagy kérdést, kinek van nagyobb
hatalma, aki képes a halállal fenyegetni, vagy aki a halál félelmétől meg tud
szabadítani? A szenvedés okozója a nagyobb, vagy a szenvedés elviselője? A
keresztrefeszítés és a halál az a szituáció, amelyben a kívülállók és a halálra
szántak gyökeresen másként gondolkodnak. Minden halálra ítélésnél a társadalom, vagy egy uralkodó az erejét azzal bizonyítja, hogy képes kiiktatni
a társadalomból azt a személyt, amely kellemetlen számára. De a halálba
küldés gesztusa egyben a gyengeséget is jelzi. Jézus a jelenetben nem akarja
visszakönyörögni magát ebbe a világba és beleilleszkedni törvényszerűségei
közé. Ebbe a világba a szenvtelen halálát illeszti, amely még ekkor is felül
emelkedik az egyéni szenvedésen és félelmen, másokon segít. Nevezetesen
egy elitélten. Van egy mondás, hogy sokféleképpen születünk, de mindannyian egyformán meghalunk. Ez a mondás csak részint igaz. Meghalni
is többféleképpen lehet. Jézus halála és rendíthetetlen bizalma az Atyában
az Isten országa megdönthetetlenségébe vetett hit legnagyobb tanúságétele.
A kereszten haldokló Jézus mindenki ellenében állítja, nem veszett el semmi, a gonoszság és a halál nem győzte le. Egyetlen félelemmel, még a halál
félelemmel sem tántorították el eredeti szándékától, hogy közvetítse Isten
jóhírét a bűnösöknek. Isten országa törvényeit, Isten tervét nem ingatja meg
a keresztrefeszítés, csak a messiásról alkotott előzetes elképzeléseket alakítja
át.
Benyik György
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Szent András apostol
November 30.

Szent János elbeszélése szerint András egyike annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét,
Simon Pétert is (Jn 1,35--42).
A Márk-evangélium szerint Jézus maga hívta meg Simonnal és
Zebedeus fiaival, Jakabbal és Jánossal együtt a Galileai-tó partján (1,16--20;
vö. Mt 4,18--22). András jelen van, amikor Péternek, Jakabnak és Jánosnak
az utolsó időkről beszél Jézus az Olajfák hegyén (Mk 13,3), és Fülöppel ő
viszi a pogányokat Jézushoz az utolsó napokban (Jn 13,22).
Az újszövetségi apokrif iratok, különösen az András Cselekedetei sok részletet közölnek az apostol életéből, de ezek történeti hitelessége
nagyon kérdéses. Az apostolok szétválása után András Kisázsia tartományban a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Thrákiában és Görögországban
hirdette az evangéliumot. Biztosnak látszik a hagyománynak az az adata
hogy 60-ban az achaiai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének
szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik Andráskeresztnek ezt a formát.
Ereklyéit a 4. századtól Konstantinápolyban őrizték, 1208-ban
erőszakkal vitték át Amalfiba. II. Pius pápasága idején, 1462-ben a fejet
Rómába vitték. 1964-ben, a keleti és nyugati Egyház kiengesztelődésének
jeleként a pápa átadta a konstantinápolyi pátriárkának, és Petrába, vértanúsága helyére került vissza.
Ünnepét a naptárak november 30-ra teszik. Rómában a 6. század óta
ünneplik.
András életéről -- aki az elsők között követte Krisztus hívó szavát:
,,Jöjjetek utánam, én emberhalásszá teszlek titeket!’’ -- az evangéliumokból keveset tudunk meg. Annál többet mond el az András Cselekedetei című
apokrif könyv. Elbeszéli, hogy milyen viszontagságok közepette vitte Krisztus örömhírét András apostol Örményország napégette pusztaságain, Kurdisztán szakadékos hegyein át a Fekete- tenger partjáig. Feltűnik a szkíták
földjén is, és hirdeti az evangéliumot a nomád pásztorok és vadászok sátraiban. Végigjárja Thrákiát és Görögországot, míg végül Achaiában Aegeas
prokonzul elé állítják.
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A helytartó megkérdezte tőle: ,,Te vagy az az András, aki lerontod
a bálványok templomát, és az embereket abba a babonás szektába csábítod, amelynek kiirtására a római császárok parancsot adtak?’’ András így
válaszolt: ,,A római császárok még nem ismerték föl, hogy Isten Fia minden
ember üdvösségéért jött el’’, és meggyőző tanúságot tett Jézus mellett.
Aegeas kifakadt: ,,Csodálkozom rajta, hogy értelmes ember létedre
hogyan tudsz olyan valakit követni, akiről magad mondod, hogy keresztre
feszítették.’’ Erre András elmagyarázta, hogy Jézus kereszthalála misztérium,
és hajlandónak mutatta magát arra, hogy e misztériumról többet is elmondjon, ha a helytartó hallani akarja. Aegeas így felelt erre: ,,Én türelemmel
meghallgatlak, de ha te utána nem teszed meg engedelmesen, amit mondok
neked, magad is megtapasztalhatod a kereszt misztériumát!’’
András egy nagy beszédben föltárta a kereszt által történt megváltást. A helytartó egyre türelmetlenebbül hallgatta. Végezetül börtönbe küldte, hogy András rájöjjön: teljesen értelmetlen dolog önként a kereszthalált
vállalni és kitenni magát a legszörnyűbb kínoknak. Amikor a legválogatottabb kínzások sem törték meg, parancsot adott, hogy feszítsék keresztre.
Amikor András megpillantotta a számára készített keresztet, hangosan fölkiáltott: ,,Üdvözlégy, szeretett kereszt! Te szépséget és ragyogást
nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielőtt az Úr fölszállt volna reád, a föld rémülete voltál, most azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!’’
Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda
szerint ő maga tartotta vissza az embereket attól, hogy levegyék. A harmadik
napon véget értek kínjai. Halála pillanatában csodálatos fény ragyogta körül,
és Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy dicsőségében jön el érte az Úr.
Istenünk, ki Szent Andrást apostoloddá és vértanúddá tetted itt a
földön, kérünk, engedd, hogyEgyházad állandó pártfogója legyen a mennyben!

Krisztus Király ünnepéről….
Adventtel kezdődik az új egyházi év, a karácsonyra való csendes
előkészület ideje. Az advent első vasárnapját megelőző vasárnapon köszönti
a katolikus egyház KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉt. Krisztus királyságának
liturgikus ünneplése viszonylag új keletű – XI. Piusz pápa rendelte el a
megemlékezést 1925-ben. A gondolat maga azonban nagyon régi, az első
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keresztény közösségek idejére vezethető vissza. A filippiekhez írt levélben
idézett himnusz a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a
királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le. A fölmagasztalás megfelel
a trónra ültetésnek: a minden nyelv megvallja a koronázáshoz kötött ünnepi
üdvözlésnek, a térdek meghajlása pedig a hivatalos hódolatnak (Fil 2, 6–11).
Amikor az első keresztények a megdicsőült Jézust Uruknak szólítják és hittel
vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés mögött az uralkodói méltóság nyer hangsúlyt (Úr = Küriosz). Az evangéliumok is érzékeltetik, hogy a Jézus keresztjére rakott felirat: ő a zsidók királya, bár eredeti szándéka szerint az elítélés
okát jelzi, mégis komoly igazságot fejez ki a hívő szemlélő számára.Az ünnep szentleckéjében Szent Pál egy őskeresztény himnuszt idéz a kolosszei
hívek bátorítására. A himnusz az első strófájában Krisztusnak a teremtésben
való részvételét magasztalja: minden benne, általa és érte lett teremtve, az
egész világ benne létezik. A második versszak a megváltás rendjében fejti ki
Jézus egyedülvaló jelentőségét azzal, hogy rámutat: mindent visszavezetett
az Atyához, egyetemes békességet szerezve. Ez a szemléletmód szinte misztikus magasságokba emelkedve szól Jézus uralmának titkáról.
Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

Hirdetések
A XXII. Harmonia Sacra Danubiana 2013 egyházzenei és
egyházművészeti fesztivál keretében orgonahangverseny lesz a Szent Andrástemplomban 2013. november 24-én, vasárnap 18 órakor az esti szentmise után.
Közreműködik Szabó Imre orgonaművész, a pozsonyi zeneakadémia docenstanára. Elhangzanak Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc, Lisznyai Szabó Gábor és Theodore Dubois művei.
Az orgonakoncertre ingyenes a belépés!
Mindenkit szeretettel várunk!
Stubendek László
November 25., 18.00, Komárom, a Római-katolikus Plébánia nagyterme - Pajor András előadása “Nemzettudat a keresztény erkölcsben” címmel a nemzettudat erkölcsteológiájáról. A helyszínen megvásárolható Pajor
András “Ormok és gyökerek” című könyve is. Pajor András Budapest, Kassai téri plébános, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke, a Keresztény
Élet újság rovatvezetője, számos ismert könyv szerzője, a komáromi Szent
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Imre Kollégium építésének egyik fő támogatója.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Madarász Róbert

Ugyancsak a Harmonia Sacra Danubiana fesztivál keretében kerül sor
az “Innen és túl” című verses-zenés műsornak az előadására, melyet a Délkomáromi evangélikus egyház kórusa ad elő a Szent Anna-kápolnában 2013.
november 27-én, szerdán délután 16.30-kor az esti szentmise előtt.
Az előadásra ingyenes a belépés.
Mindenkit szeretettel várunk!
Stubendek László
Szombaton, Szent András apostol ünnepén, a 10:00 órai szentmise
keretében, Mons. Orosch János érsek atya, pappá szenteli Nagy Péter és
Jelencsics Erich Gábor diakónusokat. Kérjük a kedves híveket, hogy aki
édes vagy sós készítménnyel hozzá kíván járulni a szentmise utáni agapéhoz,
melyet a papok részére tartunk a plébánián, készítményét szombaton 8 órától
leadhatja a plébánia konyháján. Fáradozásukat előre köszönjük! Szeretettel
várjuk a kedves híveket a papszentelési szentmisére!
Jövő vasárnap őszi karitász-gyűjtés lesz a rászorulók részére. Isten
fizesse meg az adományokat!
Jövő vasárnappal új egyházi év kezdődik. A szombat esti, valamint a
vasárnapi szentmisékben adventi-koszorú áldás lesz.
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a jövő vasárnapi, azaz elsővasárnapi délutáni Szentségimádást egyedül végezzék, ugyanis plébániánk
papsága ft. Nagy Péter atya primíciós szentmiséjén lesz jelen Perbetén. Megértésüket köszönjük.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 250.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete
óta 12 825.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
24. vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY (főünnep)
(DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI,
Szent Krizogonusz, Szent Flóra)
2Sám 5,1-3; Zs 121; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43
Fölkenték Dávidot Izrael királyává
25. hétfő
(Alexandriai Szent Katalin)
Dán 1,1-6.8-20; Dán 3,52-56; Lk 21,1-4
Ezeknek az ifjaknak az Isten tudományt és jártasságot adott minden
bölcsességben
26. kedd
(Szent Szilveszter apát, Szent Konrád)
Dán 2,31-45; Dán3,57-61; Lk 21,5-11
Isten megmutatta a királynak azt, ami történni fog
27. szerda
(Szent Virgil)
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dán 3,62-67; Lk 21,12-19
Ujjak jelentek meg: emberéhez hasonló kéz írt a falra
28. csütörtök
(Marchiai Szent Jakab)
Dán 6,12-28; Dán 3,68-74; Lk 21,20-28
Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját
29. péntek
Dán 7,2-14; Dán 3,75-81; Lk 21,29-33
Az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az emberfia
30. szombat: SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)
Róm 10,9-18; Zs 18A; Mt 4,18-22
A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből
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A szentmisék rendje

2013. november 25 – december 1.

XI.
26.

XI.
25.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

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

7:00
8:00
17:00

XI.
27.

Piatok – Péntek

7:00
8:00
17:00

8:00
10:00
17:00

XI.
29.
Sobota – Szombat

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar

magyar
magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
10:00
17:00
17:00

8:00
9:00
11:00
17:00
17.00

Štvrtok – Csütörtök 8:00
17:00

XI.
30.

PRVÁ AVENTNÁ
NEDEĽA

XI.
28.

XII.
1.

ÁDVENT
1. VASÁRNAPJA

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Szent András
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna

† Rodičia: Pavol a Katarína
Élő édesanya
Élő Katalin

† Szabó Ili
Szándékra
† Štefan a Jozef Servanský

† Milan a Oľga
Élő Csilláért
Szándékra
† Szülők és családtagok

Isten áldása Viktor és Marek sz.
† Katarína a rodičia Raganoví

Na úmysel
Szándékra
† Szülők: András és Mária

† András
PAPSZENTELÉS
† Margita, Andrej a rodičia
† Szülők

† Gábor
† Andrej
† Benkóczi József (10. évf.)
Na úmysel
Miséző pap szándékára
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