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„Noé napjaiban…”

Várakozni a Biblia tanította meg a zsidókat, pontosabban az
üdvösség történetének, vagyis Isten tetteinek az olvasása. A Biblia
a várakozás könyve Ábrahám, aki a remény ellenére reménykedve
hitte, hogy sok nép atyja lesz. De várakozott József is, Mózes is, és
Dávid is reménykedett. A próféták, Anna próféta asszony és Simeon
is, különböző időben, de mind ugyanarra vártak, a Messiásra. Várakozás közben kérdések merülnek fel, sokan elbizonytalanodnak. Sokan feladják a reményt, de sokan tovább gondolják az ígéreteket, és a
várakozás közben a jövőre vonatkozó elképzelések is tisztulnak.
Ebben az evangéliumi szövegben az ítéletre várakoznak,
amelynek sem a napját sem az óráját nem tudják (24,42). Az ítélet
bekövetkeztére egy bibliai hasonlatot mond a szöveg, „úgy lesz, mint
Noé napjaiban” (24,37), ez az utalás feltehetően Ter 6,5-8-ra vonatkozik, amely az első közösségi romlást és következményeit bemutató
elbeszélés a Bibliában. Ott a büntetés oka, az erkölcsi romlás, mely akkora volt, hogy „megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön” (Ter
6,6). Jézusnak a korabeli zavaros politikai közösség állapota, kitűnő
alkalmat adott a bibliai analógiára. A Noé és családja, aki „igaz ember”
volt, pedig a megkereszteltek előképe lesz, akik várták Krisztus viszszatérését, ítélő bíróként. A keresztények eme Istent váró csoportjához

szól ez a szöveg, akik a Tesszalonik levél tanúsága szerint egyrészt a
közeli „világvég”, vagy másként mondva végítélet várásában éltek,
másrészt a Jelenések könyve tanúsága szerint kezdtek belefáradni a
várakozásba. Nekik volt érdemes felidézni Jézus szavát, mely egyrészt
arról beszélt, hogy a visszatérésének ideje ismeretlen, másrészt arról
beszélt, hogy igen is lesz végítélet.
A keresztény jövő is másnak tűnt az apostoloknak Jézus nyilvános működése idején, mint azután. A nagy esemény után, a megváltó
Jézus után, az ítélő Krisztus bírói tevékenységére már az egyházban
kellett felkészíteni a híveket, akik a korabeli apokaliptikus elképzeléseknek megfelelően a felhők közül érkező kozmikus bírót várták.
A történelemnek egy végkifejlet felé való menetelésének folyamatát
a zsidóság kezdte
megrajzolni, és a
keresztény igehirdetés fejezte be ezt
a munkát. Akkor
most mire várunk?
Egyesek sötéten látják a jövőt
és
katasztrófától
félnek, attól, hogy
kulturális, vallási és
gazdasági ellentétek
lángra lobbantják
a földet. Egyesek
kozmikus katasztrófától félnek, meteorit becsapódás, atomrobbanás, a
föld kihűlése áll félelmeik középpontjában. Ezek a képek a végítélethez járulékos képként tartoztak a bibliai leírásokban is. Az ítélő bíró
képe is szinte kényszerből került a történelem végét jelző eszkatológikus leírások középpontjába.
Kicsit elhomályosult az a tézis, hogy a végső dolgok bekövetkezését, a keresztények a saját jótetteikkel, a társadalom kereszténnyé
tevésével siettethetik. Vagyis, amint az Isten országát a földön megvalósítják, amint a mennyei rend a földön valósággá lesz, beszélhetünk a
végső események történeti közelségéről. Mely Szofoniás próféta szerint, a harag napja lesz a gonoszoknak, de az újszövetségi teológia szerint, dicsőséges nap az igazaknak. Azoknak, akik közeli katasztrófára
2				

„hogy egyek legyenek”

várnak T.S. Eliot szavával válaszolhatok: „Mi várunk és kurta az idő,
de hosszú a várakozás.” Melyben nem szabad elcsüggednünk. Tevékeny várakozásunk közben az idő lassan megtisztítja gondolatainkat,
mint ahogyan az egyházat is megrostálja az idő. De ez a várakozás a
keresztények számára építkezés is, nem bamba semmittevés. Hanem
olyan, mint ahogyan a karácsonyra várunk, de közben ajándékainkat
készítjük. Apró emberi tervekből, tettekből egy ünnepet készítünk elő,
és amikor elérkezik a nagy karácsony ünnepe, az ünnep vizsgál meg
bennünket, hogy vajon minden bűnünk ellenére képesek vagyunk-e
szeretni. Remélem, most is, és a világ végig is lesznek hívek, akik nem
fáradnak bele, hogy szeretetük végső megítélésére erre készüljenek. S
akkor jöhet is a kedves bíró!
B.Gy.

Szent Ambrus

püspök és egyháztanító
Ünnepe: december 7.
SZENT AMBRUS Trierben született 340 körül, családja
Rómából származott. Apja birodalmi tisztviselő volt, Gallia praetori prefekturájának a vezetője. Rómában tanult irodalmat és jogot,
diplomáciai pályára készült, majd Sirmiumban (Sremska Mitrovica)
volt hivatalnok.
374-ben Milánóban működött mint a város prefektusa, és egy
püspökválasztás során a katolikusok és ariánusok csaknem véres zavargásba keveredtek. Ambrus a rend fenntartására katonákkal sietett a
helyszínre. Ekkor a nép, egy gyermek bekiabálására, közfelkiáltással
püspökké választotta, pedig akkor még csak hittanuló volt.
Megkeresztelkedett, pappá szentelték, és egy hét múlva december 7-én fel is szentelték Milánó püspökévé.
Püspöki feladatait nagyon jól látta el, mindenki iránt gyakorolta a felebaráti szeretetet, népe pásztora és tanítója volt. Az ariánusok
ellen küzdött, könyveket írt, kiváló szónok volt, és küzdött a pogányság maradványai ellen is.
Beszédeit tömegek hallgatták, tanulmányozására Ágoston Afrikából Milánóba utazott. A szónoklatok hatása alatt Ágoston megtért,
megkeresztelkedett, új életet kezdett.
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Hatalmas tudása, kiváló politikai érzéke, rendíthetetlen hite a
legjelentősebb egyházatyák közé emelte. Mindég a legfontosabbnak
tartotta a püspöki feladatait, de ebben gyakran gátolta a politikában
rá váró feladatok megoldása. Meghalt 397. ápr. 4-én Milánóban és ott
van eltemetve.
Példája:
Tehetséged teljesen hivatásod szolgálatába állítsd!

Ádvent

éber várakozás Krisztus eljövetelére
Már napokkal ezelőtt megjelentek a virágárusoknál az ádventi
koszorúk. A „szabályos” koszorú fenyőből készül, rajta három viola és
egy rózsaszín gyertya. Más díszek is rákerülhetnek, de azok már nem
tartoznak a lényeghez.
A katolikus templomokban és családi otthonokban egyaránt
elhelyezik, és a négy adventi vasárnap, vagy már előző este mindig
eggyel több gyertyát gyújtanak. A gyertyagyújtást közös énekkel,
szentírási szakaszok felolvasásával és közös imádsággal végzik.
Az Ádvent (az Úr eljövetele) Szent András ünnepe körül
kezdődik. Négy ádventi vasárnap van karácsonyig. A katolikus templomokban ebben az időszakban nem díszítik virággal az oltárt, az orgona csak az ének kíséretére szorítkozik, a miséző pap viola miseruhát
használ, de a harmadik vasárnap lehetséges a rózsaszín. Az Ádvent
eredete a 4. századig nyúlik vissza.
Régi szokás templomainkban, hogy az ádventi hétköznapokon
hajnali, úgynevezett rorate misét végeznek.
Az ádventben a keresztény ember készül karácsonyra, Krisztus születésének ünnepére, de egyben Krisztus világvégi eljövetelére
is. A népi jámborság megnyilvánulásai az ádventi koszorú mellett a
kará-csony előtti betlehemezés, és a keresztény család közös Szent
Család-járása. Amíg a betlehemezés karácsony eseményeit mondja el,
addig a Szent Család-járás inkább a felkészülés ájtatossága a családi
otthonokban.
Ebben az időben sokszor felhangzik a csodálatos gregorián
himnusz: Rorate, coeli desuper, et nubes pluant justum – Harmatozzatok, egek onnan felülről, és felhők hozzák az igazat.
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Szent Ambrus esti imája
Isten, te mindentalkotó,
egek vezére, aki dús
fénnyel ruházod a napot,
álom-malaszttal a vak éjt,

hogy, ha az éjszakák köde
homályba csukja a napot,
a hit ne tudjon ily homályt,
hit világitsa ki az éjt.

hogy oldott tagjainkat uj
munkára edzze a szünet
s fáradt velõnket és borus
aggályainkat oldja föl:

Aludni lelkünket ne hagyd;
csupán a bûn aludjon el;
s a hit hüsítse a szüzek
álmának forró gõzeit,

hálát a végzett nap miatt
s imát az éj elé, miként
fogadtuk, hogy majd megsegíts,
mond néked híven himnuszunk.

Levetve síkos gondokat
rólad álmodjon mély szivünk;
s föl ne riasszon az irigy
szellem csele: a rémület.

Te légy kit szivünk mélye áld
és hangunk harsonája zeng,
kit szomjaz minden tiszta vágy
s imád a józan értelem,

Kérjük a Fiut és Atyát
s a kettejükbõl áradó
lelket: hatalmas Háromegy,
vedd szárnyad alá aki kér.

Magyar költők az Istenkeresés útján
Pilinszky János adventi gondolata
Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű
gondolatnak, hogy “meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől még
semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb
kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni - beteljesíteni és fölfedezni azt,
ami a mienk. (...)
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, - jól várakozik, s már
várakozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül,
már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé,
„hogy egyek legyenek”				
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szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétőlszomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből éppen azt váltja meg,
ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek kattogó szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik
az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel
se kevesebb annál, amire vár.

Hirdetések
Ma, advent első vasárnapján őszi szeretet-gyűjtés lesz a rászorulók
részére. Isten fizesse meg az adományokat!
Advent első vasárnapjával egy új egyházi év kezdődik.
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a mai, azaz első-vasárnap
délutáni Szentségimádást egyedül végezzék, ugyanis plébániánk
papsága ft. Nagy Péter atya primíciós szentmiséjén lesz jelen Perbetén. Megértésüket köszönjük.
Kérjük azon kedves híveket, akik a hónap 4. napján imakötelezettséget vállaltak az IMALÁNC végzésében, ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat köszönjük!
Első-péntekhez szokott módon gyóntatunk a szentmisék előtt.
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy ft. Nagy Péter káplán úr, december
9-én, hétfőn 18:00 órai kezdettel, a Szent András plébániatemplomban
primíciós szentmisét tart a komáromi hívek részére.
A helyi baptista gyülekezet tartós élelmiszer gyűjtését szervezi a
hajléktalanok részére, melyből meleg ételt készítenek számukra. Kérjük a kedves híveket, hogy járuljanak hozzá ehhez a megmozduláshoz.
Aki tartós élelmiszert kívánna adományozni, a jövő hét folyamán ezt
megteheti a plébánia irodájában naponta 8-tól 12 óráig.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 25.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
12 850.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók
nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
1. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (A)
(Szent Blanka, Boldog Charles de Foucauld)
Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44
Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
2. hétfő
(Szent Lúciusz, Szent Szilvánusz)
Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11
Eljön az Úr, és megpihen Sion hegyének egész vidéke fölött
3. kedd: XAVÉRI SZENT FERENC
(Szent Szofoniás)
Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24
Az Úr Lelke nyugszik rajta
4. szerda
(Damaszkuszi Szent János, Szent Borbála)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
5. csütörtök
(Szent Szabbas)
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
6. péntek
(Szent Miklós)
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31
Azon a napon a vakok szemei látni fognak
7. szombat: SZENT AMBRUS
Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
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A szentmisék rendje
2013. december 2 – 8.

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Pondelok – Hétfő

6:00
8:00
17:00

XII.
2.
Utorok – Kedd

Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

magyar
slovenská
slovenská

XII.
3.
Streda – Szerda

slovenská
magyar
magyar

Szent Rozália
Sv. Anna

6:00
10:00
17:00

XII.
4.

6:00
8:00
17:00

magyar
slovenská

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Sv. Jozef

Štvrtok – Csütörtök 6:00
17:00

magyar
slovenská
magyar

slovenská
magyar
magyar
slovenská

Piatok – Péntek

XII.
6.
Sobota – Szombat

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská
magyar
magyar

XII.
5.

XII.
7.

8:00
9:00
11:00
17.00

6:00
8:00
17:00
17:00

XII.
8.

2. ADVENTNÁ
NEDEĽA
ÁDVENT
2. VASÁRNAPJA

† Mária a Rudolf
† András és élő Zsuzsanna
† ifj. Kovács Barnabás

Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
Na úmysel
† Ondrej, Veronika a Vierka

† Vladimír
Rózsafűzér társ. † tagjaiért
† Dávid, Erzsébet, Ferenc és a
család élő tagjaiért

Papi és szerzetesi hivatásokért
† Ladislav a Mária

† Stanislav
† Szűr András
† Margit és Gyula
Na úmysel

† Szándékra
† Janka a Jozef Zlínskí
† József, Andor és élő családt.

Élő Tibor és családja
† Rodičia a starí rodičia
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára
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