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Iz 11,1-10; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
„Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket; kezében tartja már
szórólapátját, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárába gyűjti, a
pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti.”
Az Úr Jézus földi működésével ítélet kezdődött a világon,
mert a Világosság megjelent. Jézus nem megvilágosult ember, mint
a többi nagy vallásalapító, hanem a világ Világossága, vagyis maga
az Isten. Aki ezt elfogadja, vagyis hisz és megkeresztelkedik, az Isten
Szentlelkébe, a minden szennyet kiégető tűzbe veti magát.
Ez az alapvető megtisztulás most feladatként is jelentkezik:
úgy éljek, hogy életemet kiszolgáltatom a Lélek ítéletének és tüzének.
A szó szoros értelmében az él lelki életet, aki kiszolgáltatja
életét a Szentlélek tüzének. Enélkül a lelki élet a legsikeresebb önbecsapások egyike az ember életében. Légy őszinte magadhoz, testvérem: kiszolgáltatod-e életed minden rétegét, minden vágyát és ragaszkodását a Szentléleknek?
Jézus, akin az Úr lelke nyugodott, aki telve volt kegyelemmel
és igazsággal, valamint a Szentlélek nem aszerint ítél majd, amit a
szem lát, amit a fül hall, hanem a végső és örök igazság, az Atya törvényei szerint.
Te is ennek az ítéletnek vesd alá magad. A Lélek tüzének add át

tekinteted. Mindent megláthatsz, de nem nézhetsz mindent. A kéjsóvár
tekintetben a pokol tüze van. Engedd, hogy a Lélek megtisztítsa szemedet, a füledet, és minden érzékedet. A belső képességek közül különösen az emlékezetet és a fantáziát kell ítélet alá vetni, de gondolataidat, akaratodat és cselekedeteidet is.
Minderre a keresztények nagy tömege nem vállalkozik, ezért
annyi a pelyva és olyan kevés a búza.
Izrael utolsó lelkiatyja, „gyóntatója” Keresztelő Szent János
volt. Kell, hogy legyen gyóntatód, aki előtt szépítgetés nélkül feltárod
sebeidet.
A gyarló ember előtti bűnvallás megment attól a csapdától,
hogy Isten színe helyett saját magad ítélőszéke elé állj, s bűneid foglya
maradj.
Nem lelki megnyugvást kell a szentgyónásban keresni, hanem
szabadulást, még ha égő fájdalmakkal jár is. Csak a Lélek ítéletének
magát nap mint nap alávető ember remélheti, hogy számára az utolsó
ítélet a felmagasztaltatás és az öröm napja lesz.
Barsi Balázs

Szent Irenaeus püspök és vértanú
„Az eretnekségek ellen” című értekezéséből
Éva és Mária
Amikor az Úr kinyilvánította, hogy   tulajdonába jön, saját
beleegyezésével hordozását is vállalta, akit az Úr karolt fel. A fához
fűződött engedetlenséget a fán tanúsított engedelmességgel visszafordította. Ezzel a már férjének rendelt szűz, Éva elcsábítása megszűnt
az által az igazság által, amelyet az angyal örömhírként hirdet a már
férjnek alárendelt Szűznek, Máriának.
Évát a bukott angyal szava rászedte, hogy fusson Isten elől,
miután igéjét semmibe vette; Máriát az angyali szó meggyőzte, hogy
hordozza Istent, igéjének engedelmeskedve. Amint az előbbi engedett a csábításnak, és nem engedelmeskedett Istennek, úgy ez utóbbi
szófogadóan engedelmeskedett Istennek, hogy a szűz Évának a Szűz
Mária legyen közbenjárója.
Aki mindent tökéletessé tett, tökéletes volt, mert harcra kel2
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ve ellenségünkkel, legyőzte, aki kezdetben rabságba hurcolt minket
Ádám személyében; és összetiporta a fejét, amint a Teremtés könyvében olvashatjuk. Ott ugyanis azt mondta Isten a kígyónak: Ellenkezést
állítok közéd és az asszony közé, a te magvad és az ő magva közé. Ő
fejedet figyeli, te pedig az ő sarkát (Ter 3,15).
Akinek Szűz nőtől kellett születnie Ádám hasonlatosságára,
arról mondja a jövendölés, hogy eltiporja a kígyó fejét. És ez az az ivadék, akiről azt állítja az Apostol a Galatákhoz írt levelében: A cselekedetek törvényét addig kaptuk, amíg el nem jön a leszármazott, akinek
az ígéret szólt (Gal 3,19).
Még világosabban rámutat a lényegre ugyanabban a levélben, midőn azt mondja: Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született (Gal 4,4). Hiszen nem diadalmaskodott volna igazán az ellenségen olyan győztes, aki nem lett
volna asszonytól származó ember. Asszony által uralkodott ugyanis
kezdettől fogva az emberen az, aki szembeszállt az emberrel.
Éppen ezért nevezi magét az Úr Emberfiának, vagyis olyan
első embernek, akitől ered az asszonytól születő emberiség, amely
benne találta meg teljességét. Mert amint a legyőzött ember a halálba
rántotta az emberiséget, úgy a diadalmas ember által emelkedünk föl
ismét az életre.

Szent Lúcia, szűz és vértanú
Ünnepe: december 13.
Milyen sokan keresik a jeleket, amelyekkel felismerhetik a
nagy dolgokat. És milyen sokszor megyünk el a jelek mellett, anélkül, hogy felismernénk. Adventi utunk erősítsen meg abban, hogy figyelünk Isten üzenetére, felismerjük jeleit a világban, és mások felé
közvetítjük Isten akaratát.
LÚCIA életéről igen keveset tudunk. Szicíliában, Syracusa
városában született, a 3. század vége felé, ősi, előkelő római patrícius
családba.
Apja halála után súlyosan beteg édesanyjával élt itt, aki már
férjet is kiszemelt Lucának. Édesanyja gyógyulása érdekében elzarándokoltak Cataniába Szent Ágota vértanú sírjához. Mélységes hite
kiesdette édesanyja gyógyulását.
„hogy egyek legyenek”
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Az anya a csodálatos gyógyulás után már nem eröltette lánya
házasságát pedig egy nagyon magabiztos völegényjelölttel állapodott
meg korábban. A sértődött, és a nagyon remélt vagyonból kimaradó
vőlegény azonban csalódottságában feljelentette Luciát Pascasius helytartónál, kereszténysége miatt.
A helytartó beidézte a lányt és áldozatot követelt tőle az istenek
oltárán. Luca ezt megtagadta. Többféle kínzással próbálták “jobb belátásra bírni”, halálra itélték, de minden hatástalan volt, nem tudták
kivégezni. Végül karddal szúrták át a nyakát. Meghalt 303-ban.
Halála előtt még meg tudott áldozni. Vértanúsága Diocletianus
alatt történt, Syracusa városában.
Épségben maradt testét később Velencébe vitték. Régtől fogva
tisztelt szent, a misekánonban is szerepel a neve.
Példája:
Meggyőződésedet ne add fel, ha hitedet veszélyeztetnék,
minden áldozatot vállalj!

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!
Adventi énekeink
Mindnyájan tapasztalhattuk, hogy míg a november végi ünnepeken, Krisztus király, majd Szent András apostol ünnepén teljes
díszben pompáztak templomaink, addig az adventi napokat a teljes
visszafogottság jellemzi. Elsősorban lélekben, de külsőségekben is
ráhangolódva készülünk az Adventus Domini-re, az Úr eljövetelére.
Katolikus vallásgyakorlatunkat gazdag jelképrendszer jellemzi. A különféle gesztusok, testtartások és jelzések sokaságából az
adventi időszak is sajátosan bővelkedik. Lilába öltözik a templom, a
miseruha, az oltárterítők színe is hűen tükrözi a valamikor „kisböjtnek” is nevezett négy hét jellegét.
Az oltárt nem díszíti virág, a liturgikus teret csak az adventi
koszorú három lila és egy rózsaszínű gyertyája ékesíti.
Advent II. vasárnapjának hivatalos misekezdő éneke (introitusa) is – Izaiás próféta szavaival – Krisztus eljövetelére készíti
lelkünket: Populus Sion! Sion népe, íme jő az Úr a népek váltságára;
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s hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére! Az adventi Kyrie eleison-ban visszahozzuk a majd kétezer évig görögül megszólaló Uram
irgalmazz! felkiáltást  A válaszos, 49. zsoltárt az „egyik legmélyebb
értelmű adventi énekünk”-nek nevezi az Éneklő Egyház népénektár:
Sionból ragyog fel az ő ékes szépsége *  Az Isten nyilván eljő!
A Communioban, az áldozási énekben a 84. zsoltár szavaival
válaszolunk az Úr kegyelmi megszólítására: Az Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét.
Szent Ambrus IV. századi úrjöveti himnuszát régi fordításban
XV. századi dallamon énekeljük: Népek megváltó Istene! Szűztől születve megjelenj! Csodálják minden századok: Istenhez illő születés!
Az adventi időszak az ősi és újabb a népénekeink gazdag
tárháza. Ki ne ismerné a Harmatozzatok, égi magasok, vagy az
Ébredj ember mély álmodból kezdetű énekeket, vagy a jövendölések
beteljesedéséről szólót: Az Úristen Ádám atyánknak, kegyes vigasztalásnak: megígérte jövetelét a Messiásnak.
A feledés homályából került ismét napvilágra az egyik legszívesebben énekelt adventi népénekünk, az Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!
Énekelgessük, dúdoljuk – sokszor még magunkban is ezt a szép szenténeket, hogy ily módon is újból megszülessen Krisztus lelkünkben,
családunkban, nemzetünkben.  
Stubendek László
Komárom, 2013. december 5.

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!
Beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját,
vár a világ sóvárgva rád.

Föld virulj ki, völgyön-halmon
viruló zöld hadd fakadjon.
Nyílj ki földnek szép Virága
Dávid házának Királya!

Megnyílt az ég harmatozva,
Megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői, nyíljatok szét,
hozva Jákob fejedelmét!

Ó fényes Nap, ó szép Csillag,
Téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel Napunk, fényességed
űzze el a sötétséget!
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Ádventi fejtörő
Válaszoljon a kérdésekre, és akkor a függőleges oszlopból kiolvashatja,
hogy milyen nyelven jelenti a „rorate” szó azt, hogy „harmatozzatok”.

1. Milyen vallású volt az a lelkész, aki először állított adventi koszorút?
2. Milyen színű a miseruha advent 3-dik vasárnapján? 3. Hogy nevezzük az adventi hajnali miséket? 4. Egy nap kivételével milyen színű
adventben a miseruha? 5. Hány vasárnap esik adventbe?

Hirdetések
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.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így
az év kezdete óta 12 950.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Kedden és csütörtökön 6 órakor tartjuk az ún. rorátékat a Szent
Rozália templomban!

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy jövő vasárnap, az esti szentmise után, 18 órai kezdettel Bábi Elvira és Tarics Péter adventi-karácsonyi előadóestjére kerül sor a Szent András-templomban.
Hétfőn 8:15-kor kezdődik a szentmise a Szent Rozália templomban.

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretében mutatjuk be a szentmisét. Szeretettel várjuk a családokat, s ugyanakkor buzdítjuk a karácsony előtti gyónás végzésére, főleg a diákokat.
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Heti liturgikus naptár
8. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12
Tele lesz a föld az Úr ismeretével
9. hétfő: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
(főünnep)
(Szent Cuauhtlatoatzin Didák)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
10. kedd
Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg
közel van
11. szerda
(Szent I.Damazusz pápa)
Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
12. csütörtök
(Guadalupei Szűz Mária)
Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód
13. péntek: SZENT LÚCIA
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
14. szombat: KERESZTES SZENT JÁNOS
(Szent Venantius Fortunatus)
Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 17,10-13
Illés ismét eljön

„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2013. december 9 – 15.

XII.
10.

XII.
9.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

magyar
magyar

slovenská

magyar
magyar
slovenská

6:00
slovenská
8:15
magyar
18:00     magyar

6:00

6:00
10:00
17:00

8:00
17:00

magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

8:00
magyar
9:00
slovenská
11:00 magyar
17.00     slovenská
17.00     magyar

8:00
17:00
17:00

6:00
slovenská
8:00
magyar
17:00 magyar
17:00      slovenská

Štvrtok – Csütörtök 6:00
17:00

XII.
11.
XII.
12.

Sobota – Szombat

Piatok – Péntek

XII.
14.

XII.
13.

XII.
15.

3. ADVENTNÁ
NEDEĽA
ÁDVENT
3. VASÁRNAPJA

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent András

Sv. Anna

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

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Sv. Jozef

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

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

† Dominik a rodičia
† Édesapa és fia
Miséző pap szándékára (Újmise)

† Géza, Emília és szülők
Szándékra
† Magdaléna a Bedřich

Novonar. vnučka Ester a jej
rodičia
† Zsuzsanna
† Vilma és Jolán

Élő anya és fia
† Starí rod.: Anton a Paulína

† Elena Jesná
† Édesanya
† Julianna és családtagok
Úmysel

† Szülők: László és Margit
† Rod.: Veronika, Ján, sestra Anna
† Erzsébet és Lajos

† Pál és Erzsébet
† Július, Alžbeta, Mária, Matej
Miséző pap szándékára
† Mária Pecháčová
Miséző pap szándékára
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