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Mt 1,18-24
Velünk az Isten!
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyes volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária
gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, azért úgy határozott, hogy
titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az
Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül
vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik
majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez
pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet
adják neki, ami azt jelenti: velünk az Isten. Amikor József felébredt
álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyal megparancsolta neki.
Magához vette feleségét.
Emmánuel! Velünk az Isten! Gott mit uns! Ez a jelmondat ékesítette a porosz bakák övét az I. világháborúban. Francia földben sok
ilyen csat rejtőzik még, bár hordozói rég elporladtak. Isten velük volt?
Velünk volt az Isten Szrebrenyicában, amikor holland tisztek koccintottak a milicistákkal, akik majd halomra öldösik az általuk kísért
bosnyákokat? Velünk volt az Isten Auschwitzban, a Gulagban, a vörös
khmer rizsföldjein, vagy Burundiban? A mai evangélium válasza: igen.

S válaszol az evangélium azoknak is, akik megbotránkoznak
a Budapest közterein felállított ünneprontó kereszteken, és mailekkel bombáznak mindenkit. Megszületett a Megfeszített? De hisz a
kisded született meg, és olyan aranyos… Igen, Isten vállalta a kalandot, lemondott a mindenhatóságról, kiszolgáltatta magát nekünk,
kényünknek, kedvünknek. Ilyen értelemben valóban a Megfeszített
születik meg karácsony éjjelén. Persze az is igaz, hogy egy gyermeket se Isten szánt a szenvedésre. Félelmeink, gyűlöletünk, hiúságunk
és féltékenységünk szegezik őket a keresztre. Auschwitzban, a Gulagban, a vörös khmer rizsföldjein, vagy éppen Burundiban. Vagy
Betlehemben, amint az evangélium hírül adja. Féltékeny Heródesek
ma is akadnak. Káromkodó társ-keresztre-feszítettek is. Ezért nem
fordítási hiba, hogy Velünk az Isten, és Isten a szabadító, egy és ugyanaz a név, egy és ugyanaz a személy. Meg kell szabadulnunk a
bűntől, hogy láthassuk Istent. És látnunk kell Istent a szenvedő emberben, hogy felismerjük, benne van velünk az Isten. Ezt várjuk, és
erre készüljünk. S ez mégis több, mint egy halom felesleges holmi
egy gyors tűhullásra ítélt és gyökerét vesztett fa alatt.
Kiss Ulrich SJ

Szent István diakónus
December 26.
+Jeruzsálem
István görög nyelvű zsidó családból
származik. Fiatalon találkozott Jézussal és
tanítványa lett. Hűen követte a Megváltót és
tanítását. Példamutató, elismert tagja volt az
őskeresztény közösségnek.
A kereszténység terjedésének velejárója volt, hogy pogány, nem zsidó népek
is Jézus-hívők lettek. A hellén kultúrához
földrajzi közelsége miatt hamar eljutott az
igaz hit. A legelső egyházon belüli megoldandó problémák egyike volt a görög nyelvű
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és a jeruzsálemi keresztény közösségek
között támadt alamizsnaosztás vita. A
görög nyelvű hívek úgy érezték, hogy az
ő özvegyeiket elhanyagolják, a jeruzsálemi hívek a saját híveiket előnyben részesítik az özvegyeknek szánt alamizsna
szétosztásakor. Az apostolok a probléma
megoldására megbíztak hét hellén férfit,
hogy hazájukban az asztalt szolgálják,
i-mádsággal és igehirdetéssel. Ezen hét
diákónus egyike volt István.
István lelkiismeretesen, nagy buzgósággal végezte feladatát, Isten elhalmozta
kegyelemmel és csodákat, jeleket tett a
nép körében. Bölcsességben felülmúlta
a másik hat diákonust, ő hirdette a legnagyobb erővel és hittel Isten igéjét. Hite
erős volt és megingathatatlan.

Fejtörő

Írja be a naptár megfelelő sorába a karácsony nyolcadába eső
emléknapokat. (Szóköz nélkül, a végén üres négyzetek maradhatnak.) Ha a vastag négyzetek betűit visszafelé (az alsó sorral kezdve,
és jobbról balra) összeolvassa, akkor egy, a liturgiában többször előforduló mondatot kap.
APRÓSZENTEK – ISTVÁN VÉRTANÚ – SZENT SZILVESZTER –
SZENT CSALÁD – BECKET TAMÁS – SZENT JÁNOS APOSTOL
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Istenkereső költők
François Villon
Orleansi Máriát dícsérő ének
(Le dit de Mariie d’Orleans)
“jam nova progenies coelo demittitur alto...”
Ó, boldogul fogant kis ág
Nem volt meddő a szent ima
Felséges liliomvirág,
Nekünk adott Isten Fia!
Ó, Áldott nevű Mária
Irgalmasságnak kútfeje!
Be jó szemünknek látnia,
Hogy béke száll a födre le!
A gazdagoknak: béke vagy;
A szegényeknek: oltalom;
A hamisoknak réme vagy,
Te újon sarjadt hatalom!
Hittel hiszem és jól tudom
Anyádnak méhe bűntelen
Fogant s viselt sok hónapon
Ó, földre szállott Kegyelem!
Hit és szerelem ihlete
Caesari ágyékon fogant,
Istennek keze-mive, Te!
Közel s távol, fent és alant
Téged dicsér ezernyi hang,
Mert viszály dúlna nélküled;
És téged áld seregnyi rab,
Mert megnyitod bilincsüket.
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Az Ige megtestesült Názáretben
A Karácsony énekei.

Méltán nevezik a Karácsonyt az egyik legmeghittebb egyházi
és világi ünnepnek. Különleges dimenziói nyílnak meg ilyenkor a szeretetnek, a születésnek és a megváltás-érzésnek. Talán karácsonykor
érinti meg leginkább elvilágiasodott társadalmunkat az a csodálatos
misztérium, ami megremegteti a legközönyösebb embertársunk, a legtagadóbb nihillista, de a legmegrögzöttebb materialista szívét is.
Mi, keresztények abban az előnyben vagyunk, hogy mindezt
nem csak „kellemes ünnepként” éljük meg, hanem igazi áldásként: Isten, szeretete ajándékaként, kisded alakjában fiát, Jézust, a Megváltót
küldte el közénk, nekünk, értünk! Ezt a csodás misztériumot segítenek
átérezni a karácsonyi ünnepkör énekei is.
A csilingelő, szárnysuhogásos „Mennyből az angyal lejött
hozzátok, pásztorok!” bevezető népének után, az éjféli misét az
Egyház a 2. zsoltár mély értelmű szavaival indítja: „Az Úr mondá
nékem: Én Fiam vagy Te! Én ma szültelek Téged!” És megszólal az
ősrégi görög, tropizált háromszoros Uram irgalmazz: „Kyrie eleison!
Született világ Megváltója…” Majd az adventi várakozó hallgatás
után visszatér a misékbe közel kétezer éves szövegével-dallamával
a diadalmas Gloria-ének: „Dicsőség a magasságban Istennek! És a
földön békesség a jóakaratú embereknek!”
Az olvasmányok között az Egyház ismét a zsoltáros énekét
hallatja: Tiéd az elsőség, a te hatalmadnak napján, magamból szültelek
Téged a hajnali csillag előtt (109. zs.).
A karácsonyi népénekek az angyalok örömét, Szűz Mária
kedves bölcsődalait és a pásztorok imádását idézik. Mint például a
legrégebbinek és eredetinek tartott magyar karácsonyi ének:
Csordapásztorok midőn Betlehemben
csordát őriznek éjjel a mezőben.
Isten angyali jövének melléjük,
nagy félelemmel telik meg ő szívük
Örömet mondok, nagy örömet néktek,
mert ma született a ti Üdvösségtek.
„hogy egyek legyenek”				

		

5

…
Üdvözlégy, Jézus, pásztorok Pásztora,
bűnös emberek megváltó szent ura!
S hogy zeng a komáromi Szent András-templom a 150 évvel ezelőtt született Gárdonyi Géza énekétől: „Fel nagy örömre, most
született, aki után a föld epedett!”
Valóban, igazi örömünnep a Karácsony. Az isteni szeretet, az
isteni béke, az isteni szeretetkötelékben élő családok örömünnepe:
Mert világra jött, megszületett Jézus Krisztus, a mi Megváltónk!
Stubendek László

		

Krisztus Jézus született, örvendezzünk,
Néki öröméneket zengedezzünk!
Dávidnak véréből,
Tiszta Szűz méhéből
Született Krisztus nékünk.
(Népének)

Hirdetések
A karácsony előtti gyóntatás a mai napon, azaz advent 4. vasárnapján,
15:00 órától kezdődik a Szent András plébániatemplomban. Buzdítjuk a
kedves híveket a szentgyónás elvégzésére.
Hálás köszönetünket fejezzük ki a tartós élelmiszert adományozóknak!
Isten fizesse meg!
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 520.- EUR-val gyarapodott. Így az
év kezdete óta 13 530.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók
nagylelkűségét!
Kegyelmekben gazdag, békés KARÁCSONYI ÜNNEPEKET kívánunk a kedves testvéreknek!
www.revkomaromiplebania.hu
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Heti liturgikus naptár
22. vasárnap: ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24
Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül
23. hétfő
(Kenty Szent János, Szent Viktória)
Mal 3,1-4.23-24; Zs 24; Lk 1,57-66
Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat
24. kedd
(Szent Ádám és Éva)
2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79
A te házad és királyságod örökre megmarad
25. szerda: KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
(Szent Anasztázia)
Iz 52,7-10; Zs 97; Zsid 1,1-6; Jn 1,1-18
Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását
26. csütörtök: SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)
ApCsel 6,8-10; 7,54-59; Zs 30; Mt 10,17-22
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet
27. péntek: SZENT JÁNOS APOSTOL (ünnep)
(Salkaházi Sára)
1Jn 1,1-4; Zs 96; Jn 20,2-8
Az élet igéjét hirdetjük nektek
28. szombat: APRÓSZENTEK (ünnep)
1Jn 1,5 - 2,2; Zs 123; Mt 2,13-18
Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek
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A szentmisék rendje
2013. december 23– 29.

Pondelok – Hétfő

6:00
8:00
17:00

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Otec a brat
Ziska cs. † tagjai
Hálából (77. szül.)

† Édesapa
55. výr. sobáša a uzdravenie Ireny
Hívekért
Miséző pap szándékára

XII.
23.

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent Anna

† Jozef, Anna a syn Jozef
Hívekért

magyar
slovenská
magyar
magyar

† Szülők: István és Gabriella
† Juliana a Pavol
† Csernák Ilona

Sv. Ondrej
Szent András

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

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András

slovenská
magyar

Streda – Szerda
NARODENIE PÁNA
SLÁVNOSŤ
URUNK SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE
magyar
slovenská
magyar

22:00
24:00

Štvrtok – Csütörtök 8:00
9:00
11:00

Sv. Ondrej
Szent Rozália
Szent András

Utorok – Kedd

Piatok – Péntek

slovenská
magyar.
magyar

XII.
24.
XII.
25.

XII.
26.
XII.
27.

7:00
8:00
17:00

Névery és Bartakovics cs. † t.
† Rudolf
Miséző pap szándékára
Poďak. za dož. 90 rokov
Miséző pap szándékára

† János
† Zlatica Pacalajová (1. výr.)
Élő Margit és Sándor

† Anna, Vincent a syn Vincent
† Margit, József, István, Tibor
Betegekért és akikért senki sem
imádkozik

Sobota – Szombat

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

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská
magyar

XII.
28.

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

8:00
17:00
17:00

XII.
29.

SVÄTEJ RODINY
JEŽIŠA, MÁRIE A
JOZEFA
SZENTCSALÁD
VASÁRNAPJA
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