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Názáret az evangélium iskolája
A názáreti ház iskola, tudniillik az evangélium iskolája, melyben
elkezdjük megismerni Krisztus életét. Mert ezen a helyen tanuljuk meg
először is azt, hogyan szemléljük, hallgassuk, elmélkedjük át és ismerjük meg behatóan, hogy milyen mély és rejtett erő van Isten Fiának ebben a legegyszerűbb és legalázatosabb s legszebb kinyilatkoztatásában. De
remélhetőleg megtanuljuk lassanként utánozni is.
Itt válik ugyanis számunkra világossá annak az útjamódja, hogy hogyan juthatunk el könnyen annak a felismerésére: kicsoda is Krisztus? Itt
kiváltképp megértjük, milyen jól kell szemügyre vennünk mindent, ami az ő
köztünk való lakozásával kapcsolatos, és annak mintegy keretét adja, tudniillik a helyszínt, a korviszonyokat, szokásokat, a beszédmódot, a szent szertartásokat, egyszóval mindent, amit Jézus felhasznált, hogy magát a világnak
kinyilvánítsa. Itt minden beszél, mindennek jelentése van.
Itt, ebben az iskolában, valóban tisztán látjuk, miért kell megtartania
a lelki fegyelmet, ha valaki az evangélium tanítását akarja követni és Krisztus tanítványa kíván lenni.
Ó, milyen szívesen óhajtanánk visszatérni saját gyermekkorunkhoz,
és magunkat ismét rábízni erre az alázatos és egyszersmind fenséges názáreti
iskolára! Milyen tüzes vággyal igyekeznénk magunkban újra felébreszteni
a törekvést, hogy Mária mellett az igazi élettudományt megszerezzük és az
isteni igazságokat belássuk!
De itt csak zarándoklaton tartózkodunk, és le kell mondanunk arról
a vágyunkról, hogy ebben a házban folytassunk az evangélium megismeré-

sére soha eléggé nem tökéletesíthető’ tanulást. De mégsem távozunk anélkül, hogy sietve, szinte futtában el ne mondjunk egynéhány rövid intelmet a
názáreti otthonról.
Ez ugyanis a csendre tanít elsősorban. Bárcsak ismét kivirulna bennünk a csend nagyrabecsülése, vagyis ennek a csodálatos és nélkülözhetetlen
lelki magatartásnak az értékelése, miközben korunk forrongó és agyonhajszolt életében annyi jajkiáltás, annyi zaj és kiabálás zaklat minket. Ó, te
názáreti csend! Taníts meg minket arra, hogy a jó gondolatokba merüljünk
el, lelkünk belső dolgaira figyeljünk, hogy nagy készséggel fogadjuk be Isten
titkos sugallatait és az igaz lelkű tanítók utasításait. Taníts meg minket arra,
hogy mennyire szükséges és értékes az előkészület, a tanulás, az elmélyedés,
a személyes és bensőséges életrend, az imádság, amelyet egyedül az Isten lát
a rejtekben.
Itt értjük meg továbbá a családi élet lényegét. Minket valóban
Názáret figyelmeztessen arra, hogy mi a család, mi annak a szeretetközössége, komoly és ragyogó szépsége, szent és sérthetetlen sajátossága. Mutassa
meg, milyen szeretetteljes a családban a nevelés, amelyet semmi más nem
helyettesíthet. Tanítson meg arra, hogy mi a család alapvető’ kötelezettsége
a társadalmi rendben.
Végül itt ismerjük meg a munka fegyelmét. Ó, názáreti otthon, az ács
Fiának háza, az emberi munka kemény, de megváltó törvényét itt szeretnénk
leginkább megérteni és magasztalni! Itt helyreállítani a munka méltóságát
úgy, hogy mindenki fel tudja azt fogni! E fedél alatt emlékeztetni arra, hogy
maga a munka nem válhat öncélúvá, tehát szabadságát és kiválóságát nemcsak onnan veszi, hogy gazdasági tényezőnek tekintik, hanem azokból a
mozzanatokból is, amelyek értékes cél felé irányítják. Végül e helyről szeretnénk az egész világ munkásainak üdvözletet küldeni, és megmutatni nekik a
nagyszerű példaképet, az isteni Testvért, minden rájuk vonatkozó igazságos
ügy Prófétáját, vagyis magát Krisztus Urunkat.
VI. Pál pápa szentbeszédeiből
(1964. január 5-én Názáretben tartott buzdítás)

Szűz Mária istenanyaságának ünnepe
Az Istenanya, Mária ünnepe vagy Szűz Mária, Isten anyja ünnepe
Szűz Mária egyik nagy ünnepe, amelyet január 1-jén, karácsony nyolcadnapján tart a katolikus egyház. Számos országban ez a nap a fogadalmak
napja.
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Az ünnep a keresztény világ keleti részén korábban megjelent,
mint nyugaton, de az 5. századra már elterjedt frank földön és az Ibériaifélszigeten is, s a karácsony előtti vasárnapra esett. Rómában a 7. század
előtt kezdték január 1-jén ünnepelni Szűz Mária anyaságát. Január 23-án a
késő középkortól a Boldogasszony menyegzője (Mária Szent Józseffel való
eljegyzése) ünnepet is ünnepelték[1], és a két ünnepről január hónapot magyarul Boldogasszony hava néven is nevezték, ami a nép kalendáriumokban
később is megmaradt.
A Mária anyaságának ünnepe helyére a 13-14. századtól egyes
országokban a gyermek Jézus körülmetélésének ünnepe (más néven Jézus
névadása) került át. Ez az egész katolikus egyházban elterjedtté vált, miután
1570-ben V. Pius pápa kihirdette a Római Missalét. Így ez az ünnep teljesen
átvette Mária anyaságának január 1-i ünnepének helyét.
1914-ben Portugáliában ismét megszületett “Szűz Mária istenanyaságának” ünnepe, és október 11-én tartották.
1931-ben XI. Piusz pápa az egész katolikus egyház ünnepévé rendelte, és október 11. lett a napja.
A második vatikáni zsinatot követően, 1974-ben
VI. Pál pápa Krisztus körülmetélésének ünnepét
eltávolította a liturgiai naptárból, és eredeti helyére visszakerült “az Istenanya, Mária ünnepe”.
A fundamentalista katolikusok viszont továbbra is
október 11-én, az eredeti elnevezést (“Szűz Mária
istenanyasága”) használva ünnepeltek.
Az „Istenanya” elnevezés a görög Theotokosz (Istenszülő) szóból ered. A „theotokos”
kifejezést Efezusban az ökumenikus zsinaton
fogadták el. Ezzel kinyilvánították Jézus isteni
voltát, s ebből következőleg azt, hogy Jézus szavai Isten szavai voltak. Így
ha Mária Jézus anyja, ő Isten anyja.
Mária születését és gyermekkorát csak apokrif források mondják
el. Édesanyja Anna volt, édesapja Joákim. Egész idősek voltak, mikor Isten
megajándékozta őket Máriával.
A Boldogságos Szűz - akit nyelvünk Szentségesnek mond - a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a
megtestesült Igének.
Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik az állapotukhoz
szükséges kegyelmeket, addig a Boldogságos Szűz ugyanebből a forrásból
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megkapott minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a ,,kegyelemmel teljes’’. Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idők teljessége, anya lett a szűz, és fia született:
Jézus, a mi Megváltónk.
Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten anyjáról:
1. Mária Isten Anyja, (Mária Theotokosz, Mater Dei). A dogmát az efezusi
zsinat fogalmazta meg 431-ben. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk,
e misztériumban gyökerezik. Ünnepe január 1.
2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt.
Már az apostoli hitvallás mondja: ,,Születék szűz Máriától’’.
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E
dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának
ünnepe december 8.
4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott
volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e.
Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
Ó mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója.
(katolikus népének, Lészped, Moldva)

Boldog John Henry Newman,
elmélkedése az Istenanyáról
Ha felülemelkedve minden tévedésen és ellenvetésen, őszintén és tisztelettel akarjuk a katolikus Egyház egyszerű felfogását kifejezni, hogy az Isten
ember, hogyan lehetne ezt határozottabban és egyértelműbben tenni, mint azzal a kijelentéssel: emberként született és Anyja volt. A világ elfogadja, hogy
az Isten ember, ennek elismerése nem kerül neki sokba, hiszen Isten mindenütt
jelen van, és – amint mondhatjuk – Ő minden is. attól a vallomástól azonban
visszariad, hogy Isten Mária Fia. Visszariad tőle, mert egyszerre szembesül a
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kérlelhetetlen valósággal, mely sérti és megrendíti
a dolgok hitetlen szemlélését, mely egyébként sajátja.
A kinyilatkoztatott tan azonnal fölölti valós
alakját és történelmi ténnyé válik: a Mindenható
adott ponton és módon bevonult saját világába. Az
álmok megtörtek és az árnyak eloszlottak. Az isteni
igazság többé már nem költészet, jámbor túlzás,
misztikus rendszer vagy mitikus megjelenítés. „Áldozatot és áldozati ajándékot nem kívánsz, hanem
testet készítettél nekem” (Zsolt 40)…
A hitvallás, hogy Mária a Deipara, az
Isten Anyja, érv és kezesség, amelynek révén az
apostolok tanítása minden eltévelyedés ellen biztosítékot kapott és győzött. Ez a hitvallás a próbakő, amelynél az Antikrisztus gonosz szellemének minden kihívását, „melyek a világon felléptek” (2Jn
7) fölfedhetjük. Azt vallja ez a tan, hogy Jézus Isten, noha azt is magábafoglalja, hogy ember. Megérteti velünk, hogy Isten, ha emberré is lett, mégis
Isten. …
Mivel Mária az Isten Anyja, Krisztus szó szerint Emmanuel, velünk
az Isten. Ezért, mikor a történelem folyamán a gonosz lelkek és hamis próféták erősebbek és merészebbek lettek s utat találtak magába a katolikus Testbe is, az Egyház Istentől vezetve nem találhatott hatékonyabb és biztosabb
eszközt ezek kiűzésére, mint a DEIPARA, az ISTENSZÜLŐ kifejezés alkalmazását ellenük.
Amikor ezek a szellemek a sötétség homályából ismét előjöttek, és
a 16. században a keresztény hit teljes megsemmisítésére támadást indítottak, nem találhattak biztosabb módszert gyűlöletes tervükhöz, mint Mária
kiváltságainak becsmérlését és káromlását. Jól tudták ugyanis, ha sikerül a
világot rávenni, hogy az Anyát gyalázzák, akkor majd a Fiú gyalázása is
hamarosan bekövetkezik. Az Egyház és a Sátán ebben egyet vall: az Anya és
a Fiú összetartozik.
Három század tapasztalata bizonyítja: a katolikusok, akik Máriát
tisztelik, tisztelik az Ő Fiát is. Míg a protestánsok, akik kezdik most elhagyni
a Fiú imádását, akkoriban az Anyán csúfolódtak.
Boldog John Henry Newman:
Discourses addressed to Mixed Congregations, 346-348
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Magyar költők az Istenkeresés útján
Puszta Sándor

Ideje lenne

A favágók kidöntötték az erdőket
A kétségeinket nem tudták kivágni
Az ekék felszántották a szántóföldeket
Szíveinket nem tudták felszántani
A búvárok megmérték a tengert
De könnyeinken hajótörést szenvedtek
Megfejtették a szanszkrit s a világ valamennyi nyelvét
S elfeledtük lelkünk anyanyelvét ami szeretet
Ideje lenne elkezdeni az alázat iskoláját

Hirdetések
Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy Szent Szilveszter pápa napján, december 31én, 23:30 órától Szentségimádás lesz a Szent András plébánia-templomban.
A hónap, és egyben az új év első vasárnapján 15:00 órától Szentségimádást
végzünk a Szent András-plébániatemplomban.
Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódva végzik imájukat, hogy január 4-én ne feledkezzenek meg vállalásukról.
Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 290.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 13
930.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
Áldott ÚJ ESZTENDŐT kívánunk a kedves testvéreknek!
www.revkomaromiplebania.hu
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Heti liturgikus naptár
29. vasárnap: SZENT CSALÁD (ünnep)
(Becket Szent Tamás)
Sir 3,2-6.12-14; Zs 127; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Aki tiszteli atyját, hosszú életű lesz
30. hétfő
1Jn 2,12-17; Zs 95; Lk 2,36-40
Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké
31. kedd
(Szent I. Szilveszter pápa)
1Jn 2,18-21; Zs 95; Jn 1,1-18
Gyermekeim, itt az utolsó óra!
1. szerda: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (főünnep)
(Szám 6, 22-27; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21)
2. csütörtök
(Nagy Szent Vazul püspök, egyháztanító)
1Jn 2,22-28; Zs 97; Jn 1,19-28
3. péntek
(Jézus szent neve)
1Jn 2, 29.3,1-6; Zs 97; Jn 1,29-34
4. szombat
1Jn 3,7-10; Zs 97; Jn 1,35-42
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A szentmisék rendje

2013. december 30 – 2014. január 5.

XII.
31.

XII.
30.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Streda – Szerda

Piatok – Péntek

I.
1.

I.
3.
Sobota – Szombat

Štvrtok – Csütörtök

I.
4.

I.
2.

I.
5.

2. NEDEĽA
PO NARODENÍ PÁNA
URUNK SZÜLETÉSE
UTÁNI 2. VASÁRNAP

7:00
8:00

slovenská
magyar
Szent András

Sv. Ondrej
Szent Rozália

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Sv. Ondrej
Szent Rozália
Szent András
Sv. Ondrej

Szent Rozália
Sv. Ondrej

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej

Szent Rozália
Panzió
Sv. Ondrej
Szent András

magyar

magyar
slovenská
magyar
magyar

magyar
slovenská
magyar

slovenská
magyar.
magyar
slovenská

magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar
slovenská

magyar
magyar
slovenská
magyar

17:00
8:00
10:00
15:30
17:00

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

8:00
17:00

7:00
8:00
17:00
18:00

8:00
17:00
17:00

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

† Pavol
† Vince, Vilma, Vince, Ilona és
Erzsébet
† Györgyi

† Vilmos, Rozália, József, Vilmos
Szándékra
† Etela
† Mária, István és Irma

Élő Csilláért
† Rudolf a Mária
Hivekért
† Rod. Urban a Mária

Papi és szerzetesi hivatásokért
† Ján, Mária, Ján a Anton

† Manžel a rodičia
† Erzsébet és István
† Szülők: Imre és Emília
Poďakovanie za syna Viktora

Élő Árpád
Úcta k nepoškvr. srdcu P. Márie
† Angéla és István

Élő Rudolf
† Blažej a Rodičia
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára
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