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„Hol sírjaink domborulnak”…
Október 6. nemcsak nemzeti gyásznap, hanem városunk
feketeszalagos emléknapja is. Népünk teljes vezérkarát végezte ki 1849
október 6-án a császári önkény. Két egykori komáromi várparancsnokot
is az aradi vértanúk között találunk. Török Ignácot felakasztották.
Tudni kell, hogy a kivégzettek igazi vértanúk voltak, a szó
keresztényi értelmében is, hiszen – tudtommal – egy vagy kettőjük
kivételével mind katolikusok voltak. Schweidel József például a kezében feszületet tartva halt meg, s kérte még kivégzése előtt lelkészét,
hogy a keresztet fiának feltétlenül juttassa el.
De álljanak itt tanulságul nekünk, kései utódoknak az aradi vértanúk utolsó szavai, melyeket leginkább a kivégzettek mellett a haláltusában is ott levő papok jegyeztek föl.
Vécsey Károly: “Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és
hazám szolgálatáért lángolt.”
Schweidel József: „A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó,
az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”
Poeltenberg Ernő: „Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
Nagy-Sándor József: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok
Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
Leiningen-Westerburg Károly: „A világ feleszmél majd, ha látja a
hóhérok munkáját.”

Lázár Vilmos: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus
keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
Láhner György: „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni
áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!”
Knézich Károly: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és
én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”
Kiss Ernő: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok
dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé
legyen a szívük és a hazáé az életük.”
Dessewffy Arisztid: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így
parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Damjanich János: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
Aulich Lajos: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És
halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és
hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”
Török Ignác: „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”
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Lenkey János is az aradi vértanúk perének egyik vádlottja volt, de
pszichés betegsége miatt az eljárást megszüntették ellene. Elborult elmével az aradi vár börtönében halt meg
A komáromi megemlékezések október 6-án, vasárnap 17 órakor
a város főterén Klapka tábornok szobránál kezdődnek, majd az Anglia
parkban az aradiak emlékoszlopánál folytatódnak.
Tisztelettel és szeretettel várjuk egyházközségünk híveit!
Stubendek László,
a Csemadok városi szervezetének elnöke,
a megemlékezések főszervezője

Sík Sándor: Az igazi Mária
Ó Máriák,
Besnyőn és Somlyóban és Pócson és Cellben,
Lorettóban, Lourdesban, Fatimában,
a Kármelen és Athoson,
Guadalupén és Nagasakiban,
akiknek arca elé ezerével özönlik az emberiség,
és bicskát ránt a csíki legény,
hogy az ő zászlója mehessen a körmenet élén,
és hadra kel a két spanyol falu népe,
hogy az igazi Mária melyiküké, –
Ó Máriák,
míg ti a tömjén lengő magasában
a fogadalmi táblácskák aranyos koszorúja között,
megbújva az ügyetlenkezű hajdani mester
századok feketítette vonalaiban,
megértőn mosolyogtok,
ti fakuló fekete Máriák,
tudjátok-e, mik vagytok az emberiségnek?
Ti vagytok a Dallam, a Szín, a Szabadság,
a ritmus eloldó lebegése,
elengedés, magafeledés,
az Ünnep.
„hogy egyek legyenek”				
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Akik azt hiszik, élnek
(élnek, hogy dolgozhassanak,
s dolgoznak, hogy élhessenek),
akik tesznek, hogy tegyenek
(magot a földbe: szem legyen,
szemet a gépbe: mag legyen,
vetés, aratás – aratás, vetés),
akik vannak, de nincsenek,
(életük úgy folyik el:
sekély és szomorú patak,
világtalan barlang ölén
halálszagú posvány felé) –
akiknek ablaka zárt üvegét
ha megrezzenti egy véletlenül arra tévedt tüdővészes napsugár,
riadtan szegezik be a megereszkedett táblát,
mert reszketnek a piros levegő
ismeretlen veszélyeitől –
ezeknek a mostoha gyermekeknek,
az alvajáróknak és halvaélőknek,
ó Máriák,
ó búcsúk, processziók, litániák,
rózsafüzérek, érmek, skapulárék,
zászlók, gyertyák, orgona, tömjén,
közös-ének, közös-imádság,
egy-élet, egy-halál, egy-Isten, egy Anya,
egyetlen Szépség,
– ti vagytok az élet,
az emberi, isteni élet,
ó igazi Szűzmáriák! –
Mert bennetek, ó ügyefogyott Máriácskák,
elfátyolozva, elemberesítve
otthonosan, nekünkvalón lakozik közöttünk Örömünknek Oka:
az igazi Mária,
akit a művész Isten festett a teremtés vásznára öröktől,
emberek örömének,
áhítatul az angyaloknak,
önnön magának gyönyörűségül,
akin az Örök Atya szeme elmosolyodjék,
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mint mikor a tökéletes művész a tökéletes műben
dédelgető pillantással simogat végig százszor is egy alakot,
aminek szépsége még neki is titokzatos, –
az igazi, igazi Mária,
akinek Krisztus-simogató tenyerére letette az Isten
mind, ami jót szánt a világnak,
hogy hintse, öntse, ontsa ránk,
a vízözönnél özönebb özönnel
édesanyai szíve szerint, –
az igazi, igazi, igazi Mária,
akinek az élő Krisztus,
ülvén az Atyának jobbja felől,
szentsebeinek bíborában,
amikor nagyon elnehezedik a szíve
teméntelen bűneink láttán,
ölébe hajtsa szent fejét
s megengesztelődve ülhessen vissza a mennyei trónra
és irgalommal nézzen újra ránk,
most és halálunk óráján. Ámen.

Hirdetések

Ma, a hónap első vasárnapján, 15:00 órai kezdettel Szentségimádást tartunk a Szent András-templomban.
Úgyszintén első vasárnap tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a
plébániai kiadásokra. Előre köszönetet az adományokért!
Pénteken tartjuk a CSALÁDMISÉK keretén belül bemutatott
október havi szentmisét. Kérjük a családokat, hogy lehetőségük szerint aktívan vegyenek részt a szentmisén.
Kérjük azon felnőttek jelentkezését, akik keresztelkedni szeretnének, hogy jelentkezzenek a plébániahivatal irodájában. A nevük
és telefonszámuk megadása után értesítést kapnak a felkészítés
időpontjáról.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt héten 200.- EUR-val gyarapodott. Így
az év kezdete óta 10 970.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
„hogy egyek legyenek”				
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Heti liturgikus naptár
6. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
(Szent Brúnó)
Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Az igaz ember a hite által él
7. hétfő: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE
Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
8. kedd: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA
(főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. szerda
(Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára,
Boldog Henry Newman)
Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
10. csütörtök
(Borgia Szent Ferenc )
Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
11. péntek
(Boldog XXIII.János pápa)
Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
Jön az Úr napja, sötétség és ború napja az, közel van már!
12. szombat
(Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
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Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
„Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát,
aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy
felszabadítson bennünket a törvény szolgaságából és a fogadott
fiúságot elnyerjük.”
A megtestesülés jelenti az idők teljességét, vagyis azt a tényt,
hogy minden, amit az emberiség gondolt, érzett, elhatározott és tett
Krisztus után, azt megjelölte a megtestesülés rettenetes ítélete és felfoghatatlan irgalma.
Nem kell minden embernek okvetlenül tudnia arról, hogy kicsoda Krisztus ahhoz, hogy mégis Krisztus ítélete és irgalma alá kerüljön, mert ő az igazi világosság, aki megvilágosít minden embert a
lelkiismerete mélyén. Azonban, akik benne hisznek, biztos és végső
tudáshoz jutnak.
Amit mi, hívők tudunk a végső kinyilatkoztatásból, az a lelkiismeret néha homályos vagy bizonytalan ítéletét egyértelművé teszi.
[John Henry Newman mondta: „Az ember azért felelős a hitéért,
mert hajlamaiért és ellenszenveiért, reményeiért és nézeteiért,
azaz mindazért is felelős, amitől a hite függ.”]
Egy ország alapítása mindig is kísérlet volt arra, hogy Isten
országát megalapítsák a földön: legtöbbször téves istenismeretre
alapult, néha kifejezetten Isten ellen, máskor az igaz Isten ismeretében
ugyan, de Isten országa természetének félreismerésével.
Szent István nem Isten-országot akart alapítani, hanem földi
országot, melyet rábízott Isten Szent Anyjára, akire a haldokló Istenember Jánost bízta rá. Szent István az ő földi országát, tehát minden alattvalóját Mária oltalmába ajánlotta, annak az Asszonynak az
oltalmába, akitől Isten Fia született, alávetve a törvénynek, hogy a
törvény alatt lévőket kiszabadítsa a szolgaságból.
A Szent Korona, vagyis az ország Mária TULAJDONA. Ő nem
a nép által, demokratikus módon választott uralkodó, hanem az első
szent királytól égi jogutódnak felkért KIRÁLYNŐ, aki a kegyelem
rendjében törődik a rábízottakkal, s nemcsak a Krisztus-hívőkkel.
A magyar nép történelmi, egyszersmind mély kegyelem tapasztalata az Istenanya oltalma és pártfogása, amely ezer évvel a Szent
István-i felajánlás után is élő reménységgel tölt el bennünket.
Írta: Barsi Balázs OFM
Részlet az ADOREMUS című kötetből
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A szentmisék rendje
2013. október 6 – 13.

X.
7.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

7:00
8:00
17:00

X.
8.
Streda – Szerda

8:00
10:00
17:00

X.
9.

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

8:00
17:00
17:00

Štvrtok – Csütörtök 8:00
17:00

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar
magyar

Piatok – Péntek

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

X.
10.
X.
11.
Sobota – Szombat

slovenská
magyar
slovenská
magyar

X.
12.

magyar
slovenská
magyar
magyar
X.
13.

8:00
9:00
11:00
17:00
28. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
28. VASÁRNAP

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
Sv. Jozef
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

Za † členov ruž. bratstva
† Farkas Mihály
† Mária és Imre

Kolozsi, Szalai cs. † tagjaiért
Na úmysel
† Mamička

† Anna, Anastázia, živá Emília
† Nagy Margit
László, Kucsera cs. † tagjaiért
† Szülők és nagyszülők

Fehér család † tagjaiért
Za živú rodinu

† Brat Ján
† Mária és Ferenc
Na úmysel
† Margit és Lujza

† Szülők: Kálmán és Margit
† Jozef, Mikuláš a Ondrej
† Valéria, Károly, Andor, István

† Édesanya Mária
† Starí rodičia: Mária a Ján
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára
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