
A hála lelkületével...

Lk 17,11—19 
	 Szent	Pál	 apostol	Timóteusnak	 írt	 első	 levelében	 így	 ír	 Isten	
tiszteletéről,	illetve	arról,	hogy	mi	jó	és	szép	a	mi	Istenünk	szemében:	
„...végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást...” (1Tim 2,1). 
Az	első	három	lényege	a	kérés.	Az	egyszerű	alázatos	kéréstől	eljutva	
az	esedezésig,	melyben	kifejezzük	rászorultságunkat	és	Istenbe	vetett	
bizalmunkat,	de	egyben	belefoglaljuk	a	másokért	való	közbenjárást	is.	
Mindehhez	 azonban	 elválaszthatatlanul	 hozzátartozik	 a	 hálaadás	 ak-
tusa,	mely	evangéliumi	szakaszunk	fő	motívuma	is	egyben.		
	 Jézus	 Jeruzsálem	 felé	 haladva,	 az	 egyik	 faluban	 tíz	 leprás	
férfival	 találkozik.	A	 Leviták	 könyvében	 olvashatjuk,	 miszerint:	 „A 
leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját 
hordja kibontva, a szakállát takarja be és kiabáljon: Tisztátalan, 
tisztátalan!Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisz-
tátalan. lakjék elkülönülve”.	Abból,	ahogy	a	férfiak	mégis	megszólítják	
Jézust,	sejthetjük,	hogy	már	hallottak	gyógyító	hatalmáról,	vagyis	tisz-
tában	vannak	isteni	erejével.	Miután	megtörténik	csodás	gyógyulásuk,	
mégis	csupán	egy	ember	jön	vissza	közülük	hálát	mondani	Jézusnak.	
Ráadásul	ez	az	ember	egy	szamaritánus,	aki	a	zsidók	szemében	eret-
neknek számított. 
	 Első	gondolatra	talán	ítélkezünk.	Hálátlannak	érezzük	a	többi	
kilencet.	Kértek,	és	miután	megkapták,	 Jézust	elfeledve	a	papokhoz,	
majd	haza	siettek.	Persze	az	evangélium	nem	részletezi,	hogy	milyen	
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okok	vezettek	távolmaradásukhoz.	Talán	csak	előbb	a	családjaikkal,	sze-
retteikkel	szerették	volna	megosztani	gyógyulásuk	örömét.	Számtalan	
okot	sorolhatnánk...	és	ekkor	talán	már	belénk	nyilal	a	felismerés,	hogy	
az	evangéliumban	sokszor	magunkat	látjuk	viszont.	Hányszor	kértünk,	
esedeztünk	Istenhez,	majd	miután	a	segítséget	megkaptuk,	hirtelen	oly	
sok	dolgunk	akadt,	ami	miatt	nem	tudtunk	hálát	adni	érte.	
	 De	vajon	mit	is	jelent	a	„hálaadás”?		Az	egyik	legszebb	megha-
tározást	a	Biblikus	Teológiai	Szótár	adja	számunkra:	„A	hálaadás	nem	
más,	mint	felelet	a	kegyelemnek	a	folytonos	fejlődő	munkájára.	Egy-
szerre	van	meg	benne	 Isten	adományainak	 felismerése,	a	csodálattól	
megragadott	 lélek	 lendülete,	 és	 az	 örvendező	 hála	 az	 isteni	 nagyság	
iránt.	A	hálaadás	a	vallásosság	alapvető	megnyilvánulása.	A	hálaadás	
elválaszthatatlan	a	megvallástól,	a	dicsérettől	és	a	dicsőítéstől.	A	keresz-
tény	hálaadás	felelet	arra	a	kegyelemre,	amelyet	Isten	Jézus	Krisztus-
ban	adott.”	
	 A	Hit	Évének	végéhez	közeledve	próbáljunk	meg	a	visszatérő	
szamaritánus	 hitével	 hálát	 adni	 Isten	 segítő	 kegyelméért	 életünkben,	
nem	feledve,	hogy	nem	Istennek	van	szüksége	a	mi	hálánkra,	hanem	
nekünk,	hogy	képesek	legyünk	felismerni,	hogy	minden,	ami	szép,	jó,	
és	hasznos,	az	Isten	ajándéka	számunkra,	és	minden	egyben	az	Ő	irgal-
mas	szeretetének	a	jele	is.	
	 A	 háladás	 Istennek	 kijáró	 dicséret	 és	 imádás,	 melynek	 van	
felebarát	iránt	megnyilvánuló	mozzanata	is,	és	ez	a	köszönet.	Korunk	
egyik	sajátossága,	hogy	szeretünk	mindent	csak	bírálni,	de	elmaradnak	
a	dicsérő	szavak	és	a	köszönet.		Pedig	embernek	maradni	másképp	nem	
lehet!
	 Ezúton	szeretnénk	köszönetet	mon-
dani	 lelkiatyáinknak	 is,	 akik	 fáradtságot	
nem	 ismerve	 fejtik	 ki	 Istentől	 megál-
dott	 tevékenységüket	 városunkban.	 Mint	
ahogy	 azt	 a	 lelkipásztorért	 végzett	 imád-
ság	is	mondja:	„Áldd	meg	őt,	midőn	szívét	
Hozzád	emeli,	midőn	szent	igédet	hirdeti,	
midőn	papi	hivatásában	a	halhatatlan	lelkek	
javán	fárad.”	Isten	fizesse	meg	mindannyi-
uknak!

Apagyi Andrea

Az Ajtó nyitvA..

Az	ajtó	nyitva,
befogadni	kész.
Testvér,	siess,	

siess,	hogy	el	ne	késs!
Vár	ott	a	hely,

örömmel	lásson	meg
minden	földi	szem.

Bajcsi	Rozália	



„hogy	egyek	legyenek”	 	 	 	 			 	 3

A hét szentje

Avilai Nagy Szent Teréz szűz és egyháztanító
Ünnepe:	október	15.

	 A	mély	Istenkapcsolatból	fakadó	misztika	és	a	mindennapi	élet	
gyakorlata	 jól	megfértek	Teréz	 életében.	 Igaz	 lelkülettel	követte	 Jé-
zust,	és	bíztatott	másokat	is	Jézus	követésére.	
	 Avilában,	Spanyolországban	született	1515.	március	28-án,	ti-
zenegyedik	gyermekként.	Édesapja	Cepeda	Sanchez	Alfonz	jómódú,	
vallásos	kereskedő	ember	volt,	édesanyja	Ahumada	Beatrix	igen	jám-
bor	asszony	volt.	Teréz	korán	megtanult	imádkozni,	hitéért	lelkesed-
ni	 és	 nagyon	korán	 elkezdett	 olvasni.	Tudásvágyát	 nehezen	 lehetett	
kielégíteni.	Kedvenc	olvasmánya	a	szentek	élete	volt.	Gyermekes	lel-
kesedéssel	előbb	vértanú,	majd	remete	szeretett	volna	lenni.
	 Ezután	lovagregényeket	próbált	írni,	majd	szépségével	kezdett	
túl	sokat	foglalkozni.
	 Tizenhat	éves	korában	már	a	hivatását	is	elvesztette,	már	nem	
gondolt	apácaságra.	Vidám	társasági	életet	élt.	Ekkor	édesapja	ágosto-
nos	apácákra	bízta	nevelését.	Itt	újra	magára	talált.	Betegen	hazakerült.	
Felgyógyulva	titokban	elhagyta	otthonát	és	1533.	november	2-án	apja	
beleegyezését	is	megszerezve	karmelita	apáca	lett.	Rendi	neve:	„A	Jé-
zusról	nevezett	Teréz”.
	 Sokat	 betegeskedett,	 egy	 alkalommal	 napokig	 tetszhalott	 is	
volt	már,	majdnem	élve	 eltemették,	 de	magához	 térve	 és	 feljavulva	
egyre	nagyobb	lett	életszentsége.	Egyre	többször	jelentkezett	életében	
a	 szemlélődő	 imádság	 kegyelme.	 Sokat	 szenvedett	 a	 gyanúsítások,	
megnemértések,	 értetlenségek	miatt.	Magával	 szemben	 is	 bizalmat-
lan	volt,	hátha	nem	Istentől	vannak	adományai.	Tudós	és	szent	em-
berek	megnyugtatták,	de	figyelmeztették	is	a	kegyelmekkel	járó	szent	
elkötelezettségre	 is.	Gyóntatója	 parancsára	 kezdte	 leírni	 lelki	 élmé-
nyeit.
	 Már	 életében	 szentként	 kezdték	 tisztelni,	 de	 a	 féltékenység	
sokakat	ellene	fordított.	Látomásban	az	Úr	parancsot	adott	neki,	hogy	
elvonultabb	 élettel	 folytassa	 lelki	 útját.	 1562.	 augusztus	 24-én	Avi-
lában	12	társával	megalapították	a	Szent	József-kolostort.	Itt	az	eredeti	
karmelita	 szabály	 szerint	 éltek,	 „sarutlanok”	 lettek.	Keresztes	Szent	
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Jánossal	sikeresen	reformálta	meg	rendjüket,	az	eredeti	szigorú	szabá-
lyok	szellemében.	Sok	rendházat	alapított,	kiterjedt	levelezést	folyta-
tott. 
	 Sokan	 kívánták	 látni,	 vele	 találkozni.	Amikor	Alba	 hercegi	
családja	hívta,	hogy	jelenlétével	segítséget	adjon,	Teréz	sietett	Albá-
ba,	de	már	csak	nagybetegen	ért	oda.	Megmondta	halála	pontos	idejét,	
de	alázatosan	vállalta	az	orvosi	vizsgálatok	és	kezelések	gyötrelmeit.	
1582.	október	4-én	halt	meg,	azon	a	napon,	amelyen	XIII.	Gergely	
pápa	naptárreformja	megkezdődött,	ezért	ünnepeljük	október	15-én	
(mert	4-én	a	naptárreform	miatt	15-ét	írtak!).	Holtteste	épségben	ma-
radt,	Albában	őrzik,	a	tiszteletére	emelt	gyönyörű	bazilikában.	1614-
ben	 boldoggá	 avatták,	 1622-ben	 pedig	 XV.	 Gergely	 pápa	 szentté	
avatta.	VI.	Pál	pápa	1970-ben	egyháztanítói	 címet	 adott	neki.	Spa-
nyolország	második	védőszentje.	Jelmondata	volt:	„Szenvedni	vagy	
meghalni!”

Példája:	
Gyengén, betegen is erős az erős!

	 A	Komáromi	Kisközit	(hosszabb	nevén:	Komáromi	Keresztény	
Középsulis	Közösség)	azzal	a	céllal	alapítottuk	még	2009-ben,	hogy	a	
városban	tanuló	hívő	keresztény	diákok	számára	támaszul	és	felfrissülé-
sül	szolgáljon.
	 Gyorsan	megtaláltuk	a	közös	hangot,	és	összekovácsolódni	se	
volt	nagyon	nehéz,	 tekintve,	hogy	 többségében	Marianumosok	 jártak	
az	összejöveteleinkre	(aztán	egyre	többen	hallottak	erről	a	Selye	János	
Gimnáziumban	is).
	 A	 legfontosabb	 az	 volt,	 hogy	 együttlétünkkel	 Istent	 tudjuk	
dicsőíteni	és	jobb	emberekké	válhassunk.
	 A	 közösségünk	 működőképessége	 a	 következőkön	 nyugszik:	
rendszeres	imádság	és	Biblia	olvasás,	játék	és	zene,	beszélgetés.
	 Az	Úrral	való	beszélgetéssel	és	az	Ő	igéjének	olvasásával	lehet	
leginkább	hitünkben	elmélyülni	és	azt	jobban	megismerni.
	 Hogy	a	hétköznapok	 terheit	 le	 tudjuk	 tenni,	 és	 így	akadályta-
lanul	 fejlődhessünk	 emberileg,	 jobban	meg	 kell	 ismernünk	 egymást,	
hogy	 jobban	 tudjunk	bízni	 a	mellettünk	ülőben	 (rendszerint	 egy	kör-
ben	ülünk,	 ami	 szimbolizálja	 az	egységet	 és	 egyenlőséget,	gyakorlati	

Komáromi Keresztény Középsulis Közösség
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szempontból	pedig	mindenki	látja	a	másikat	és	könnyebb	odafigyelni).	
Ezért	fontos,	hogy	az	összejöveteleinken	és	azon	kívül	is	sokat	kommu-
nikáljunk	egymással,	hogy	tartsuk	a	kapcsolatot.
	 Legalább	ennyire	fontos	a	játék	is,	hihetetlen	mennyire	megis-
merhetjük	egy	játék	során	egymást	és	önmagunkat.
	 A	 zene	 pedig	 a	 hangulatteremtés	 leghatékonyabb	 eszköze,	 a	
keresztény	 ifjúsági	 dalokat	 énekelve	 és	 hangszeren	 játszva	 közelebb	
hoznak	minket	Jézushoz	és	egymáshoz.
	 A	 közi	 módszereit	 és	 témáit	 tekintve	 nagyon	 sokrétű:	 annak	
érdekében,	hogy	ne	csak	elméletben	fejlődjünk,	hanem	gyakorlati	(min-
dennapi	élethez	hasznos)	 témákban	 is	gyarapodjunk,	elengedhetetlen,	
hogy	ne	foglalkozzunk	a	legkülönfélébb	dolgokkal.
	 Csak	hogy	mondjak	párat:	párkapcsolati	témák	(barátság,	sze-
relmi	kapcsolat,	házasságra	készülés,	házasság,	 természetes	családter-
vezés),	 család	 és	 gyermek	 nevelés,	 cölibátusban	 élők,	 szentek	 élete,	
Biblia	 elemzés,	 imamódszerek,	 megtérés	 élmények,	 az	 egyházi	 év	
időszakai	(Nagyböjt,	Advent,	stb.)
	 A	módszereink	pedig	a	pedagógia,	drámapedagógia,	pszicholó-
gia:	filmklub	(A	hullám,	Passió,	Tűzálló	házasság	-három	példa	a	sok	
közül),	 interaktív	 előadás	 és	 vetítés,	 közös	 sport	 (métázás,	 frizbizés),	
imaélet	(pl.:	rózsafüzér,	szentségimádás),	a	kreatív	tevékenységek	(kis-
film-készítés)	és	a	jótékony	tevékenységek	területeit	is	érintik.
	 Ha	az	éves	programjainkat	vesszük,	akkor	az	átlagos	köziken	
kívül	 igyekszünk	sportos	közit,	filmklubokat	 tartani,	voltunk	már	 teát	
osztani,	 besegíteni	 más	 szervezeteknek.	 Karácsony	 előtt	 el	 szoktuk	
vinni	a	Betlehemi	Lángot	a	komáromi	nyugdíjas	otthonba,	kórházba	és	
családokhoz.
	 Igyekszünk	tartani	a	kapcsolatot	más	keresztény	közösségekkel	
is,	például	a	somorjai	katolikus	fiatalokkal,	vagy	a	komáromi	reformá-
tus	gimnazisták	Gimiifiével.	A	többség	eljár	a	Nagymarosi	Ifjúsági	Ta-
lálkozóra,	 nyaranta	 pedig	 táborozik	 (KIK-es	 család-	 és	 ifjúságitábor,	
Egerszalók,	Táborhegyi	Napok,	stb.)
	 Végül	pedig,	akik	nélkül	ez	sokkal	nehezebb	lenne:	lelki	vezetőnk	
Nagy	Péter	atya,	a	többiek	pedig	a	Gábriel	Polgári	Társulás	kisközös-
ség	vezetőképzőjében	felkészített	animátorok	(Hozman	Zsanett,	Végh	
Miklós,	Berta	Péter).	Valamint	 természetesen	minden	közis	ki	 szívén	
viseli	a	sorsunkat.
	 Sok	szeretettel	várunk	mindenkit!	
	 Dicsértessék	a	Jézus	Krisztus!
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13. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
2Kir	5,14-17;	Zs	97;	2Tim	2,8-13;	Lk	17,11-19	
Most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön
14. hétfő
(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Róm	1,1-7;	Zs	97;	Lk	11,29-32	
Krisztus által kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést
15. kedd: AVILAI SZENT TERÉZ 
(Szent Thekla)
Róm	1,16-25;	Zs	18,2-5;	Lk	11,37-41	
Noha megismertétek Istent, mégsem dicsőítettétek Istenként
16. szerda
(Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit)
Róm	2,1-11;	Zs	61;	Lk	11,42-46	
Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint
17. csütörtök: ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC 
Róm	3,21-29;	Zs	129;	Lk	11,47-54	
Az ember a törvény tetteitől függetlenül a hit által igazul meg
18. péntek: SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA (ünnep) 
2Tim	4,9-17a;	Zs	144;	Lk	10,1-9	
Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé 
legyen általam
19. szombat
(Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák, Keresztes Szent Pál)
Róm	4,13.16-18;	Zs	104,6-9.42-43;	Lk	12,8-12	
Ábrahám a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép 
atyja lesz

heti liturgiKus nAptár
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hirdetéseK

	 Jövő	vasárnap,	a	Missziós	Vasárnap	alkalmából,	a	szentmisék	
után	gyűjtés	lesz	a	missziós	tevékenység	végzésére.	Isten	fizesse	meg	a	
kedves	hívek	adományait!
	 Ugyancsak	 jövő	 vasárnap	 a	 Harmonia	 Sacra	 Danubiana	 kere-
tében	a	11	órai	szentmisén	a	budapesti	Bárdos	Lajos	Kamarakórus	fog	
énekelni	 Kempelen	 Tünde	 vezényletével.	 Szeretettel	 várjuk	 a	 kedves	
érdeklődőket.
	 Kérjük	azon	 felnőttek	 jelentkezését,	akik	keresztelkedni	sze-
retnének,	hogy	jelentkezzenek	a	plébániahivatal	irodájában.	A	nevük	
és	 telefonszámuk	 megadása	 után	 értesítést	 kapnak	 a	 felkészítés	
időpontjáról.
	 Közöljük,	 hogy	 a	 Szent	András-templom	 javítására	 meghirde-
tett	gyűjtés	összege,	az	elmúlt	héten	1	010.-	EUR-val	gyarapodott.	 Így	
az	év	kezdete	óta	11	980.-	EUR-t	tesz	ki.	Isten	fizesse	meg	az	adakozók	
nagylelkűségét!
	 Jezsuiták	Komáromban	címmel	kerekasztal	megbeszélés	volt	
október	9-én	a	plébánián.	
	 A	 rendelkezésünkre	 álló	 források	 szerint	 a	 Jézus	 Társasági	
szerzetesrend	tagjai	az	1600-as	évek	elején	telepedtek	városunkban.	A	
Szent	András-templom	és	a	rendház	is	alapjaiban	a	jezsuiták	áldásos	
tevékenységének	máig	megtekinthető	bizonyítékai.	
	 Az	 világi-egyházi,	 szerzetesi,	 valamint	 múzeumi,	 műemléki	
és	civil	szervezeti	együttműködés	eredményeként		létrejött	találkozó	
célja,	 hogy	 egy,	 a	 jövő	 évben	 kicsúcsosodó	 kiállítás	 és	 előadás-
konferencia	 sorozat	 keretében	 bemutassa	 a	 komáromi	 jezsuiták	
vallási,	tudományos	ténykedését.
	 Legközelebb	 november	 6-án,	 a	 Harmonia	 Sacra	 Danubiana	
egyházzenei	és	egyházművészei	fesztivál	keretében	a	katona-templo-
mi	Limes	galériában	egy	Pázmány	Péter	kiállítás	nyílik,	majd	novem-
ber	16-17-én	emléktábla	avatással	és	előadással	kibővített	szentmise	
lesz	a	Szent	András-templomban.
	 Felhívjuk	ezért	a	kedves	hívek	figyelmét,	amennyiben	van	a	
jezsuitákhoz	köthető	tárgyi	emlékük,	könyvük,	azt	a	kiállítás	időtartamára	
kölcsönadni	szíveskedjék.	Köszönettel:	Stubendek	László
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†	József	(10.évf.)
†	Szülők,	keresztszülők,	rokonok

X
.

15.
U
torok	–	K

edd
8:00	

m
agyar

10:00	
m
agyar

17:00	
slovenská

Szent R
ozália

Panzió
Sv.	A

nna

†	Terézia	és	János
Szándékra
†	H

ilda	a	Ladislav	Šim
ko

X
.

16.
Streda – Szerda

7:00	
slovenská

8:00	
m
agyar

9:00	
m
agyar

17:00	
m
agyar

Sv.	A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

Szent A
nna

†	Ladislav,	M
ária,	Jozefína,	Pavol

Élő	gyerm
ekekért	és	unokákért

Élő	családért
H
álából	a	gyógyulásért

X
.

17.
Štvrtok	–	C

sütörtök
8:00	

m
agyar

17:00	
slovenská

Szent R
ozália

Sv.	A
nna

Élő	édesapáért
Požehnanie	pre	deti

X
.

18.
Piatok	–	Péntek

7:00	
slovenská

8:00	
m
agyar

17:00					slovenská
17:00	

m
agyar

Sv.	A
nna

Szent R
ozália

Sv.	Jozef
Szent A

nna

B
.	pom

oc	pre	M
areka

†	László	Ferenc,	R
ozália	és	

nagyszülők
†	A

lexander
†	József,	M

ária,	G
yörgy,	nagysz.

X
.

19.
Sobota	–	Szom

bat
8:00	

m
agyar

17:00	
slovenská

17:00	
m
agyar

Szent R
ozália

Sv.	R
ozália

Szent A
ndrás

†	Lajos	és	M
ária

†	Irena,	Jozef	a	syn	František
†	M

ária	és	Tom
a	szülők

X
.

20.
29.	N

ED
EĽA

C
EZ	R

O
K

ÉV
K
Ö
ZI	

29.	VA
SÁ

R
N
A
P

8:00	
m
agyar

9:00	
slovenská

11:00	
m
agyar

17:00					slovenská
17:00					m

agyar

Szent R
ozália

Sv.	O
ndrej

Szent A
ndrás

Sv.	O
ndrej

Szent A
nna

†	Pál	és	Erzsébet
†	H

edviga	a	František
M
iséző	pap	szándékára

†	Jozef
M
iséző	pap	szándékára

A szentmiséK rendje
2013.	október	14	–	20.


