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Krisztus fénye…. megérint e?
A mai olvasmányok központi témája az imádság, őszinte hittel
megélt imádság.
Sokszor és sokféle módon szoktunk kérni egymástól szívességet, vagy netán elutasítani egy segítségnyújtást. Ez leginkább attól
szokott függni, hogy ki és milyen szándékkal áll előttünk. Sőt, milyen
kisugárzással rendelkezik. Ugyanis minden embernek van egyfajta
kisugárzása… lelki tükre, amely olykor vonz, máskor csodálatba ejt.
Az első olvasmányban Mózes tette – kitartó imája - által, Istennel benső kapcsolatot ápolt. Megérezve a titokzatos Isteni jelenlétet
életében, győzelemre segítette a népet.  
Mindnyájunknak van egyfajta kisugárzása, mely vonz, vagy
taszít, vagy hidegen hagy, mely rokonszenvet vagy ellenszenvet, netán félelmet vált ki. Ez a kisugárzás a személyiségünk töltése, életigenlésünk, a kapcsolataink vannak benne. E töltés lehet szeretet, lehet
gyűlölet, lehet életuntság, lehet rombolni vágyás, lehet ártani akarás, lehet uralkodni vágyás, vagy épp a naiv optimizmus, netán a megkeseredett pesszimizmus. Vagy ezek keveréke. Öntudatlanul is reagálunk erre
a másik jelenlétét hírül adó üzenetre.
Krisztusnak is volt és van kisugárzása, a szentség, a Boldogságok embere. Az az érzésünk, hogy ez az ember belénk lát, szívek-vesék vizsgálója, hiába igyekszünk titkainkat rejtegetni előle. De ő nem
egy ügynök, vagy kém. Nem azért akar ismerni minket, hogy kipu-

hatolva gyenge pontunkat megzsaroljon, hogy másoknak erről
jelentést tegyen. Hanem azért,
hogy bizalommal megfogadjuk
Őt életünk vezérének. Őt, a hatalmast, akiben még sincs meg a hatalomvágy, aki valóban önzetlenül
emelni akar minket, magához. Őt
a szeretettel teljest, hogy a mi életérzésünk, a mi világlátásunk is
olyan legyen, mint az Övé. Azért
jött Ő, hogy valamiképp a mi élő
lelkiismeretünk legyen.
Aki mesterünk, és barátunk akar lenni, az életünk minden fontos pontján mellettünk
szeretne állni, balsorsban vigaszunk akar lenni, jó sorsban
tanácsadónk. Nem úgy akar Ő velünk, mint a zsarnokok, akik magukhoz kötik erőnek erejével azokat, akiket erre áldozatul kiszemeltek…
Ő kegyelemmel kísér minket, vigyázza szabadságunkat.
Ha felderengett nekünk a történelem ködén át Krisztus alakja,
merjünk a közelébe menni, miként Mózes ment az égő csipkebokorhoz. Miként Mózes is bátor volt kérni… hinni Istenben. Merjünk hozzá
menni, aki Isten és Ember egy személyben. Több Ő zseninél, tudósnál, művésznél, királynál. Őneki ezért olyan egyedi és utolérhetetlen a
kisugárzása, mert Isten egyszülött fia. Ez az Ő titka! És ezért kér tőlünk
hitet, hogy engedjük magunkat megérinteni egyéniségének aurájától.
Járjuk vele az életünk útját, hogy vele járva beteljesedjen a titokra éhes
szívünk kívánsága: Tudom már kinek és mit és miért hiszek, bár rá
nem szolgáltam a bizalmára, mégis bizalmas lehetek az Úrral, aki társ
a társtalanságban, út az úttalanságban, igazság a vélemények ingoványában, aki élet számomra.
Akire így ráragyog Krisztus fénye, aki így tudja azt magába
engedni, abban az emberben ez a fény lakást vesz, annak még a kisugárzása is krisztusi, azaz jó illatú. Segítségnyújtása alázatos, hite pedig
stabil lesz….marad.
Nagy Péter diakónus
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A hét szentje
Kapisztrán Szent János
Ünnepe: október 23.
KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS 1386. június 24-én született
az olaszországi Kapesztrano városkában. Apja német zsoldoskapitány
volt, akit hét évesen elveszített. Otthon nagyon tehetséges tanulónak
mutatkozott, majd Perugiában jogot tanult, és egy ideig bíróként dolgozott. Később Perugia és környéke kormányzójává nevezték ki.
Vezetését az önállóságát nemrég elvesztett terület lakói ellenszenvvel
fogadták. Fellázadtak ellene, fogságba is ejtették.
Alattvalóinak erőszakoskodásai miatt lemondott, csaknem
megkötött házasságát is érvényteleníttette és 1415-ben ferences szerzetes lett. Szigorú feltételekkel vették csak fel a rendbe. Sienai Szent
Bernardinnál végezte el hittudományi tanulmányait, és 1420-ban pappá szentelték.
Európát bejárva óriási feladatokat
látott el: apostolkodott, bűnbánati szónok volt, az erkölcsöt erősítette, küzdött
az eretnekek ellen, vitázott velük, dolgozott rendje megújulásán, fáradozott a
keleti egyházszakadás megszüntetésén,
gyakran eljárt pápai megbízatásokban,
kereszteseket toborzott. Sok írása is ránk
maradt. 1455 tavaszán Magyarországon
is fáradozott az országgyűlésen a pártoskodás megszüntetése és a török elleni
hadjárat megindítása érdekében.
A törökök ellen harcolt 1456-ban
Nándorfehérvárnál a keresztesek élén, szorosan együttműködve Hunyadi
Jánossal. Közreműködése nagyban hozzájárult a hármas győzelemhez,
a török hajóhad tönkretételéhez, Nándorfehérvár felszabadításához és
a szárazföldi török sereg elleni diadalhoz. Európa szerte felhangzott a
Te Deum. III. Kalixtusz pápa elrendelte hálából augusztus 6-ára Urunk
színeváltozásának ünnepét, valamint a déli harangszót.
„hogy egyek legyenek”
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A győzelem után röviddel Hunyadi János, majd három hónapra
rá, 1456. október 23-án Kapisztrán János is elhunyt Szerémújlakon, a
kitört pestis járvány következtében. Ünnepét március 28-án tartották,
de XXIII. János pápa halála napjára tette át. Teste a török hódoltság
alatt eltűnt. Szobra 1921 óta a budai várban áll.
Példája:
Tanulj keményen,
és rendíthetetlenül harcolj a hitedért!

Vallomások a hitről a Hit évében…
Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek (Jn 20,27-29)
Nemrég egy érdekes cikket olvastam az egyik hírportálon,
melynek címe a következő volt: A római elit találta ki Jézus történetét? A rövid leírás lényege, hogy az ismert, ugyanakkor azonban vitatott megítélésű Biblia-kutató, Joseph Atwill új könyvében
azt állítja, hogy a kereszténység csupán propagandaeszközként jelent
meg a Római Birodalom területén, mellyel pacifikálhatta rebellis
alattvalóit. Jézus Krisztus tehát a kutató álláspontja szerint egy fiktív személy, története pedig az első században élt római arisztokraták
agyszüleménye.
Ez persze mindössze egy olyan elmélet a sok közül, mely által
a kutatók megpróbálják elhelyezni Jézus Krisztus személyét a történelemben. E kutatások legfőbb hibája azonban, hogy a hitet kizárva közelítenek a kérdéshez, s már koncepcióik is magukban hordozzák kétségeiket. Mindent a tudomány szempontjából szemlélnek, s olyan dolgot
próbálnak megragadni, amely már önmagában véve is megragadhatatlan. Valóban itt járt Jézus kétezer évvel ezelőtt? Minden valószínűség
szerint igen. De mégsem ez a lényeg a mi hitünk szempontjából, hanem
az, hogy ma is itt jár köztünk. Ha mindössze annyi volna a mi hitünk
alapja, hogy elfogadjuk azt, hogy Jézus Krisztus valóban itt járt köztünk a Földön kétezer évvel ezelőtt, azzal vajmi keveset érnénk. A hívő
lélek számára e kérdés eltörpül amellett, ami őt igazán érdekli. Vagyis
hogy jelen van-e a mi saját életünkben Jézus Krisztus?
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Saját példámmal szeretnék rávilágítani a fentiek lényegére. A
Megváltó személyét elsősorban édesapámtól ismertem meg, aki nem
volt sem tudós, sem egyetemet végzett ember, csupán olyan egyszerű
lélek, aki gyermekkorától fogva fizikai munkával kereste kenyerét.
Ennek ellenére mindig izgatta az igazság keresése. Elmondása szerint
gyermekkorától kezdve hitt Jézus Krisztusban. Felejthetetlen élményt
jelentett számára nagymamája áhítatos hite, s az ima ereje, melyet már
fiatal korában megtapasztalt. Amikor gyermekként beszélgettem vele,
gyakran mesélt nekem hitéről, Istenről való meggyőződéséről és arról
a szeretetről, melyet kizárólag Jézus Krisztus égethet az ember szívébe, hogy aztán Örök Szeretettel vonzhassa magához. Ahogy édesapámnak, úgy nekem sem kellett tudományos kutatások végeznem és
Jeruzsálembe utaznom ahhoz, hogy megérezzem a hit csodálatos erejét ezekből a történetekből. Nem kellett iratokat tanulmányoznom ahhoz, hogy meggyőződjek Isten szeretetéről és Jézus Krisztus valóságos létéről. S úgy gondolom, ez mindnyájunk figyelmét arra irányítja,
hogy Jézus Krisztus kétezer évvel ezelőtt Tamás apostolhoz intézett
szavai a mában is aktuálisak számunkra. Jézus ma is így szól hozzánk:
Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn
20,27–29)
Bajcsi Ildikó
SZENT ÁGOSTON IMÁJA
Ó, örök szépség (Vallomások X.38,40.)
Ó, örök szépség,
későn szerettelek!
Íme, belül voltál,
én pedig kívül kerestelek.
Velem voltál,
és én nem voltam veled.
De Te hívtál, kiáltottál,
és összetörted süketségemet.
Sugarad rám özönlött,
és messze űzted vakságomat is.
Megízleltelek,
már éhezem Reád
„hogy egyek legyenek”

és szomjúhozlak Téged.
Érintettelek,
és békességedet óhajtom.
Irgalmad fölségében van csupán
minden reménységem.
Ó, mindörökre lángoló Szeretet,
tüzed nem alszik el sosem!
Ó, Szeretet,
gyújts föl engem, Istenem.
Ámen.
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Heti liturgikus naptár
20. vasárnap: ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
(Szent Vendel)
Kiv 17,8-13; Zs 120; 2Tim 3,14 - 4,2; Lk 18,1-8
Valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb
21. hétfő
(Szent Orsolya és vértanútársai, Boldog IV. Károly, Szent Hilárion,
Berecz Skolasztika)
Róm 4,20-25; Lk 1,69-75; Lk 12,13-21
Nekünk is megigazulásunkra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat
22. kedd
Róm 5,12.15b.17-19.20b-21; Zs 39; Lk 12,35-38
Egynek igaz volta miatt árad ki minden emberre az életadó megigazulás
23. szerda: KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS
(Szent Szeverin)
Róm 6,12-18; Zs 123; Lk 12,39-48
A bűntől megszabadulva az igaz élet szolgái lettetek
24. csütörtök
(Claret Szent Antal Mária, Szent Gilbert)
Róm 6,19-23; Zs 1; Lk 12,49-53
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban
25. péntek: Pannonhalmi SZENT MÓR
Róm 7,18-25a; Zs 118,66-68.76-77.93-94; Lk 12,54-59
Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész
26. szombat
Róm 8,1-11; Zs 23; Lk 13,1-9
Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha Isten Lelke lakik bennetek
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Hirdetések
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett
gyűjtés összege, az elmúlt héten 30.- EUR-val gyarapodott. Így az év
kezdete óta 12 010.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók
nagylelkűségét!
A hagyományos, jövő évi falinaptár a sekrestyében megvásárolható.
A 2 EUR összegből 50 cent a plébánia javára marad.
Jövő szombaton az éjjeli órákban ismét visszatérünk a téli
időszámításra!
A Harmonia Sacra Danubiana egyházzenei és egyházművészeti
fesztivál október 20. vasárnapi programjai a Szent Andrástemplomban:
A 9 órakor kezdődő szlovák misén a komáromi Cantantina Női Kamarakórus énekel Csupka Katalin vezényletével, majd a 11 órakor
kezdődő szentmisében a budapesti Bárdos Lajos Kamarakórus énekel
Kempelen Tünde vezényletével. A kórusok éneklései egyben emlékezés Liszt Ferenc születésnapjára.
12 órakor a templom oratóriumában kerül sor arra a nagyszabású
kiállításra, mely a győri székesegyházi kincstár, a komáromi katolikus
plébánia és a Csemadok városi szervezete közös szervezésében Szent
László emlékezete címmel Borbély Károly és Kustyán Melinda festőés textilművészek alkotásait mutatja be.
A Harmonia Sacra Danubiana egyházzenei és egyházművészeti
fesztivál jövő heti programjai a Szent András-templomban:
Október 26-án, szombaton 17 órakor ünnepi régi rítusú misével emlékezünk a Szent András-templom 1860-ban történt újraszenteléséről.
A mise főcelebránsa Sranko László Bacsfa-Szentantal plébánosa
lesz. Elhangzik a komáromi születésű Beliczay Gyula F-dúr miséje,
közreműködik Szabó Imre orgonaművész valamint a Concordia Vegyeskar.
Október 27-én, a vasárnapi esti mise után 18 órakor Hajnóczky Bence
fiatal győri orgonista ad hangversenyt templomunk történelmi orgonáján.
Mindenkit szeretettel várunk!
Stubendek László
a komáromi Csemadok elnöke, a fesztivál főszervezője
„hogy egyek legyenek”
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A szentmisék rendje
2013. október 21 – 27.

X.
21.
Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő
8:00
10:00
17:00

slovenská
magyar
magyar

X.
22.
Streda – Szerda

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

7:00
8:00
17:00

X.
23.
Štvrtok – Csütörtök 8:00
17:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna

Za dož. 80.rokov s. Marienky
Élő Teréz, Árpád gyógyulásáért
Család † tagjaiért

† Rokonok és ismerősök
Na úmysel
† Rodičia a bratia František a
Alexander

† František
Élő anya és fia
Szándékra
† Miklós, Rozália és Antal

Hálából (90. szül. és 66. házasság.)
† Rodičia

B. požehnanie pre Tamaru
† János
Na úmysel
Család élő tagjai

† Irma
† Augustín
Régi rítusú közös mise

Sv. Anna
Szent Rozália
Sv. Jozef
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András

Bányai cs. † tagjaiért
Za dožitých 50. r. syna Milana
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

magyar
latinská
latin

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

8:00
17:00
17:00

8:00
magyar
9:00
slovenská
11:00 magyar
17:00     magyar

magyar
slovenská

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

X.
24.
Piatok – Péntek

7:00
slovenská
8:00
magyar
17:00     slovenská
17:00 magyar

magyar
magyar
slovenská

X.
25.
Sobota – Szombat

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

X.
26.

slovenská
magyar
magyar
magyar

X.
27.

30. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
30. VASÁRNAP
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