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Béke az érkezőnek, áldás a távozónak!
Hívő közösségünk jelentős ünnepe alkalmából, amikor a Szent András
plébániatemplom újra-szentelésének 153. évfordulójáról emlékezünk meg, dr.
Korzenszky Richárd, a tihanyi bencés apátság elöljárójának szavaival fordulok e
sorok olvasójához. Richárd atya egy helyen a következőket írta:
„Miért építenek templomokat? Mert amióta ember él a Földön, mindig
a végtelenre vágyik. Ennek a vágyakozásnak kifejezője minden igaz művészet.
A templom és a művészet elválaszthatatlanul összetartozik.
A templom nem csupán művészettörténeti emlék, a templom messziről
figyelmeztető látvány, hogy a földről tekintsünk föl az égre. Belső tér, amely
embereket gyűjt össze. Embereket, akik fel akarják emelni a szívüket. Találjon
megnyugvást és békét mindenki, aki betér ebbe az Isten-házába! Álljon meg
csodálattal azok műve előtt, akik a műalkotásokat létrehozták, és megőrizték! Vigye magával a szépségek élményét, amely azt hirdeti ezen a helyen is, hogy több
és nagyobb a világ annál, mint amit szemünkkel láthatunk. Béke az érkezőnek,
áldás a távozónak!”
Az ember csodálattal áll meg a templom előtt. Csodálattal, mert olyan
épülettel találkozik, mely eltér a megszokott épületektől. Az ember azonban
kíváncsi teremtménye a jó Istennek, ezért nem csupán megáll a templom előtt,
hanem be is lép a templomba. A temp-lom ugyanis azt a célt szolgálja, hogy
különleges belső világával, megszentelje az embert, hiszen a templom magát az
Isten Fiát, a tabernákulumban, vagyis a szentségházban a kenyér színében jelen
lévő Jézus Krisztust őrzi számunkra. A templom tehát szent hely, ahová a hívők

közössége nyilvános istentiszteletre
gyűlik össze.
A templom miliője megnyugtató hatással van igen gyakran felzaklatott lelki világunkra. Mennyi embertől
hallottam már olyan véleményt, hogy
milyen jó volt neki betérni a templomba,
egy kicsit megnyugodni, még akkor is,
amikor tudta, hogy problémája megoldhatatlan, de az a tudat, hogy a Szentséget őrző helyen Isten elé vihette szíve
gondterheltségét, szinte a megoldhatóság
küszöbe elé helyezte megoldhatatlannak
vélt problémáját. És nagyon gyakran
nemsokára bekövetkezett a várva-várt
megoldás.
A templom csak üres kőhalmaz
lenne, ha nem töltenének meg a jámbor
hívek, akik tulajdonképpen a templom
igazi épületkockái (vö. 1Kor 6, 19-20).
A templom azon kívül, hogy az
imádság háza, nagyon gyakran számtalan értékes művészeti alkotást is rejt
magába. A templomot nem csupán felépíteni kellett, hanem gondozni, javítgatni,
takarítani, díszíteni is kell. Minden korban akadtak, és akadnak nemes lelkű emberek, akik ezt a feladatot vállalták, s ma is vállalják. Köszönet nekik!
Korzenszky Richárd atya szavaira hivatkozva kívánom erősíteni önmagunkban a templomhoz fűződő szeretetet és gondoskodást. „Béke az érkezőnek,
áldás a távozónak!” Legyen ez egy jelmondat, amely a templomban szerzett
béke által, valóban áldássá tesz bennünket a világ számára.
László atya
Commune Dedicationis Ecclesiae
Egyházközségünk évente október végén ünnepli plébániatemplomunk,
a Szent András-templom 1860-ban történt újraszentelését.
Már korabeli ábrázolásokból is ismert, hogy a mai templom helyén,
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környékén már az 1600-as évek közepétől állt templomépület. Az évtizedek
folytán több ízben átépített Szent András-templom az 1763-as, majd az 1783-as
fölrengésben sérül meg súlyosan (ez utóbbi földrengés óta, engesztelésül, harangozunk naponta 3 órakor). Az 1848-as, szinte az egész várost elpusztító tűzvész
után közadakozást szerveznek, majd Scitovszky János bíboros, hercegprímás
1860. október 28-án újraszenteli a templomot.
A szentelési szertartás nagy pompával zajlott. A körmenet a városháza
mögötti Szent Anna- kápolnából indult és több stációt beiktatva haladt a Szent
András-templom felé. A szentelési szertartási rend öt oldalon, nagyjából A3-as
formátumú lapokon maradt fenn, ékes latinsággal írva „Ordo in Consecratione
Ecclesiae Comaromiensis ad S. Andream, per Cardinalem Johannem”… bevezetéssel. (Érdemes lenne egyszer részletesen is lefordítani, hiszen rólunk szól).
Ugyancsak fennmaradt az „átadási jegyzőkönyv”, vagyis a szentelési okirat –
latinul és magyarul!  Ezeket az iratokat az első alkalommal megvalósult Harmonia Sacra Danubiana megrendezése folytán találtuk meg.
Értékes dokumentumok ezek, ahogyan nagy kincsünk nekünk,
komáromi katolikusoknak a Szent András-templom, az ország egyik legnagyobb temploma. Óvjuk, szeressük ezt a hajlékot, mert „Ez az Isten háza és
kapuja a mennynek” (Ter 28, 17.).
Stubendek László
A komáromi Szent András-templom felszentelési okirata
1860. október 28.
melyben
Scitovszky János biboros, hercegprimás
elrendeli az újraszentelés megünneplését
(szöveghű másolat)
*
János,
a római Sz. egyháznak jeruzsálemi Sz. keresztről czimzett Bibornoka,
Esztergomi érsek,  Magyarország  Herceg Primása stb.
Miután ezen,   az 1848-i tűzvész által   elpusztított, most   hamvaiból
dicsőségesen kiemelt s díszesen helyreállított templomot az Isten dicsőségére  
örvendező  lélekkel  felszenteltük:
Misem fekszik inkább szívünkön,  minthogy az minden jövendő nemzedékeknél méltó tiszteletben tartassék.  
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Minek elérésére Istentől nyert  hatalmunknál  fogva ezennel elrendeljük,
miszerint ezen templomszentelésnek  évfordulati napja évenkint   a   minden
szentek ünnepét megelőző vasárnapon, mint elsőrendű ünnep nyolcaddal ünnepeltessék meg.
Izrael Istene,
töltsd el méltóságoddal e templomot,
nyisd meg szemeidet házad fölött,
őrködjél fölötte nappalon és éjjelen át,
és engedd, hogy mindazok, kik itt imádásodra megjelennek,
vígasztalásidnak javait elvehessék.
Kelt Komáromban magán a felszentelés,  Szent Simon és Júda apostolok
ünnepére eső napján,
Urunk 1860-dik,  
püspöki hivatalunk 33-ik,
érseki  hivatalunk 11-ik,  
félszázados papságunk  első  évében.
         (Közreadja: Stubendek László)
A templomszentelési megemlékezés programja
a Szent András-templomban:
2013. okt.26., szombat
17.00 Ősi rítusú szentmise,
főcelebráns: t. Sranko László, Bacsfa – Szentantal plébánosa,
közreműködik: a Concordia Vegyeskar, a Bacsfa – szentantali Schola,
Szabó Imre orgonaművész
2013. okt. 27., vasárnap
A 9.00, a 11.00 és a 17.00 órai szentmiséken Te Deum-ot énekelünk
18.00 Hajnóczky Bence fiatal győri orgonista hangversenye
a templom történelmi orgonáján
2013. okt. 28., hétfő
17.00 Templomszentelési mise
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Mindenszentek - November 1.
Az ünnep célja, hogy az összes szentet – nemcsak azokat, akiket
az Egyház hivatalosan szentnek nyilvánított – közös napon ünnepeljük. Az
ünnepi mise könyörgése ki is nyilvánítja: „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra
kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat”.
Kik is azok a mindenszentek, akiknek ünnepét üljük ma? Kik azok
a boldogok, akiknek Jézus a hegyi beszédben megígéri az Isten országát, az
üdvösséget? Mai formájában is több, mint ezeréves ünnep ez, eredetében és
jelentésében pedig visszamegy az első keresztény századokra.
Minden nép mindenkor tiszteletben tartotta nagyjait és elődjeit. A
hajdani rómaiaknál az ünneplés és tisztelet legnagyobb foka volt, hogy
őseiknek és hőseiknek isteni és félisteni címeket adományoztak, akiknek
aztán szobrot emeltek, esetleg szentélyt állítottak fel. Marcus Agrippa az
összes istenek tiszteletére templomot építtetett Kr.e. 27-ben, s a felépült
szentélyt Pantheonnak nevezték el. Itt mutattak be áldozatot az összes istenek tiszteletére.
A keresztények természetesen csak az egy igaz Istent imádták, s
távol tartották magukat a bálványimádó szokásoktól. Ezért többen életükkel fizettek. Sok ezren haltak meg hitükért csak Róma városában az első
századokban. Az élők a vértanúkat hősöknek tartották, és tisztelték őket.
Elsősorban ők voltak méltók a feltámadt Krisztust, az égi Bárányt kísérni
a mennyei Jeruzsálemben, hiszen ők
vértanú halálukban, véres életáldozatukban lettek Krisztushoz hasonlóvá.
Ünnepük, az összes mártírok ünnepe a
húsvéti időszakban volt, a húsvét utáni
pénteken. (Péntek Jézus szenvedésének és halálának a napja!) Az ünnepet
Keleten már 380-ban megtartották, s
az összes vértanúra emlékeztek ezen
a napon. A nyugati egyház liturgiájába
IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609. május 13-án keresztény templommá
szentelte fel a Pantheont, Mária és a keresztény mártírok tiszteletére, “Sancta
Maria ad Martyres” címmel.

„hogy egyek legyenek”

  

5

III. Gergely pápa (731-741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak,
vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz
embernek” emléknapjává tette. IV.Gergely pápa (827-844) helyezte át az ünnepet november 1-jére, amely lassanként az összes szentek ünnepévé vált.
Fontos megemlítenünk, hogy - a fentieken kívül - testvéreink,
barátaink, ismerőseink ünnepe is november 1., azoké, akik üdvözültek (nemcsak a szentté avatottaké).
Sőt, a saját - reménybeli - ünnepünk is, mert mindnyájan arra vágyunk, hogy egykor a mindenszentek seregében éljünk a mennyben. Mindennap gondolnunk kell erre, örök célunkra, amint Szent Cyprián írja: “...
amikor lenyugszik a nap és végetér napunk, kell, hogy újra imádkozzunk, és
kérjük, hogy ismét felkeljen fölöttünk a fény, és kérjük azt is, hogy Krisztus
eljövetele az örök élet kegyelmét hozza meg nekünk...”

Hirdetések

Hétfőn, október 28-án tartjuk a Szent András-templom
újraszentelésének 153. évfordulóját. Szeretettel gondolunk a templomot szakrális célokból rendszeresen igénybe vevő hívekre, valamint a
templomot anyagilag támogatókra.
November 1-én kötelező ünnepünk lesz, Mindenszentek ünnepe. Egyben Jézus Szíve első péntekje is. November 1-8-ig teljes
búcsú nyerhető a tisztítótűzben szenvedő lelkek részére.
Első péntekhez a szokott módon gyóntatunk.
Első vasárnap 15.00 órától szentségimádást tartunk a Szent András plébánia-templomban. Ugyancsak első vasárnap tartjuk a gyűjtést
a plébániai kiadásokra. Isten fizesse meg az adományokat.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt héten 5.- EUR-val gyarapodott. Így az
év kezdete óta 12 015.- 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.
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Heti liturgikus naptár
27. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Sir 35,12-14.16-18; Zs 33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
Aki szívből szolgál, annak imádsága a felhőkig hatol fel
28. hétfő: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK
(ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok
29. kedd
Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja
30. szerda
Róm 8,26-30; Zs 12; Lk 13,22-30
Az Istent szeretőknek minden javukra szolgál
231. csütörtök
(Szent Wolfgang)
Róm 8,31b-39; Zs 108,21-31; Lk 13,31-35
Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől?
1. péntek: MINDENSZENTEK (főünnep)
(Boldog Romzsa Tódor)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ott állnak a trón és a Bárány színe előtt fehér ruhába öltözve
2. szombat: HALOTTAK NAPJA
(Szent Tóbiás vértanú)
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent
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A szentmisék rendje

2013. október 28 – november 3.

X.
30.

X.
29.

X.
28.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő
magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar
magyar

8:00
magyar
17:00 magyar
18:00     slovenská
8:00
10:00
17:00

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

Štvrtok – Csütörtök 8:00
17:00

8:00
magyar
9:00       slovenská
11:00     magyar
15:00     slovenská
16:00 magyar

X.
31.

Sobota – Szombat

magyar
slovenská
magyar

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

8:00
17:00
17:00

Piatok – Péntek

XI.
2.

XI.
1.

XI.
3.

31. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
31. VASÁRNAP

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

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

Szent Rozália
Sv. Anna
Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Cintorín
Temető

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

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

Irén gyógyulásáért
† Bajnok István
† Ján, Júlia, Imrich, Anna, Zsolt

Hálából
Szándékra
Za zdravie matky a dieťaťa

† Štefan
Szándékra
Szándékra
Lelki megújulásért

† László és Margit
† Mária, Rudolf, dcéra Mária a
vnúča

B† Margit és Gyula
† Filoména a Jozef
Miséző pap szándékára
Pobožnosť za dušičky
Szertartás a halottakért

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† Rozália a Alexander
† Béla, Erzsébet és Tibor

† Kucsera Pál, Katalin, nagyszül.
† Božena, Jozef, Leopold, Vojtech
Miséző pap szándékára
Za živú rodinu
Miséző pap szándékára
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