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I/8. szám

„MA a te házadban KELL megszállnom!”
Temetőlátogatáskor, a sírok között sokszor elhangzik: „de jó
ember volt, egy Földön járó szent, milyen nemes lélek” Pedig minden
bizonnyal az elköltözött is gyarlóságokkal küzdő, sokszor csak az emlékezés éveinek távlatán át megszépülő, ideálissá növekedő testvérünk
volt. Ennek ellenére valóban sokuk szentté lett földi életében.
A mai evangélium egy szentté változott embert állít elénk, a
gazdag ifjú ellentétét, aki ugyan el akarta nyerni az örök életet, de
amikor megtudta, hogy ehhez le kell mondania a gazdagságról, szomorúan otthagyta a Mesterét (vö. Lk 18,23). Zakeus, akinek epizódját csak a Lukács evangéliumban olvassuk, két jelzővel rendelkezik:
ő a vámosok feje, a jerikói vámhivatal igazgatója, nem egyszerű
köztisztviselő, hanem főnök és gazdag. Nem pusztán megél valahogy
a munkájából, hanem mások kizsákmányolásából gazdagodik meg. Az
a tény, hogy egy fügefa lombjai között húzza meg magát, méltósága
ellenére fára mászik, valami belső, legyőzhetetlen vágyra utal, ami fellobbant benne, s amelyet Jézus tud, észrevesz és értékel. Amint odaér,
rögtön föltekint a fára és megszólítja.
Itt is ez történik: amit Jézus mond, abban minden szó nyomatékos, két aprócska szó azonban különösképpen: MA a te házadban
KELL megszállnom! A “ma” és a “kell”, ez az, amire Zakeus egyálta-

lán nem számított. Ez olyan fordulat, amely egyszeriben összeszorítja, majd kitágítja a szívét, megfordítja az életét. Majd következik a
jelenet későbbi mozzanata, amikor a tehetős vámos fölkel a családi
asztaltól és restitúciós vallomást
tesz: „vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakit
megcsaltam valamivel, akkor
négyannyit adok helyette” Döbbenetes ez az elhatározás, fölülmúlja a törvényben meghatározottat, messze több annál, ami
megkívánható lenne. A különös
eseményt Jézus történetzáró
mondata látja el csattanóval:
„Ma üdvösség költözött ebbe a
házba, mert ő is Ábrahám fia”
Van megtérés, lehet
megtérni, vannak megtérők, én
is megtérhetek, talán többször
is az életemben! Képzeljük el
korunk magyar Zakeusát, aki
történetesen egy vidéki kisváros
vezető párttitkára volt a kommunizmusban, vallását sohasem gyakorolta. Vámos volt, a szó eredeti sémita értelmében: szolgált, kiszolgált másokat, de nem a saját
népét. Egyszer egyházi rendezvény volt a városban, megtudta, hogy
a bíboros fogja tartani. Ő is elment, aztán, amikor a templomba ért az
ünnepi menet, majd elállt a lélegzete, a püspök gyűrűs kezével éppen
az ő kétéves kisfiának rajzolt keresztet a homlokára. Ez megváltoztatja
az életét: az egyik telkét fölajánlja, épüljön rajta szeretetotthon, és rendezi lelkét az Istennel. A megtérés köznapi formáit senkitől sem szabad
megtagadnunk, elvitatnunk, sajnálnunk. Előítéleteink nem vonhatják
meg egyetlen Zakeustól sem a megtérés lehetőségét: a bűnösökből
lesznek az igazi szentek. A kegyelem itt is, ott is dolgozik, ha van, aki
hallgat rá, és kész arra, amire Zakeus, hogy tettekben is megnyilvánuljon a megtérése.
Pákozdi István/MK
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A Lateráni-bazilika felszentelése
November 9.

A Konstatntin által a Lateránban építtetett bazilika felszentelésének évfordulóját a XII. századtól e napon ünnepelték meg. Ez a
megemlékezés eredetileg Róma városának ünnepe volt, majd később
– mivel ez a bazilika „A Város és a Földkerekség minden templomának anyja és feje” – tiszteletét az egész Római Katolikus Egyházra kiterjesztették. A mai ünnep kifejezésre juttatja az egységet és
a szeretetet  Péter apostoli széke iránt, amely Antiokhiai Szent Ignác
tanúsága szerint „az egyetemes szeretetközösség élén áll”.

•

SZENT CAESARIUS ARLES-I PÜSPÖK BESZÉDEIBŐL
(Sermo 229, 1-3: CCL 104, 905-908)
A keresztségben mindnyájan Isten templomává lettünk
Krisztus kegyelméből ujjongó örömmel megünnepeljük,
kedves testvéreim, e templom felszentelésének évfordulóját; de ne
felejtsük, hogy nekünk magunknak kell Isten igazi és élő templomává
lennünk. A keresztény nép méltán szentel ünnepet a templomnak, mint
édesanyának is, mert jól tudja, hogy ebben nyerte el a lelki újjászületés nagy kegyelmét. Első születésünkkor ugyanis csak Isten haragjára
voltunk méltók, és csupán lelki újjászületésünkkor lettünk méltók Isten
gondoskodó szeretetére.
Első születésünk ugyanis
még halálra szánt bennünket, viszont az újjászületés már az életre
hívott meg minket.
    A keresztség előtt, kedveseim, mindnyájan a sátán lakóhelye voltunk, de
keresztségünk után Krisztus templomává lettünk
„hogy egyek legyenek”
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az ő érdeméből, így, ha lelkünk üdvösségének ügyéről egy kicsit is
figyelmesebben elgondolkodunk, akkor megértjük, hogy Isten igazi
és elő temploma vagyunk. Isten nem csak emberi kéz emelte templomokban lakik (ApCsel 17, 24) vagy kőből, fából épített házakban,
hanem sokkal inkább az ember lelkében, amelyet saját képére formált
és alkotott meg teremtő keze. Ezért mondta Szent Pál apostol: Isten
temploma ugyanis szent, és ti vagytok az (1 Kor 3, 17).
Amikor eljött közénk Krisztus, szívünkből kiűzte a sátánt,
hogy templomot készítsen bennünk magának. Ezért az ő segítségével
tegyünk meg mindent, hogy gonosz tetteink miatt e templomban őt
megbántás ne érje. Mindaz ugyanis, aki gonoszat cselekszik, Krisztust bántja meg. Mert amint már az előbb is mondtuk: mielőtt Krisztus megváltott volna minket,
a sátán lakóhelye voltunk; a
megváltás pedig arra tett méltóvá, hogy Isten hajlékává
legyünk, mert úgy tetszett Istennek, hogy lakást készítsen
magának bennünk.
Ha tehát örömmel
akarjuk megünnepelni, testvérek, e templom felszentelésének évfordulóját, akkor
gonosz tettekkel nem szabad
lerombolnunk magunkban az Isten élő templomát. Most úgy akarok
szólni, hogy mindenki könnyen megérthesse: ahányszor csak e templomba jövünk, mindig törekedjünk arra, hogy olyan legyen a lelkünk,
amilyennek Isten templomát látni szeretnénk.
Szeretnéd, hogy e bazilika tündöklő szép legyen? Akkor ne
engedd, hogy bűnök szennyezzék be lelkedet. Ha azt szeretnéd, hogy
e bazilika fényben ragyogjon, akkor ne feledd: Isten is azt akarja, hogy
a te lelkedet se borítsa a bűn sötétje. Inkább arra törekedj – mint az Úr
is mondja –, hogy jó cselekedeteid fénye tündököljön benned, és hogy
megdicsőüljön általad Isten, aki a mennyben lakik. Amint te belépsz e
templomba, úgy akar Isten is betérni lelked templomába. Ezt ő maga
így ígérte meg: Közöttük lakom majd és közöttük járok (2 Kor 6, 16).
Forrás: Patres, olvasmányok az I. évezred keresztény irodalmából
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Borromeo Szent Károly
püspök és hitvalló

November 4.

BORROMEO SZENT KÁROLY gazdag család gyermekeként
született 1538. október 2-án Aronában. Családja bensőséges vallásos
életre tanította, de a kor rút szokása szerint már 7 éves korára a család
az Arona-i bencés apátság javadalmasságát szerezte meg neki, 23-éves
korában pedig nagybátyja, IV.Piusz pápa bíborossá tette. Fényűző, de
okosan mértéktartó életet élt. Családi kapcsolatai igen szerteágazóak
voltak kora politikusai, főpapjai és bankárai közt. Károly később ezeket a kapcsolatokat jelentősen ki is használta a vallási megújulás támogatására.
Mikor öccse hirtelen meghalt, váratlanul megtért, pappá
szenteltette magát, hogy a család igényeinek megfelelő házasságtól
elzárhassa magát. A trienti zsinatnak egyik fő mozgatója lett: közvetített, meggyőzött, nyugtatott. A reformok megvalósításában példamutatóan élen járt, elfoglalta milánói érseki székét, megrendszabályozta városa alaposan szabadossá vált lelki életét. Nem fogadták
szívesen, jogtalan beavatkozásnak tartották. Még rá is lőtt az egyik
általa feloszlatott szerzetesrend egyik frátere. Ő azonban nem hátrált,
látogatta a plébániákat, kolostorokat - cserében megszűntek a papok,
apácák és szerzetesek körüli pletykák és botrányok. Új élet alakult
körülötte, a nép is megszerette, atyjaként kezdte tisztelni. Legendák
kezdtek róla terjedni: jótéteményeiről, kemény böjtjéről, erkölcsi tisztaságáról.
Nem csak törvényekkel és szigorral igyekezett az egyház reformját elősegíteni, hanem a papképzést is szívügyének tekintette.
Támogatta a hívek képzését szolgáló hitiskolákat, de gondja volt a
vezető értelmiség képzésére is a Borromeum egyetem létrehozásával
és támogatásával.
1576-77-ben pestisjárvány tört Milánóra, a város vezetői
gyorsan menekültek a városból. Károly érsek ellenkezőleg, sietett
Milánóba, ott mezítláb, kötéllel a nyakában, nehéz keresztet cipelve
engesztelő körmenetet vezetett. Járta a kórházakat, nem csak vigasztalta, de ápolta is a betegeket. Minden pénzét, vagyonát a járvány
leküzdésére fordította.
„hogy egyek legyenek”
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Győzött. Példamutató életét a reformok folytatásával mindannyiunknak példának adta. 1584. november 3-án hunyt el, 1610ben szentté avatta V. Pál pápa.
Tanulság:
A szent élet biztos eredmény!

Hirdetések
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.
Kérjük azon testvéreket, akik a hónap 4. napján az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy ne feledkezzenek meg vállalásukról. Köszönjük!
Pénteken a CSALÁDMISÉ-re szeretettel várjuk a családokat!
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!
November 16-án, Nagyszombatban a Nagyszombat-i Novéna keretén belül magyar nyelvű szentmise lesz, melynek főcelebránsa Mons.
Haľko József, pozsonyi segédpüspök lesz. Megfelelő számú érdeklődő
esetén autóbuszt szeretnénk indítani. Kérjük, hogy az érdeklődők Kacz
Jankánál jelentkezzenek a 0904 515 451-es telefonszámon.
A hagyományos, jövő évi falinaptár a sekrestyében megvásárolható.
A 2 EUR összegből 50 cent a plébánia javára marad.
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a PORTE c. folyóirat
megvásárlásával a helybeli hajléktalanok támogatását segítik elő. A
folyóirat ára: 1,30 EUR. Megvásárlását előre köszönjük.
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Heti liturgikus naptár
3. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
(Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Bölcs 11,23 - 12,2; Zs 144; 2Tessz 1,11 - 2,2; Lk 19,1-10
Te mindenkin megkönyörülsz, mert szeretsz mindent
4. hétfő: BORROMEO SZENT KÁROLY
Róm 11,29-36; Zs 68,30-37; Lk 14,12-14
Isten hagyta, hogy hitetlenségbe merüljenek, hogy mindenkin
könyörüljön
5. kedd: SZENT IMRE (ünnep)
Bölcs 4,7-17; Zs 118,1-16; Lk 12,35-40
Elragadta az Úr, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét
6. szerda
(Szent Lénárd)
Róm13,8-10; Zs 111; Lk 14,25-33
A törvény tökéletes teljesítése a szeretet
7. csütörtök
(Szent Willibrord, Szent Engelbert)
Róm 14,7-12; Zs 26; Lk 15,1-10
Míg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg
8. péntek
(Szent Kolos, Szent Godfréd)
Róm15,14-21; Zs 97; Lk 16,1-8
Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok között
9. szombat: A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (ünnep)
Ez 47,1-2.8-9.12 vagy 1Kor 3,9c-11 16-17 Zs 45 Jn 2, 13-22 Zs 45
Jn 2,13-22
Víz fakad a templom küszöbe alól: élni fog benne minden
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A szentmisék rendje

2013. november 4 – november 10.

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

† Dorota Ambrušová
† Imre
† Benedek

Rózsafűzér társ. élő tagjaiért
Za duše v očistci
† Ján

Pondelok – Hétfő

7:00
slovenská
8:00
magyar
17:00     magyar
Szent Rozália
Penzión
Sv. Anna

XI.
4.
magyar
slovenská
slovenská

Utorok – Kedd

8:00
10:00
17:00

XI.
5.

magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Anna

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† János és Karasz család
† Manžel Matej
† Nándor és Erzsébet

Papi és szerzetesi hivatások
† Eszter, Silvester Tvrdoňoví

† Anna
Rózsafűzér társ. † tagjaiért
† Családtagok
† Nagyszülők: Anna, Sándor

Streda – Szerda

Sobota – Szombat

8:00
17:00
17:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Szent Anna

XI.
6.

XI.
9.

slovenská
magyar
magyar
magyar

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

Na úmysel
† Katalin és József
† Imre és szülei
† Paulína a Danka

XI.
10.

Štvrtok – Csütörtök 8:00
17:00

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna
Sv. Jozef

Élő Róbert és családja
† Rodičia: Štefan a Paulína
Miséző pap szándékára
Miséző pap szándékára

XI.
7.
Piatok – Péntek

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

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Szent András

XI.
8.

8:00
magyar
9:00
slovenská
11:00 magyar
17:00     magyar
32. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
32. VASÁRNAP
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