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I/9. szám

Lk 20, 27-38
Hiszen már meg se halhatnak többé
Amikor Rómában tanultam, összebarátkoztam az Il Gesù koldusával, Sandróval. Minden valamirevaló római templomnak saját koldusa van. A miénk magyar volt, B. Sándor. Egy este már lefeküdtem,
amikor kicsengetett az ágyból, hogy sürgős beszélnivalója van. Mi
lehetett olyan sürgős, hogy nem halasztható másnapra? –gondoltam
magamban a lépcsőn lefelé menet. A fogadószobában egy izgatott
Sandró várt. Rögtön a tárgyra tért: Hiszel a feltámadásban? Ugyancsak meghökkentem a kései kérdésen, de rögtön válaszoltam, hogy én
bizony, hiszek. No, ő viszont nem! – válaszolta teljes meggyőződéssel.
Aztán, miért nem? – kérdeztem. Mert, felelte, akkor iszonyú lenne a
túlnépesedés, holott már most is, ugye…
Sandró logikája rokon a szadduceusok okoskodásával. Modern. Kipusztíthatatlannak tűnik. Félelmek, szorongások lappanganak
mögötte, az élet félelme. Ugyanaz, amely Sandrót arra késztette, hogy
elhagyja állását és családját, kiszökjön Nyugatra, és ott próbáljon szerencsét. Volt-e, vagy sem, nem akarom eldönteni. Koldult, és rettegett,
hogy elüldözik a jó helyről, aminek az Il Gesù számított. Kicsiben
sorsa sokaké. Olyasmik miatt aggódnak, ami nem igazán befolyásolja
a saját életüket, de arra jó, hogy megbénítsa a cselekvőképességet. A
szadduceusok az asszonyt akarták kisorsolni. Mögöttes filozófiájuk,

hogy az asszony tulajdona a férjnek. Egy tárgy. Egy bútordarab. Egy
ingóság. Enélkül az egész regénybe illő konstrukció a hétszeresen
meddő házasságról poén nélkül maradna. Feltámadás nélkül is nagyon
megkérdőjelezhető. Jézus azonban értette, hogy itt világi okoskodással akarnak Istenre tartozó kérdést eldönteni. Visszahozta hát őket a
kérdés valódi talajára: vágyódsz az örök életre? Ha igen, akkor ragaszkodásod az eddigi folytatásához meghazudtol. Kicsinyes vagy,
megelégszel a szürke léttel. Amíg van hagyma, kenyér és fröccs (a
paprikát nem merem emlegeti) addig mit bánod, hogy örök örömök
várnak rád? A feltámadás kérdése ezért teszt. Nem csak a hité – ezt
senki se vitatja, a mindenkori szadduceusok sem. Te hiszed, ők nem.
A valódi tét: van-e életed a halál előtt? Mert aki nem vágyik az örök
életre, az igazából a mostanival se tud mit kezdeni.
Kiss Ulrich SJ

Szent Márton

November 11.
*Sabaria (Pannónia), 316/317. †Candes, 397. november 8.
Szent Márton, Gallia nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született. Amikor Pannóniában,
Sabariában (Szombathely) 316/17-ben meglátta a világot, éppen három
éve múlt annak, hogy a ,,Milánói ediktum’’-mal Nagy Konstantin és
Licinius teljes szabadságot és elismerést biztosított az Egyháznak, és
hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. Ekkor az Egyház számára a gyors terjeszkedés időszaka kezdődött, nemcsak hívei számát, hanem a befolyása alá tartozó területet illetően is.
Amikor Márton megszületett, mindez még csak a kezdeteiben
élt. Szülei pogányok voltak, atyja a császári hadsereg tribunusa volt.
Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Sabariából átköltöztek
az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba, ahol még a zömében pogány
környezetben cseperedett föl. Tizenkét évesen, szülei akarata ellenére
jelentkezett katechumennek. Ekkor kapta az első nevelést a keresztény
életre. A keresztséget hat évvel később vette föl, s ez még az akkori
időkben is hosszúra nyúlott előkészületet jelentett.
Tizenöt éves volt, amikor Severus és Probus császárok paran2				
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csának megfelelően mint veterán apa fiát besorozták a császári seregbe,
és lovas testőrtiszt lett. Már ebben az időben kitűnt katonatársai közül,
és általános elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének tisztasága,
önfeledt felebaráti szeretete. 334-ben Amiens-ben történt, hogy télvíz
idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan koldusnak. Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a hadsereget,
és a poitiers-i püspökhöz, Szent Hilariushoz csatlakozott, aki exorcistává szentelte.
Fölszentelése napjától Márton mint jó pásztor látogatta nyáját,
prédikált, s a csodatevés ajándékát is megkapván, nagy erőt öntött a
hívekbe és a papokba egyaránt.
Ahol azonban szükség volt rá, Márton tudott nagyon
keménykezű is lenni: ha a hit tisztasága került veszélybe; ha a hívők
babonás tisztelettel vettek körül egy helyet vagy egy vélt szentet, illetve ha pogány szokások és elképzelések akadályozták az evangélium
terjedését. Ilyen esetekben nem vonakodott életének kockáztatásától
sem, teljes elszántsággal és keményen harcolt a hitért.
Minden tevékenységében apostoli céljai irányították: a rábízottak üdvössége és az igaz tanítás megőrzése.
Halála után hamarosan szentként kezdték tisztelni, elsőként a
nem vértanú szentek között. Ezrekre rúg azoknak a hegyeknek, templomoknak, váraknak és kolostoroknak száma, amelyek Márton nevét
viselik. A sírja Tours-ban híres zarándokhely volt az egész középkor
folyamán.
A Jeromos-féle Martirológium november 11-re teszi Szent
Márton temetését. Rómában a 6. század óta ünnepli

Polocki szent jozafát

November 12.
*Vlagyimir, 1580 körül †Vityebszk, 1623. november 12.
Szent Jozafát 1580 körül született a volhiniai Vlagyimirban.
A terület ma Ukrajnához tartozik, akkoriban lengyel fennhatóság alatt
állt. Családja a fehér ruténok közül származott. Atyja, Kuncevicz Gavriol városi tanácsos volt, édesanyját Marinának hívták. A szülők ortodox vallásúak voltak, s gyermeküket Jánosnak keresztelték.
Amikor János elemi iskoláit befejezte, kereskedőinas lett
„hogy egyek legyenek”				
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Vilnában. 1596-ban Breszt-Litovszkban több rutén ortodox püspök
unióra lépett a római egyházzal, megtartva keleti rítusukat. János is
ezekben az években találta meg az utat a katolikus Egyházhoz -- úgy
tűnik saját kezdeményezésére. 1604-ben engedélyt kért a kijevi metropolitától, Hipatiu Pociejtől, hogy beléphessen a majdnem teljesen
elnéptelenedett vilnai Szentháromság-kolostorba. Szerzetesként vette
föl a Jozafát nevet.
1607-ben megnyerte egyik barátját, a nagyon képzett Rutszkij Józsefet, és az is belépett a kolostorba. Később arhimandrita és
metropolita lett. Nem sokkal ezután Jozafátot diákonussá szentelték.
1613-ban Bitenben kolostori elöljáró, higumen, de már a következő
évben visszahívták Vilnába, és a Szentháromság-kolostor arhimandritája lett. 1618-ban az időközben metropolitává lett barátja, Rutszkij
segédpüspökké nevezte ki, s Jozafát hamarosan a kilencven éves korában elhunyt polocki érsek, Gedeon utódja lett.
Érsekségének első három évében sok lelket nyert meg az uniónak, sokan tértek vissza az ortodox Egyházból a katolikus Egyház
közösségébe. 1621-ben azonban megzavarták működését: a jeruzsálemi ortodox pátriárka, III. Theofanész, minden egyházi és világi
hatósági hozzájárulás nélkül, az összes katolikus püspöki székhelyre
ortodox ellenpüspököt állított. Polock számára Meletij Szmotritszkij
szerzetest szentelte püspökké, akinek megbízottak révén sikerült a nép
nagy részét elhódítania Joza-fáttól. Azzal rágalmazta, hogy el akarja
latinosítani a liturgiát, s csak álnokságból és átmenetileg használja a
szláv és a görög nyelvet. A keleti szertartásokat féltő embereket ezzel
sikerült a püspök ellen lázítania.
Az ellenségeskedés egyre nagyobb méreteket öltött Jozafát körül. Ő világosan látta, hogy életébe fog kerülni a pápához való hűsége,
de nem tántorodott meg. 1623. november 12-én a saját házában gyilkolták meg.
VIII. Orbán pápa, amikor hírül vette vértanúságát, azonnal
megindította a szentté avatási eljárást. Húsz évvel a halála után, 1643ben boldoggá is avatta Jozafát püspököt. A szentté avatást IX. Pius
pápa végezte 1867-ben. XXIII. János és VI. Pál pápa a II. vatikáni
zsinattal kapcsolatban új lendületet adott az egység vértanúja tiszteletének.
Ünnepét 1882-ben vették föl a római naptárba, november 14re. 1969- ben november 12-re, a halála napjára helyezték át.
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Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm

Magyar költők az Istenkeresés útján
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden,
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomorú nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az énértem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sírást,
Köszönöm tört szívű édesanyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Komáromi mártírok
A XXII. Harmonia Sacra Danubiana egyházzenei és
egyházművészeti fesztivál keretében két, Komáromhoz is kötődő mártír
életéről emlékezünk meg szerdán, 2013. november 13-án, a magyar
szentek és boldogok emléknapján, 16,30 órakor, az esti szentmise előtt, a
komáromi Szent Anna-kápolnában.
A nemrég boldoggá avatott Salkaházi Sára többször járt városunk„hogy egyek legyenek”				
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ban, életét másokért áldozva 1944-ben lőtték a Dunába. A református vallású Molnár Mária – komáromi fölmenőkkel – Pápua-Új Guineán végezte
missziós küldetését. 1943-ban különös kegyetlenséggel végezték ki.
A megemlékezésekre, melyeket Valéria nővér ill. Körtvélyesi
Piroska, a komáromi protestáns nőegylet elnöke tart, mindenkit szeretettel várunk.
Stubendek László

Hirdetések
November 16-án, Nagyszombatban a Nagyszombat-i Novéna
keretén belül magyar nyelvű szentmise lesz, melynek főcelebránsa
Mons. Haľko József, pozsonyi segédpüspök lesz. 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.
A Magyar Földrajzi Társaság és a Római Katolikus Egyház,
Észak-Komáromi Egyházközsége 2013. XI. 16. és 17. napján megemlékezik Bertalanffi Pál (1706-1763), jezsuita paptanár, az első tudományos magyar nyelvű földrajzkönyv (1757) szerzője halálának
250. évfordulójáról, akit a Szent András-templom altemplomában helyeztek örök nyugalomra.
2013. XI. 16-án (szombaton) 18 órakor, a plébánia épületének
nagytermében Hevesi Attila, a Miskolci Egyetem Földrajz Intézetének professor emeritus-a ismerteti Bertalanffi Pál életét és földrajzi
munkásságát.
Másnap, 2013. XI. 17-én, a Szent András templomban, szentmise keretében emléktáblát avatunk a fel- és altemplomban Bertalanffi
Pál tiszteletére.
Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt héten 230.- EUR-val gyarapodott. Így
az év kezdete óta 12 245.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
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Heti liturgikus naptár
10. vasárnap: ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
(NAGY SZENT LEÓ PÁPA, Avellinoi Szent András)
2Mak 7,1-2.9-14; Zs 16; 2Tessz 2,15 - 3,5; Lk 20,27-38
A mindenség királya föltámaszt minket az örök életre
11. hétfő: SZENT MÁRTON
Bölcs 1,1-7; Zs 138; Lk 17,1-6
Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét
12. kedd: SZENT JOZAFÁT
(Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)
Bölcs 2,23 - 3,9; Zs 33; Lk 17,7-10
Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, de ők békességben
vannak
13. szerda
(Magyar szentek és boldogok)
Bölcs 6,1-11; Zs 81; Lk 17,11-19
Bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek
14. csütörtök
(Szent Hypatiusz-Huba)
Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25
A bölcsesség az örök világosság kisugárzása
15. péntek
(Nagy Szent Albert, Szent Lipót)
Bölcs 13,1-9; Zs 18,2-5; Lk 17,26-37
A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok
teremtőjét
16. szombat
(Skóciai Szent Margit, Szent Otmár)
Bölcs 18,14-16; 19,6-9; Zs 104,2-3.36-43; Lk 18,1-8
Mindenható igéd az égből ott termett a pusztulásra szánt föld közepén
„hogy egyek legyenek”				
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A szentmisék rendje
2013. november 11 – 17.

XI.
12.

XI.
11.

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

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

7:00
8:00
17:00

XI.
13.

Piatok – Péntek

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

8:00
10:00
17:00

XI.
15.
Sobota – Szombat

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar
magyar
magyar
slovenská

slovenská
magyar
magyar
slovenská

magyar
slovenská
magyar

magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
17:00
17:00

8:00
9:00
11:00
17:00
17.00

Štvrtok – Csütörtök 8:00
17:00

XI.
16.

XI.
14.

XI.
17.

33. NEDEĽA
CEZ ROK
ÉVKÖZI
33. 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
Szent Anna
Sv. Jozef

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

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

† Štefan a manželka
† László és Erzsébet
† Gábor és Rozália

† Szülők: István és Ilona
† Éva, Julika és János
† Sestra Rozália Čavojská (1.výr)

† Manžel Pavol
Szándékra
† Családtagok
Hálából

† Kucsera Pál, Katalin, nagyszülők
† Rodičia: Juraj a Magdaléna

Na úmysel
Élő Anya és fia
† Szülők:Mária és Sándor
Na úmysel

Névery cs. élő tagjai
† Rodičia
† Szülők

† Szülők: Lajos és Gizella
† Magdaléna a Vendelín
Miséző pap szándékára
† Anton
Miséző pap szándékára
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