
KIÁLTÓ SZÓ 
A kiskundorozsmai Keresztelő Szent János Plébánia hetilapja 7. évfolyam, 12. szám 2019. március 24.  

dr.Barsi Balázs:  

 

Elmélkedés  

a rózsafüzér  

imádkozásba  
Keresztény hitünk és vallásgya-

korlatunk igazán nagy lelki kin-

csei a régmúltból érkeznek hoz-

zánk. Ha eredetüket kutatjuk, 

visszamehetünk a középkorba, 

sőt még tovább, a keresztény 

ókorba, de újra és újra elbizony-

talanodunk, amikor azt látjuk, 

hogy a legkorábbi dokumentálha-

tó kezdetek és Jézus meg az apos-

tolok kora között évszázadok sza-

kadékai tátonganak.  

Ez azonban csak a látszat: való-

jában minden, ami igazán keresz-

tény, az csírájában igazolhatóan 

apostoli és evangéliumi. Igaz ez a 

rózsafüzérre is. 

A rózsafüzér elemei: a kereszt-

vetés, a Hiszekegy, a Miatyánk, a 

Dicsőség, az Üdvözlégy, valamint 

a titkok szövege mind az Evangé-

liumban gyökerezik és közvetlen 

kapcsolatban áll Jézus Krisztus-

sal.  

Következő lapszámainkban a 

rózsafüzér elemeit vesszük sorra 

dr. Barsi Balázs írása szerint. 
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-10; Lk 1,26-38  
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30. sz.: Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-
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Evangélium 
Az ima, beszélgetés 

  

Nem jó, mert félreérthető, ha 

Jézus színeváltozásáról beszé-

lünk. Mert ő nem változott meg. 

Ugyanaz az Isten maradt. Csak 

az arca és a ruhája lett más. De 

én nemcsak ebből a kettőből ál-

lok. Hiszen van személyiségem: 

érzésem, gondolatom, lelkem. Ha 

már nagyon akarunk valami cí-

met adni a történetnek, akkor 

legyen csak egyszerűen színevál-

tozás. 

Lukácsnál hasonlóságot talá-

lunk a színeváltozás története és 

Jézus olajfák hegyi imádsága kö-

zött. Mindkét esetben Jézus egy 

hegyen van. Ugyanaz a három 

tanítvány kíséri. Átváltozik előt-

tük. A Tábor hegyén ragyog, míg 

a Getszemáni kertben vérrel ve-

rejtékezik. Mindkét esetben föl-

dön túli személyek Mózes és Illés 

jelennek meg neki, illetve egy 

angyal vigasztalja őt kétségbe-

esésében. A tanítványok mindkét 

esetben alszanak. Kívül állnak az 

eseményeken. Nem értik mi tör-

ténik itt. Végül a történések befe-

jeztével Jézus újra együtt van 

tanítványaival. De a hasonlóság 

mellett a legfigyelemreméltóbb, 

hogyan imádkozik, beszélget Jé-

zus az Istennel. 

Fontos, hogy az itt látott ala-

kok, beszélgetések, különböző 

hang és fény effektusok, az imád-

ság közben történnek. 

Ebből is látszik, az imádság 

nem szövegmondás, hanem egy 

esemény. Gyakran panaszkodnak 

a kedves hívek arról, hogy imád-

ság közben sokszor elkalandozik 

a figyelmük. Miért van ez? És 

helyén való? Igen, nagyon jó. 

Mindig oda vándorol az ember 

figyelme, ami fontos. Például el-

döntöm, hogy most imádkozni 

akarok, mert nekem az a fontos. 

Csakhogy én a dolgok fontossági 

sorrendje felől nem dönthetek. A 

lelkem állapota erősebb, mint én. 

És ha a lelkemet valami foglal-

koztatja, bántja, zavarja, amíg az 

nem rendeződik, addig nem enge-

di, hogy megosztott figyelemmel 

rajta kívül másra is figyeljek, 

mint őrá. 

Jézus elkezd imádkozni, és az 

imából rögtön színpad lesz. Sze-

replőkkel, díszlettel, szöveg-

könyvvel. Az ima — egy esemény. 

Az imában egy eseményben ve-

szünk részt. Egy színdarab-

ban.  Természetesen a saját éle-

tünk darabja ez. A saját sorsunk. 

Annak magunk előtt látása, meg-

beszélése, megoldása, onnan való 

továbblépés lehetőségei. 

Ezért nem baj, ha az imában 

néha elkalandozunk. A lehető 

legjobb helyre visz bennünket az 

ima. Oda ahol baj van. Konkrét 

helyzetekbe, és megoldásra vár. 

Valószínűleg ezért mondhatta 

az egyik orosz írónő (Ljudmila 

Ulickaja: A mi urunk népe): 

„Atyám már rég nem veszek a 

kezembe imakönyvet, azóta leg-

alábbis, hogy felfedeztem: mindig 

imádkozom, amikor nincs tele a 

fejem valami ostobasággal.” Mert 

amikor valami fontos dologról 

van szó, mindig imádkozom. 

Hogyan is mondja ezt Ady End-

re? 

„Mikor a basa-rózsák voltak itt 

Fejedelmi virágok, 

Loptunk idegen kertekből is 

A templomért, 

Hogy a templomban virágosan 

Lássuk egymást, 

  

Leányok, fiúk, nyugtalanok, 

Mert csak a templomban 

Ének, ima és beszéd mellett 

Láttuk igazán egymást. (...)” 

(Szent lélek ünnepére) 

Mert az ima csendjében, átszel-

lemült mélységében látjuk ma-

gunkat és másokat igazán. 

 

G.F.  

Hirdetések 
 Nagyböjt pénteki napjain reg-

gel 6:20-tól végezzük a kereszt-

utat a templomban. 
P.Gy. 



A plébánia elérhetőségei: 

6791 Szeged-Kiskundorozsma,  

Szent János tér 6. 

tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159 

email: dorozsmaiplebania@gmail.com 

web: http://dorozsmaiplebania.hu 

Iroda nyitvatartása: 

Hétfő - Péntek: 8:00-12:00 
Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 11735005-

20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurálása” : 

11735036-20053952  

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Kósa Lászlóné (K.L.-né), Maróti László (M. L.), Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagy-

né Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés) 

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Dávid volt, akit Nátán 

próféta által a Seregek Ura fel-

szólított, hogy legyen Izrael nép-

ének vezetője. Ekkor imádkozott 

Dávid a „Ki vagyok én” kezdetű 

imájával az Úrhoz.   (1Krón17,7) 

Új kérdésünk: Jákob kútjánál 

Jézus kitől kért inni? 

(János4,7) 

1. a kafarnaumi századostól? 

2. a házasságtörő asszonytól? 

3. a szamáriai asszonytól? 

4. Jairus leányától? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét az április 7-i számban kö-

zöljük. A Szent Bertalan apostol-

lal kapcsolatos játék nyertese: 

Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Krisztamami 
Kisbabának len-

ni sokkal jobb 

(érzelmileg jóval 

egészségesebb) 

dolog a vele ösz-

tönösen foglalkozó, melegszívű 

engedékeny anya mellett, aki ter-

mészetesen kínálja fel a testi kö-

zelséget, a személyes kontaktust, 

és sok-sok meleg érzelmi meg-

nyilvánulást, mint a módszeres, 

fegyelmezett nevelést alkalmazó 

családban. A kicsi jó kötődéssel 

indul, amely később (ha megma-

rad) nagy hasznára válhat kap-

csolataiban – ha a későbbi érzel-

mi labilitás nem tépázza meg túl-

ságosan kezdeti biztonságérzetét.  

A meghitt kapcsolatra épülő ne-

velés a meleg érzelmi kötődés és 

az ésszerű korlátok egymást ki-

egészítő, a fejlődéshez biztonsá-

gos teret, mégis szabad légkört 

nyújtó egyensúlyával egészséges 

a gyerek testi és lelki fejlődése 

szempontjából. A gyerek minden 

fejlődési szakaszban élvezheti a 

meghitt kapcsolat biztonságát, 

ugyanakkor a való élet kihívásai-

ra is felkészül. 

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Fruzsina - Gyuris István Róbert 

és Jójárt Judit;  

Bence Erik - Kasza Sándor és 

Gazdag Anita Réka gyermeke a 

keresztség szentségében része-

sült március 17-én. 

Temetés:  

† Ocskó Jánosné sz. Csongrádi 

Margitot életének 76. évében 

március 14-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Jó, ha tudjuk…. 
1. Testtartások a szentmisén 

Az imádsághoz hozzátartoznak 

a különféle testtartások: ülés, 

állás, térdelés. A liturgián részt-

vevők azonos testtartása tisztele-

tünk, figyelmünk, hódolatunk 

kifejezése, sőt, egyben a keresz-

tény közösség tagjai közötti egy-

ségnek a kifejezése. A testtartás-

ok rendjét a Püspökkari Konfe-

renciák országos szinten szabá-

lyozzák, mégis előfordulnak helyi 

sajátosságok. A közösség egységé-

nek megtartása érdekében érde-

mes ezekhez igazodni.  

A testtartások közül a térdre 

borulással foglalkozunk részlete-

sebben. Tulajdonképpen amikor 

az Eukarisztia az oltáron van, 

vagyis az átváltoztatástól a 

szentáldozás végéig, illetve szent-

ségimádás alatt térdre borulás 

illeti meg. A Misekönyv azonban 

megengedi, hogy csak az átváltoz-

tatás alatt térdeljenek a hívek, 

illetve hazánkban az áldozás 

előtt, az „Íme az Isten báránya” 

szavakra is szokás térdre borulni. 

Utóbbit dicséretes dolognak 

mondja a Misekönyv, mint ha a 

„Szent vagy” befejezésétől egé-

szen az Eukarisztikus ima végéig 

(„Őáltala, Ővele és Őbenne…”) 

térden maradunk. Ez természete-

sen nem kötelező, de méltó és 

igazságos.  

A Misekönyv előírásainak értel-

mében nem kell térdelni, ha szűk 

a hely, vagy a jelenlévők sokasá-

ga, vagy egyéb ésszerű ok (pl.: 

térdfájás) ezt nem teszi lehetővé. 

Ilyenkor állás helyettesíti a tér-

delést, kiegészítve azzal, hogy 

amikor a pap átváltoztatás után 

térdet hajt, az állók mélyen meg-

hajolnak.  

Fontos még, hogy átváltoztatás 

alatt ne hajtsuk le a fejünket. Az 

Úrfelmutatás, vagyis amikor a 

pap az átváltoztatott kenyeret, 

majd a kelyhet felemeli – éppen 

azért alakult ki, hogy a hívek job-

ban láthassák az Eukarisztiában 

jelen lévő Krisztust. Nézzünk te-

hát ilyenkor fel, lássuk a csodát, 

hogy Jézus testével és vérével 

megjelent köztünk.  
(Forrás: katolikus.ma) 

K.L.-né és N.-né 

Léleklétra 
Ha mindjárt feltárulnak is előt-

ted az összes titkok, ha ismered 

is, ami a föld kerekségén a ma-

gas égben, és a tenger mélységei-

ben van, de önmagad nem isme-

red, olyan vagy mint aki alap 

nélkül épít, s az eredmény csak 

romhalmaz, épület nem lehet. 

(Szent Bernát) 

N.-né 


