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dr. Barsi Balázs:  

Elmélkedés  

a rózsafüzér  

imádkozásba  

A hiszekegy 
A Hiszekegy apostoli eredetű, de 

evangéliumi gyökerű. Ugyancsak 

szentháromságos zerkezete van, 

annak megfelelően, ahogy az 

apostoli korban a keresztelésre 

készülő hittanulóknak megtaní-

tották a három isteni személyt és 

műveiket: a teremtést, a megvál-

tást és a megszentelést. A Hiszek-

egy nem imádság a szó szoros ér-

telmében, bár Istenben bízva és őt 

imádó lélekkel mondjuk el, ha-

nem hitvallás. Ez az a kapu, ame-

lyen át beléptünk a szent kereszt-

ség által az Egyházba. Eredetileg 

csak a keresztelési szertartás ré-

sze volt, évszázadok után azon-

ban megjelent a szentmisében is, 

hogy erőterében hitünk újra és új-

ra megerősödjék, mielőtt a szent 

misztériumokban részesülnénk. 

Ez nem önkényes újítás, hanem 

szerves fejlődés eredménye, amit 

igazol, hogy a mai napig megta-

lálható mind keleten, mind nyu-

gaton, valamennyi rítusban. 

A rózsafüzér imádkozásának ez 

a keresztvetéses és hiszekegyes 

bevezetője igen lényeges és el 

nem hagyható, mert a rózsafüzér 

a mi Urunk, Jézus Krisztus életé-

ről való elmélkedés, az Evangéli-

um átimádkozott, rácsodálkozás-

sal, örömmel és megrendüléssel 

kísért belső szemlélése, mely ala-

kítja egész emberi életünket, és 

reménységet ébreszt az örök di-

csőség elnyerésére. Csak az az 

imádság nevezhető keresztény-

nek, és lehet helyes, igaz és üd-

vösséges, amelyik megfelel a hit 

szabályának, vagyis belül van a 

Hiszekegy hatósugarán. Ebben az 

esetben imádságunk arányos és 

kiegyensúlyozott: nem részigazsá-

gokat abszolutizál, hanem az ab-

szolút igazságokhoz igazodik, il-

letve nem csupán vallásos érzel-

mekből áll, hanem megnyilatko-

Evangélium 
…”menj, de többé ne  

vétkezzél”… (Jn 8,11) 

 

Mondok két viccet a gyónásról, 

azért, hogy a gyónást ne tartsuk 

viccnek, hanem komoly dolognak. 

„Valaki azt mondta a gyóntató-

székben: -Atyám, elloptam egy 

kötelet. 

De azt már elfelejtette megemlí-

teni, hogy a kötél végén legelt egy 

tehén. Minél részletesebb egy gyó-

nás, annál teljesebb a gyógyulás. 

Minél komolyabban vesszük az 

elégtételt, annál inkább ellenál-

lóbbak leszünk a bűnnel szem-

ben.” 

Ez az egyik, a másik pedig: „egy 

gazdag hölgy megfogadott egy 

írót, hogy élettörténetét vesse pa-

pírra, hadd tanulmányozza és 

irigykedjen az utókor. Miközben 

adatok és történetek gyűltek a vas-

kos életrajzhoz, kiderült, hogy a 

családban valamelyik nagyapát 

villamosszékben végezték ki egy 

börtönben. Az asszony nagyon 

szégyellte ezt a foltos családtagot. 

Kérte az írót, ha lehet, ügyesen, 

észrevétlenül írjon erről a kínos 

esetről. Úgy is tett. A megjelent 

könyvben így fogalmaz: a család 

egyik őse villamos székekkel fog-

lalkozott az Egyesült Államok 

híres intézményeinek egyikében. 

Nagyon szerette a munkáját, oly-

annyira, hogy ez lett a halála. 

Amikor bűneinket megvalljuk, 

csak akkor gyógyulunk meg, ha 

őszinte az, amit mondunk.” 

A gyónás találmánya szentség, 

és Krisztus ígéretéből ered: 

„akinek megbocsátjátok bűneit, 

bocsánatot nyer, akinek nem bo-

csátjátok meg, az nem nyer bocsá-

natot” (Jn 20,23). Azért mondom, 

hogy találmány, mert nem min-

dennapi, hanem isteni elgondolá-

son alapul a gyónás szerkezete és 

módja. Akkor van bűn, ha van 

lelkiismeret-furdalás, és szégyen-

érzet. De ilyen nem mindig van. 

Érdekes megfigyelni, hogy a bűn 

elkövetésekor sokszor nem érez-

zük, hogy ami történt, szégyellni 

való. Sőt barátainknak is szinte 

dicsekszünk azzal, amit inkább 

titokként elfelejteni kéne. De ha 

ezt el kell mondanom egy papnak, 

akire ez nem tartozik, akkor szé-

gyellem magam. Itt a titok nyitja. 

Ezért van szükség gyónásra. Mert 

ha más nem, legalább a gyónás 

szégyenérzetet és bűnbánatot 

szül. Ha nincs szégyenérzet, nem 

történt gyónás. Ha hiányzik a 

bánat, gyógyulás sem várható.  

A gyógyszer Isten irgalma, és a 

gyógyszer maga Krisztus, aki az 

irgalmasságot hirdeti és adja. 

Szent Ágoston mondja: Krisztus 

neve a krizmából jön. Ez egy olaj. 

Ezért, amikor az olajfák hegyére 

megy, oda tart ahol az olajbogyó 

terem. Ahol szüretelik és sajtol-

ják. Vagyis haza megy. Mert ő is 

egy olaj. Megken bennünket 

Krisztus a krizmával, tulajdon-

képpen saját magával, hogy a 

gonosz elleni harcban védelmet 

nyújtson nekünk ez a bőrünkre, 

testünkre, lelkünkre tapadó szent 

kenet. 

A frank birodalom egyik teológu-

sa Alcuin, így folytatja Ágoston 

megkezdett gondolatát. Az olajjal 

megkent testrész gyógyszer az 

agyongyötört, fáradtságtól és be-

tegségtől szenvedő embernek. Az 

olajfák hegye magasságot is jelké-

pez. Isten végtelen irgalmának 

nagyságát. Az olajnak olyan tu-

lajdonsága van, hogy bármilyen 

folyadékba is öntik, felül marad. 

A víz tetején úszik. Ilyen Isten 

irgalma is. Felül emelkedik min-

den sérelmen. Felülről nézi, ami 

történik. Felül van, véd, oltalmaz, 

irgalmaz. 

 

Az orvosi rendelő ajtaja mindig 

nyitva áll. Azt mondja a belgyógy-

ász Jézus: „én sem ítéllek el. Menj, 

de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,11). 

 

G.F.  
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Krisztamami 
A sok kiabálás, fenye-

getés, ijesztgetés, az 

ijesztő következmé-

nyek gyakori kilátás-

ba helyezése, a félelmetes történe-

tekkel való riogatás, a felnőttek 

részéről minden ijesztő fellépés 

abból a célból történik, hogy a gye-

reket lefékezze, megszeppentse és 

óvatosságra intse. De ha ezt a gye-

rekünk egyéni érzékenységéhez 

képest túlzásba visszük, a fegyver 

visszafelé sülhet el, mivel a riasz-

tórendszer finom műszer. A gye-

rek agya egyszer csak megelégeli 

a dolgot, és onnantól kezdve kivéd 

mindent, ami túl nagy stresszt 

okozhat. Isten minden egyes em-

bert működő riasztórendszerrel 

teremtett. De ha lestrapáljuk, 

agyon túráztatjuk, akkor elromlik, 

mert az agyunk úgy ítéli meg, 

hogy annyi stresszt nem tudunk 

elviselni. Egy hároméves gyerek 

már tudja, hogy a világ nem biz-

tonságos hely. És amikor ennek 

Létige 
14. v.: Iz 50,4-7; Zs 21; Fil 2,6-

11; Lk 22,14 - 23,56  

15. h.: Iz 42,1-7; Zs 26; Jn 12,1-11  

16. k.: Iz 49,1-6; Zs 70; Jn 13,21-

33.36-38  

17. sz.: Iz 50,4-9a; Zs 68,8-34; Mt 

26,14-25  

18. cs.: Kiv 12,1-8.11-14; Zs 

115; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15  

19. p.: Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 

4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42  

20. sz.: Ter 1,1-2,2; Zsolt 103; Lk 

24,1-12  

21. v. (Húsvétvasárnap): ApCsel 

10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,1-

4; Jn 20,1-9  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Ézsau volt, aki nem becs-

ülte sokra az elsőszülöttségi jo-

gát, annyira, hogy mikor egyszer 

éhesen hazaért,  Jákobtól kért 

enni. Amikor Jákob cserébe kérte 

tőle az elsőszülöttségi jogát, 

Ézsau nekiadta.  (Teremtés 

25,29) 

Új kérdésünk: Jézus melyik 

prófétától idézett, amikor ezt 

mondta: „Ez a nép ajkával 

tisztel, ám a szíve távol van 

tőlem.” (Márk 7,6) 

1. Tóbiás? 

2. Ezekiel? 

3. Izajás? 

4. Illés? 

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 28-i számban kö-

zöljük. A Hallgatag Szent János-

sal kapcsolatos játék nyertese 

Kasza Lajosné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
• Ma, 14-én vasárnap délután a 

katolikus kör tartja találkozóját 

a plébánia hittantermében dél-

után 4 órai kezdettel. 

• A mai vasárnap Virágvasárnap. 

A délelőtti szentmise előtt bar-

kát szentelünk a Szent János 

téren.  

• Virágvasárnap este 6 órakor 

kezdődik a nagyböjti lelkigya-

korlat, melyet Serfőző Levente 

püspöki helynök atya tart. 

Mindhárom este (vasárnap, hét-

fő, kedd) a szentmisék előtt és 

alatt gyóntatás van. A befejező 

harmadik keddi napon a bete-

gek szentségét is kiszolgáltat-

juk a lelkigyakorlatos beszéd 

végén. 

 

A Nagyhét Liturgiája 

április 18. Nagycsütörtök 

17:30: Jeremiás siralmai 

18:00: szentmise az Utolsó Vacso-

ra emlékére 

19:00: Virrasztás az Ifjúsági Kó-

rus vezetésével 

április 19. Nagypéntek 

15:00: keresztút a ligeti kápolná-

nál 

17:30: Jeremiás siralmai 

18:00: Urunk szenvedésének ün-

neplése 

április 20. Nagyszombat 

 Egész napos szentségimádás 

17:30: Jeremiás siralmai 

18:00: Húsvéti Vigília – feltáma-

dási körmenet 

április 21-én, Húsvét vasárnap 

7, 9 és este 6-kor lesznek 

szentmisék. 

április 22-én, Húsvét hétfőn 

csak 7 és 9-kor lesznek szent-

misék. Este nincs szentmise. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Levente - Daróczi Zsolt és Fenesi 

Vivien; 

Zoltán Zsolt - Varga Zsolt és Kis-

bodri Ágnes; 

László Márk - Rabi László és Fe-

kete Katalin; 

Rita Anna - Tóth Dániel Zsolt és 

Márton Katalin gyermeke a ke-

resztség szentségében részesült 

április 7-én 

Temetés:  

† Gábor Jánost életének 58. évé-

ben április 3-án a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

zik benne a hittől megvilágosított 

értelem. 

Figyelmesen mondjuk tehát a 

Hiszekegyet, hogy ezáltal imádsá-

gunkat és mindennapi életünket 

az isteni tettekre építsük a terem-

tés titkától az újjáteremtésig. 

ellenére sose mondja, hogy fél, 

vagy megijedt valamitől, akkor 

valószínű, hogy már túlszaladt a 

riasztórendszere és kiakadt.  

Üdvözöl:   

Krisztamami 


