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dr.Barsi Balázs:  

Elmélkedés 

a rózsafüzér 

imádkozásba  

A Miatyánk 
A Miatyánk az Úr imádsága, 

melyet a Hiszekeggyel együtt a 

keresztségi felkészítés lényeges 

elemeként tanítottak az apostoli 

kortól kezdve napjainkig. Az ős-

egyház „evangéliumi törvénynek” 

nevezte, amely már nem paran-

csok listája, hanem az örök életet 

adó, végtelenül szerető Atya aka-

ratának személyes keresése és 

teljesítése, melyre a mi Urunk 

adott példát életével és halálával. 

Ha a Miatyánk ma imádkozott 

formájában nem szóról szóra 

származik is Jézustól, lényege 

szerint mindenképpen tőle való, 

már csak azért is, mert senki más 

nem vehetné a bátorságot, hogy 

Abbának, apukának szólítsa a 

mindenható Istent, csak maga az 

Isten Fia. Őbenne a Miatyánk 

minden szava beteljesedett: önát-

adásában és áldozatában Isten 

megszentelte az ő nevét, mert ki-

nyilvánította, hogy ő a szeretet; 

eljött Isten országa és megkezdő-

dött a nagy összegyűjtés; megva-

lósult Isten akarata, a megváltás 

műve; magát adta mindennapi 

kenyerünkül az Eucharisztiában, 

bocsánatot szerzett bűneinkre és 

hatalmat adott a bűnök megbo-

csátására; visszavert minden kí-

sértést, és végérvényesen legyőz-

te a gonoszt. Úgy is mondhatjuk, 

hogy a Miatyánk hét kérése Jé-

zus életéből szövődött egybe, a vé-

gén elhangzó dicsőítést pedig ha-

lálával tette hozzá, amikor bele-

halt az Atya iránti bizalomba. 

Íme, beláthatjuk, hogy a Mi-

atyánk valóban az Úr imádsága, 

amely felfedi életének mélystruk-

túráját, megmutatja Istennel és 

velünk, emberekkel való kapcso-

latát, s mintát ad arra, hogyan 

kell az imádságunknak életté vál-

nia. Ha a Miatyánkot úgy imád-

kozzuk, ahogy Jézus imádkozta, 

Evangélium 
…”miért keresitek az 

élőt a halottak között”…

(Lk 24,5) 

Miért keresitek az élőt a halot-

tak között? Ez a kérdés gúny? Ha 

keresnétek, nem lennétek itt. Ha 

igazán keresnétek, már megtalál-

tátok volna. Ha őszintén keresné-

tek, vagyis ha őt keresnétek, már 

felismertétek volna. Mária Mag-

dolna nem Jézust keresi, hanem 

saját örömét és vigasztalását Jé-

zusban, ezért nem ismeri fel. 

Ezért nézi valaki másnak, ker-

tésznek. De ti nem kerestek. Az a 

baj, hogy titeket a megszokás ho-

zott ide és nem a keresés. Ha ke-

resésből jöttetek volna ide, érdek-

lődés és kíváncsiság lenne benne-

tek. De ti nem kerestek semmit. 

Ti el vagytok fáradva. Fásultság 

van a lelketeken. 

Ezért mondja a szentíró: az asz-

szonyok visszatértek a sírtól, és 

nem azt, hogy bementek a város-

ba, oda ahonnan jöttek. Mert a 

sír számára nem egy hely, hanem 

a lélek elhagyatott, magára ma-

radt, reménytelen állapota. Az 

asszonyok visszatértek a sírtól, 

magukhoz tértek levert állapo-

tukból. 

Keresés vezet a feltámadással 

és a feltámadottal való találko-

záshoz. 

Az írországi Newgrange 57 km-

re található a fővárostól, Dublin-

tól. Krisztus előtt 3000 évvel 

épült sír, ami egy összehordott 

mesterséges domb található itt. 

Ez 500 évvel korábbi létesítmény, 

mint a gizai piramis Egyiptom-

ban. Mélyében egy 18 méter hosz-

szú alagút halad, ami hat méter 

sírkamrába ér. Az a jellegzetessé-

ge, hogy minden év december 21-

én a téli napforduló idején, ahogy 

lassan emelkedik a nap, a sír dél-

keleti oldalán levő ajtóhoz ér. 

Ezen behatol egészen a sír mélyé-

be, és azt 17 percen át megvilá-

gítja, majd tovább mozdul suga-

raival. Mit akar ez jelenteni? A 

sír és a halott évenként egyszeri 

felmelegítését? A feltámadás ősi 

pogány elképzelése és várása ez. 

Ilyenekkel foglalkozott az előt-

tünk 5000 évvel élő ember. De a 

maiakat és minden kor emberét 

érdekelte ez. Mi van, mi lesz a 

halál után. 

Az évente egyszeri, döbbenetes 

jelenség szintén megtekinthető, 

de ezen alkalmakra jegyek csak 

elővételben kaphatók, s az érdek-

lődőknek tíz-tizenöt évet is várni-

uk kell, mire sorra kerülnek. 

 A keresés megoldást is ad. 

„Egy paraszt és felesége a követ-

kező kéréssel jött a koznitzi ván-

dortanítóhoz. Imádkozzon értük, 

hogy gyermekük születhessen. 52 

guldent adj nekem, mondta a ta-

nító, mert a héberben a gyermek 

(ben) számértéke 52. Örülnénk, ha 

10 guldenünk is lenne válaszolta 

a paraszt. Akkor nem tudok segí-

teni válaszolta az. A szegény em-

ber elszaladt a piacra, összeszá-

molta pénzét, kiterítette az asztal-

ra, összesen 20 gulden volt. A ta-

nítót ez sem hatotta meg. A pa-

raszt haragjában összegyűjtötte a 

pénzét és azt mondta a feleségé-

nek: menjünk, az Isten megsegít 

minket a tanító imádsága nélkül 

is. Erre megszólalt a rabbi. Most 

kaptátok meg az ő segítségét.” 

 A megoldás a sírból jön. A meg-

oldás belülről jön. 

G.F.  

Létige 
21. v. (Húsvétvasárnap): Ap-

Csel 10,34a.37-43; Zs 

117; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9  

22. h.: ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; 

Mt 28,8-15  

23. k.: ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 

20,11-18  

24. sz.: ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; 

Lk 24,13-35  

25. cs.: ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 

24,35-48   

26. p.: ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 

21,1-14  

27. sz.: ApCsel 4,13-21; Zs 117; 

Mk 16,9-15   

28. v.: ApCsel 5,12-16; Zs 117; Jel 

1,9-13.17-19; Jn 20,19-31  
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vagyis egész életünkkel, akkor 

istengyermekségünk valósága 

kiteljesedik.  

A Miatyánk az az imádság, 

mely magába foglal mindent, 

ezért kimeríthetetlen és túlha-

ladhatatlan. Személyes imádsá-

gunknak innét kell forrásoznia, 

és ide visszatérnie. Nyilvánvaló, 

hogy kihagyhatatlan a rózsafü-

zérből is. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Izajás volt. Tőle idézett   

Jézus, amikor a farizeusok a szo-

kásaikról faggatták (Márk 7,6) 

 Új kérdésünk: 

Ki volt az a szent, aki 304 

táján vértanúhalált halt, és 

temetetlen testét egy nagy 

holló (Isten küldte) megvédte 

a vadállatoktól?  

1. Szent Balázs? 

2. Szent Titusz? 

3. Szent Vince? 

4. Szent Marcell? 

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 a május 5-i számban közöl-

jük. Az Ézsauval kapcsolatos já-

ték nyertese Tapodi Endréné 

volt. 

M.L. 

Krisztamami 
A szülő-gyerek 

kapcsolat nem 

mellérendelt vi-

szony, de nem is 

parancsuralmi 

rendszer, hanem 

természetes hierarchia. A szü-

lő a gondoskodó, akié a vezetés 

felelőssége, a gyerek pedig az el-

fogadó, aki bizalomból követ. Éle-

tének harmadik-negyedik évétől 

kezdve a gyerek engedelmes-

kedni szeretne annak a gondos-

kodó felnőttnek, akivel gondosko-

dó-elfogadó szeretetkapcsolatban 

van; és ellenáll annak, akivel 

nem érzi magát ilyen érzelmi kö-

telékben. Nem kell vele szemben 

csatát nyernünk, mert nem ál-

lunk háborúban – egyszerűen a 

kapcsolatunkat kell ápolnunk és 

e kötődő érzelmeit kell „be-

kapcsolnunk” ahhoz, hogy azt 

akarja tenni, amit mondunk. A 

szülőnek Isten a gyerek termé-

szetes kötődésén keresztül ad 

tekintélyt: a neveléshez szüksé-

ges szülői tekintélyhez tehát nem 

az erődemonstráción, hanem a 

gyerek szívén keresztül vezet az 

út. A tekintélygyakorlás ellensú-

lya a gyerek, emberi méltóságá-

nak tisztelete és a gyermeki lélek 

ismerete.  

 

Üdvözöl:  

Krisztamami 
 

Hirdetések 
• Április 22-én, Húsvét hétfőn 

csak 7 és 9-kor lesznek szentmi-

sék. Este nincs szentmise. 

• Április 28-án, vasárnap délután 

5 órakor szentségimádás lesz a 

Jézus Szíve Családok vezetésé-

vel, majd 6 órakor szándékukra 

szentmise. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: Róza – Nagy-

Moró Zalán és Nagy-Moró Emese; 

Tibor Lajos - Kerényi Tibor és 

Mihálffy Orsolya gyermeke ápri-

lis 13-án; 

Olivér - Csikós Csaba László és 

Győri Adrienn;  

Zétény Noé - Veszelovszky Kri-

zosztom és Kovács Andrea gyer-

meke április 14-én a keresztség 

szentségében részesült. 

Temetés: † Lajkó Mihályné sz. 

Sziveri Máriát életének 90. évé-

ben április 8-án; 

† Vidéki Imréné sz. Deme Ilonát 

életének 97. évében; 

 † Felföldi Ilona Etelkát életének 

92. évében április 9-én a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó út-

jukra kísértük. 

P.Gy. 

Jó, ha tudjuk…. 

3. Szentáldozás 
A szentáldozás a szentmise leg-

ünnepélyesebb része, de hogy va-

lóban azzá válhasson, a fegyelme-

zettség és rendezettség is szüksé-

ges a lelki előkészület mellett. A 

szentáldozáshoz először is fontos, 

hogy rendezett sorokban járul-

junk. Áldozni nyelvre, illetve kéz-

re lehet, de kézbe áldoztatás nem 

mindenütt van megengedve, pl.: a 

Mátraverebély-Szentkúti kegyhe-

lyen nem lehetséges. Ha kézbe 

szeretnénk áldozni, már ezt jelez-

ve járuljunk az áldoztató elé, az-

az jobb kezünket a bal alá téve 

trónust készítsünk. Ne nyújtsuk 

ki a tenyerünket, mert ebben az 

esetben nagyobb az esélye annak, 

hogy a Szentostya a földre esik. A 

„Krisztus teste!” szavakra 

„Ámen”-nel felelünk. Ez nagyon 

fontos része a hitvallásunknak, 

ezért ne felejtsük el mondani! Aki 

nyelvre szeretne áldozni, ezután 

nyújtja ki a nyelvét, hogy az ál-

doztató rá tudja helyezni az Eu-

karisztiát. Aki pedig kézbe áldo-

zik, amint kezébe kapta az Euka-

risztiát, jobb kezével azonnal ma-

gához veszi azt, amíg az áldoztató 

előtt áll, és csak azután megy 

vissza a helyére. Nem szabad te-

hát sem odább állva, sem a he-

lyünkre menve magunkhoz venni 

a Szentostyát.  

(Forrás: katolikus.ma) 

K.L.-né és N.-né 


