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1,9-13.17-19; Jn 20,19-31  
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4. sz.: ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 
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5. v.: ApCsel 5,27b-32.40b-41; Zs 
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dr.Barsi Balázs:  

Elmélkedés  

a rózsafüzér  

imádkozásba  
A Dicsőség 

A Dicsőség az Atyának… kezde-

tű kis doxológia, vagyis a Szent-

háromság egy Isten dicsőítése 

ugyancsak igen ősi imádság. 

Szent Jeromos már említi, hogy a 

zsoltárok végén ezt imádkozták. 

A Szentírásban is találunk rá 

utalást: az Újszövetség utolsó 

könyvében, a Jelenések könyvé-

ben az égi istentisztelettel együtt 

imádkozó földi zarándokútját járó 

Egyház már a Szentháromság di-

csőségét hirdeti, a háromszor 

szent éneket a Trónon Ülőnek, a 

Báránynak és a Hét Lángnak 

zengve. 

A Dicsőség kifejezi minden 

imádság lényegét: a fölséges Is-

ten imádását. Ezért mondhatjuk, 

hogy a tizedek végén megismételt 

Dicsőség mint égbolt borul az 

Üdvözlégyek és a titkok fölé. 

Evangélium 
 

Az üres sír 

   

Húsvét vasárnap mindenki oda 

megy, ahol nincs semmi. 

  

Jézus feltámadását és a mi fel-

támadásunkat is, a papok talál-

ták ki. Ilyet nem lehet kitalálni. 

Az ember egyébként nem tud ki-

találni semmi építőt, csak rom-

bolni tud. Jó példa a mai evangé-

lium. Mária Magdolna, majd a 

két tanítvány odamennek a sír-

hoz, ami üres. Úgy gondolnánk, 

ettől rosszabb már nem történhet 

velünk. De igen! Azzal, hogy az 

emberek megszólalnak, a rosszon 

még rontanak. Nem elég, hogy 

üres a sír, azt is elkezdik híresz-

telni, hogy ellopták Jézus testét. 

Ez az ember. Az, aki a kevésen 

még tovább ront. Azt a kicsit is 

még lejjebb húzza. Platon, aki 

500 évvel élt Jézus előtt, azt írja 

Állam című művében: Ha egy ár-

tatlan ember valamikor megszü-

letne erre a világra, azt mi embe-

rek rögtön keresztre feszítenénk. 

Pedig nem is ismerte Jézust. De 

az embert annál inkább. 

De végre van egy optimista a 

sírban, Isten angyala, aki azt 

mondja: nincs itt, feltámadt. 

Jézus feltámadását együtt kell 

olvasni temetésével. Királyi mó-

don, tisztelettel helyezték az Úr 

testét a sziklasírba. Például 

Nikodémus 100 font mirha és 

áloé keveréket hozott a temetés-

re. Ezt csak úgy mellékesen mon-

dom, hogy ez a mennyiség 450 

kilogramm. 9 darab ötven kilós 

zsák fűszer, por formájában. Aki 

Jeruzsálemben járt a szent sír-

ban, az tudja, hogyha ezeket a 

fűszereket oda bevinnénk, egy 

halott test már nem férne be. Ez 

a nagy mennyiség jelkép. Király-

hoz méltó módon temették el 

Krisztust. Aztán a mirha és áloé 

keverék, por és kenőcs egyvelege. 

Ez ragasztó. Enyv. Ha ezzel beke-

nik valaki testét és szövetcsíkok-

kal fáslizva rátekerik a testre, azt 

csak úgy tudják levenni, ha sza-

kad vele az ember bőre is. Feltá-

madva, kibújni a ruhából, mint 

valami pizsamából, sértetlenül, 

vér és más sérülési nyomok nél-

kül, egyszerűen lehetetlen. 

Fontos az üres sír. Fontos az 

üresség. Fontos a semmi. Jézus 

mindent lenullázott. Mi ez a min-

den? Az elméletek. A sírrablás, a 

megvesztegetés, a találgatások. 

Most innen, a semmiből, az üres 

telekről indul el az építkezés. Is-

ten mindent felépítő, előrelátó, 

teremtő munkája. Innen a sírtól, 

a semmitől, mindenki tiszta lap-

pal kezd. Vagy épít, vagy gödröt 

ás az ember. Vagy felfelé vagy 

lefelé halad az életében. 

 A mester és tanítványa beszél-

getnek Umberto Eco világhírű 

regényében (A rózsa neve). 

„Hogyan lehet, hogy atyámnak 

most sikerült megfejtenie a könyv-

tár titkát, hogy kívülről vizsgálta 

meg, nem pedig akkor, amikor 

benne volt?  

- Ugyanúgy, ahogyan Isten isme-

ri a világot, mert ő azt a teremtés 

előtt mintegy kívülről gondolta ki, 

mi meg épp azért nem ismerjük a 

szabályát, mert benne élünk, s 

már készen találtuk.” 

Amikor kívülről nézem a vilá-

got, a világmindenséget, elcsodál-

kozom. A szabadon, de mégis sza-

bályok szerint keringő bolygókon. 

Miért nem esnek le? Miért nem 

ütköznek össze? Ha belülről né-

zem, belefáradok, kétségbeesek. 

Nem értem. Mert be vagyok zár-

va. A szikla sírba, ahol minden 

oldalról problémák és gondok hi-

deg köve néz rám. 

 

A sír ajtaja nyitva. Ma nyílt ki. 

Krisztus nyitotta ki. Gyere ki on-

nan és meglátod, hogy ahol eddig 

éltél, az nem a világ, csak egy 

sziklába vájt új sír. Itt kint ugye 

több a levegő, a tér és a fény. 

G.F.  

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Kiss Imréné sz. Kövér Terézt 

életének 82. évében április 16-án 

a kiskundorozsmai temetőben  

utolsó útjára kísértük.      (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: Szent Vince volt. Diocle-

tianus császár alatt kitört a nagy 

üldözés, Valencia kegyetlen hely-

tartója azzal akart tekintélyt sze-

rezni magának, hogy a császári 

parancs végrehajtását a püspö-

kön és diakonusán kezdi. Az ősz 

püspök a bántalmazások követ-

keztében hamarosan kiszenve-

dett, Vince azonban a borzalmas 

kínzásoknak egész sorozatát volt 

kénytelen elviselni: kidobták tes-

tét a szántóföldre, hogy kutyák és 

madarak falják föl. De egy nagy 

holló – Isten küldte! – megvédte a 

holtat.  

Új kérdésünk: Mi volt a neve 

Éva harmadik gyerekének? 

(Teremtés 4,25) 

1. Hénoch?  

2. Szet? 

3. Metusael? 

4. Lámech ? 

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 12-i számban kö-

zöljük. Az Izajással kapcsolatos 

játék nyertese Kéri Györgyné 

volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 Ma, április 28-án, vasárnap 

délután 5 órakor szentségimá-

dás lesz a Jézus Szíve Családok 

vezetésével, majd 6 órakor 

szándékukra szentmise. 

 A héten lesz első péntek. Dél-

előtt a betegeket látogatjuk, 

este a szentmise végén imád-

kozzuk a Jézus Szíve litániát.  

 Vasárnap első vasárnap, a dél-

Krisztamami 
Kedves Olvasó! Ezzel a meg-

szólítással kezdtem, immár hat 

évvel ezelőtt ezt a sorozatomat, 

amelyben tanácsokkal segítettem 

a gyermeket nevelő szülőket. hat 

év még gombócból is sok. Ezért 

úgy döntöttem, hogy szünetelte-

tem egy kis időre és átadom a 

helyet egy másik sorozatnak, Ad-

dig is, döntéseidet vezérelje a sze-

retet, és akkor biztosan jól dön-

tesz! 

Üdvözöl: 

Krisztamami 

* 

Útitárs 
„Sose hagyd el az imát! Ha 

nincs időd, csak egy fohászt 

mondj, de gyakran. Egyetlen 

Istenre gondolásunk is ima. 

(XXIII. János pápa.) 

Napjaink felgyorsult élet-

ritmusa különösen kedvelté tette 

az olyan elmélkedési könyveket, 

amelyek napról-napra egy-két 

rövid tömör gondolatot adnak. A 

legsikerültebb ezek közül az 

„Útitárs”c. könyv, amelyet 

Waigand József fordított német-

ről magyarra. Ebből fogok válo-

gatni. Remélem, „Útitársunk” 

lesz úton Krisztus felé.  

 

Üdvözlettel,  

             a rovat szerkesztője:  

Maróti László 

előtti mise végén  imádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát. 

 Szerdán május hónapja kezdő-

dik, ezért a hétköznapi szent-

misék este 6-kor kezdődnek, 

melyek végén énekeljük a 

Lorettói litániát.  

 Május 4-én, szombat este a 

szentmise keretében a bérmá-

lás szentségét szolgáltatják ki 

fiataljainknak.  
P.Gy. 

Jó, ha tudjuk… 
 

Szentelmények 

 

A szentelmények (latinul: 

sacramentalia): az Egyház által 

alapított szent jelek, melyek a 

szentségekkel analóg módon lelki 

hatásokat jeleznek és érnek el az 

Egyház könyörgése folytán. A 

szentségek és a szentelmények 

fogalmát a 10-11. sz. óta külön-

böztetik meg, ekkor alakult ki a 

teológiában a szentségekről szóló 

tanítás. Azelőtt a szent cselekmé-

nyeket (szentelmények és szent-

ségek) kiszolgáltatását egyaránt 

úgy kezelték, mint misztériumo-

kat, amelyek hozzátartoznak az 

Egyház életéhez. A hét szentséget 

azon az alapon különböztették 

meg a többi cselekménytől, hogy 

Krisztus rendelte őket, és az ő 

akaratából közlik is a jelképezett 

kegyelmet.  A szentelmények vi-

szont az élet bizonyos körülmé-

nyeit szentelik meg, előkészítik 

az embereket a szentségek sajá-

tos hatásának befogadására. Nem 

úgy adják a Szentlélek kegyel-

mét, mint a szentségek, hanem 

az Egyház imádságának segítsé-

gével előkészítik a lelket a kegye-

lem befogadására és segítenek 

azzal együttműködni. A szen-

telmények imádságból, a kereszt 

jeléből vagy más jelekből állnak. 

Mindig tartalmaznak imádságot, 

amit gyakran meghatározott jel 

kísér (kézrátétel, kereszt jele, 

meghintés szenteltvízzel, ördög-

űzés). Jelentős helyet foglalnak el 

a szentelmények között a megál-

dások és a különféle szentelések: 

búzaszentelés, balázsáldás, étel-

szentelés, gyümölcsszentelés, 

házszentelés, kenyérszentelés, 

gyertyaszentelés, stb. 
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon) 

 

K.L.-né és N.-né 


