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dr.Barsi Balázs:  

Elmélkedés  

a rózsafüzér  

imádkozásba  
Az Üdvözlégy 

Az Üdvözlégy szövege a Szent-

írásból és a Szenthagyományból 

származik. Első mondata 

Gábriel arkangyal Máriának 

mondott köszöntése, amellyel kez-

detét vette Isten Fiának földi éle-

te. Az Üdvözlégy imádkozásával 

mindenekelőtt erre a szent kezdet-

re figyelünk. A Megtestesülés Is-

ten minden más művét megelőzi, 

mert bár Jézus Krisztus kétezer 

évvel ezelőtt lett emberré, de a te-

remtő Atya Fia megtestesülését a 

Szentlélekben öröktől fogva elha-

tározta, és csak ezután akarta az 

ember létét, hogy őt megtestesült 

Fia istenségében részesítse. Az 

örök Fiú emberré lévén bűneink-

kel együtt is vállalt minket, és 

kínhalált halt értünk, de nyilván-

valóan lehetetlen, hogy a Megtes-

tesülés csupán a bűn következmé-

nye legyen. 

A szent Megtestesülés abszolút 

központi jelentőségéből következik 

a Szent Szűz istenanyai méltósága 

és kivételes kiválasztottsága. Az 

angyal szava által Isten kegyelem-

mel teljesnek nevezi Máriát, ezzel 

kijelentve róla, hogy bűn nélkül 

való: nemcsak személyes bűne 

nincs, de szentséges Fia, Jézus 

Krisztus kereszthalálának érde-

meiért az áteredő bűn hatalma 

alól is eleve kivétetett. Ezért nem 

úgy nézünk Máriára, ahogyan a 

kortársai néztek, hanem ahogy az 

Atyaisten néz rá, és úgy köszönt-

jük, ahogy az Úr angyala köszön-

tötte: „Üdvözlégy, kegyelemmel 

teljes, az Úr van teveled!” Majd 

Erzsébetnek, Szűz Mária rokoná-

nak szavával folytatjuk, melyet a 

sugalmazó Szentlélek adott az aj-

kára: „Áldottabb vagy te minden 

asszonynál, és áldott a te méhed-

nek gyümölcse!” És hozzátesszük 

Jézus nevét, azt a Nevet, amelyen 

kívül nincs más név a földön, 

melyben üdvözülhetnénk, és odail-

Evangélium 
…”én Uram, én Istenem”… 

(Jn 20,28) 

Az evangélium első része azt 

mondja el, hogyan született meg 

Krisztus feltámadása után az első 

keresztény közösségben a hit. Az 

apostolokban. A második rész pe-

dig azt mutatja be, hogyan szüle-

tik meg az egyes emberben a hit. 

A hitetlen Tamásban. 

  

Tamás, a második generáció. 

Apostolok az elsők, Tamás a má-

sodik. Amit az elsők láttak és 

tudtak, azt a második vagy ké-

sőbbi generáció már nem hiszi el. 

A hitet nem lehet átadni. Csak 

egyenként, személyesen átélni, 

megélni. 

  

Jókai Anna írónőről azt állítot-

ták, hogy ő azon 8 asszony közé 

tartozik a világon, akik a közgon-

dolkodást meghatározzák és befo-

lyásolni is tudják. Ő mondta azt, 

hogy az idős nyugdíjas emberek-

nek a legnagyobb problémájuk 

nem az, hogy egyedül vannak és 

magányosak, hanem az, hogy az 

évtizedeken keresztül megélt és 

összegyűjtött tapasztalataikat és 

élményeiket nem tudják átadni. 

Mert nem érdekel senkit. Ez már 

egy másik generáció. 

De nagyon úgy tűnik, hogy itt a 

Földön aligha lehet átadni bármit 

is bárkinek. Nem azért, mert nem 

tudom elmondani. Nem azért, 

mert a másik ember nem hallgat-

ja meg. Hanem mert a nagyon 

fontos dolgokat mindenkinek 

egyenként és egyedül kell átélnie. 

Hogyan adhatom át a hitemet? 

Az egészen biztos, hogy nem szó-

val. Inkább életpéldámmal. Az-

zal, hogy hiszek, és én boldog va-

gyok, hogy hiszek. Ettől több 

nincs. A szó nem ragadós, de a 

boldogság igen. A lelkesedés igen. 

Az erő igen. 

Franz Werfel, Soubirous Berna-

dett életrajzának megírója Lo-

urdes-ban személyesen jelen volt, 

amikor egy csoda megtörtént. 

Elejétől végéig minden részletét 

látta. Nem hitte el. 11 évnek kel-

lett eltelni, hogy megtérjen és 

higgyen. 

Az első generációnak megjelent 

Jézus. Azok megkapták a hitet. 

De Tamással együtt, mi már és 

mindenki a másodikhoz tarto-

zunk. Velünk mi lesz? Ugyanaz, 

mint Tamással. Akik nem kapták 

meg, azoknak kérniük kell. 

„Hacsak nem látom kezén a sze-

gek nyomát, ha nem helyezem uj-

jamat a szegek helyére, és oldalá-

ba nem teszem a kezem, nem hi-

szem.” (Jn 20,25). 

Amikor az irgalmasság oltárá-

nak terítője készült, megkérdez-

ték tőlem, nem lehetne esetleg rö-

vidíteni a felirat szövegén, hogy 

teltebb betűkkel hézagosabban el-

férjen a mondat? Nem, mert az 

eredeti görög szöveg nagyon 

hangsúlyosan, minden megszólí-

tás előtt kiemelten oda tette a 

szót: én, enyém. Ez még az Uram, 

Istenemtől is fontosabb. Ennél a 

mondatnál ugyanis éppen most 

születik valakiben valami. A hit. 

Tamás apostolnak ebben a mon-

datban lett hite. Ez az övé. Eddig 

is volt, csak az másoké. Láttuk az 

Urat, mondják az apostolok. Azt 

mondja Tamás: ez a látás a tie-

tek. Én az enyémet keresem. Mi 

is megtanítjuk gyermekeinknek a 

hitet. Az a miénk. Én hiszek ben-

ne, hogy ez a hittanítás helyetti, 

inkább személyes tanúságtétel 

elég erőt ad nekik arra, hogy elin-

duljanak és elkezdjék megkeresni 

a saját hitüket. 

Kikerekedik az arcuk, amikor 

megtalálják. 
G.F.  

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: Teszáry Péter és Sza-

lóki Brigitta a házasság szentség-

ében részesült április 27-én. 

Temetés: † Nagy Pétert életé-

nek 79. évében április 25-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 
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lesztjük a titkokat, amelyek össze-

foglalják a mi Urunk életét. 

Az Üdvözlégy második része a 

Szenthagyományból való. A meg-

szólítással: „Istennek Szent Anyja” 

Máriát Istenszülőnek ismerjük el, 

amely méltóságnál nincs nagyobb 

az égben és a földön.  

Mária a világmindenség úrnője, 

mert Istenszülő. Az angyalok Úr-

nőjüknek és Királynőjüknek szólít-

ják, mi azonban ezt is mondhatjuk 

neki: Édesanyánk. Az Úr Jézus 

maga adta őt Édesanyánkul, ami-

kor a kereszten függve rá tekin-

tett, és így szólt szeretett tanítvá-

nyához: „Íme a te anyád”. 

„Imádkozzál érettünk, bűnösö-

kért…” Amikor a Katolikus Egy-

ház a Szűzanyát kéri, ugyancsak 

az Evangéliumra hivatkozik, mely 

szerint a kánai menyegzőn Mária 

kérésére Jézus csodát tett. Ő vette 

észre, hogy a násznépnek elfogyott 

a bora, és azt is ő veszi észre, hogy 

az emberi szívben elapadt az öröm 

forrása. Mária közbenjárásának 

erejét kétezer év óta tapasztaljuk. 

Isten és ember között egyetlen 

közvetítő van: Jézus Krisztus, de 

ezen az egyetlen közvetítésen be-

lül mi is közvetíthetünk egymás-

nak isteni ajándékokat. Szűz Má-

ria ebben a legelső. Nem Jézus he-

lyén áll, hanem azon a helyen, 

ahová az Úr állította. Először egy 

párizsi ferences kódexben szerepel 

az Üdvözlégy szövegének utolsó 

gondolata:  „most és halálunk órá-

ján”. Az időnek nincs más kritikus 

pillanata az életünkben, csak ez a 

kettő. Urunk Jézus figyelmeztet, 

hogy nem majd, nem akkor, ha-

nem most lehet belépnünk – ha 

kell, bűneinkkel élethalálharcot 

vívva – Isten országába. Életünk 

minden pillanata kegyelmi „most” 

lenne, ha el nem vesztegetnénk, 

egészen az utolsó „most”-ig: halá-

lunk órájáig, amikor véglegesen 

beleszülethetünk Isten dicsőségé-

be. Hisszük, hogy amint földi szü-

letésünkkor egy édesanya ölelt a 

karjaiba, úgy lesz mellettünk az 

örök életre születésünk órájában 

lelki Édesanyánk, Mária. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szet volt. Ádám megis-

merte feleségét és az fiút szült 

neki, akit Szetnek nevezett. 

(Ter.4,25) 

Új kérdésünk: Ki volt a főpap, 

amikor Jézust elfogták? 

(Máté26,57)  

1. Pilátus? 

2. Zakariás? 

3. Kaifás? 

4. Heródes? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a május 19-i számban közöljük. A 

Szent Vincével kapcsolatos játék 

nyertese Nyerges Józsefné volt. 

M.L. 

Létige 
5. v.: ApCsel 5,27b-32.40b-41; Zs 

29; Jel 5,11-14; Jn 21,1-19  

6. h.: ApCsel 6,8-15; Zs 118,23-

30; Jn 6,22-29  

7. k.: ApCsel 7,51 - 8,1a; Zs 

30; Jn 6,30-35  

8. sz.: ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 

6,35-40  

9. cs.: ApCsel 8,26-40; Zs 65; Jn 

6,44-51  

10. p.: ApCsel 9,1-20; Zs 116; Jn 

6,52-59  

11. sz.: ApCsel 9,31-42; Zs 

115; Jn 6,60-69  

12. v.: ApCsel13,14.43-52; Zs 

99; Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-

30  

Hirdetések 
• Május 7-én, kedden egész napos 

szentségimádás lesz reggel 8 

órától az esti szentmise kezdeté-

ig a plébánia hittantermében. 

• Május hónapban este 6 órakor 

kezdődnek a szentmisék, után a 

lorettói litániával köszöntjük a 

Szűzanyát. 
P.Gy. 

Karitász 
Köszönjük mindazoknak, akik a 

Nagyböjti tartós élelmiszer-

gyűjtésbe bekapcsolódva éltek az 

adományozás lehetőségével, 

segítettek a 30 rászoruló személy 

vagy család húsvéti készülődését 

megkönnyíteni. Kb. 120 kg 

élelmiszer gyűlt össze, melyhez a 

Plébánia 9500 Ft-os, és a Kari-

tász csoportnak az Erzsébet-napi 

gyűjtésből származó 15000 Ft-os 

támogatásából további élel-

miszereket vásároltunk. Így 

tudtunk 30 db csomagot elké-

sz í teni ,  és  önkéntese ink 

segítségével kiosztani. Isten fi-

zesse meg! 

Köszönettel a megsegítettek 

nevében a Karitász csoport. 

Összegyűjtött élelmiszerek 

35 kg cukor 

30 kg liszt 

16 kg rizs vagy dara 

17 l olaj 

13 kg tészta 

10 kg konzerv 

3kg keksz 

kakaó, kávé, fűszerek, só,  

morzsa, borsó, lencse néhány 

csomag. 

Kissné Tapodi Teréz  

Magyar leg-ek 
A legnagyobb magyar madár: a 

túzok (Otis tarda) – a Magyaror-

szágon is honos túzok az egyik 

legnagyobb túzokféle, szárnyfesz-

távolsága elérheti a 2,5 métert is. 

A kakas magassága mintegy 100 

centiméter, tömege elérheti a 18 

kilogrammot (átlagosan mintegy 

13,5 kilogramm), de a tyúk átla-

gosan csak 4,5 kg. 
Forrás: Internet - magyarleglegleg.hu 

K.L.-né 

http://magyarleglegleg.hu

