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„Az Úr napján elragadtatásba 
estem.”

Van, hogy a fölséges és minden-
ható Úr kicsi teremtményét egyszer 
csak elragadtatásba ejti, szinte tudtán 
és akaratán kívül. Általában azon-
ban számít a mi közreműködésünkre 
is. Aki valóban hiszi, hogy Jézus 
Krisztus Isten megtestesült Fia, 
aki feltámadt a halálból, végtelenül 
szeret és örök életre akar vezetni 
minket, annak részt kell vennie az 
elragadtatásban is. Nem rendkívüli 
látomásokra gondolok, hanem a hit 
teljes kibontakozására.

Mi akadályozza, hogy elragadta-
tásba essem?

Isten élete, amely a keresztség 
óta bennem van, és a tudás, amelyet 
Krisztus adott nekem, egy végtelen 
óceánba zúduló hatalmas folyam. 
Sajnos, nem merem egészen áten-

gedni magam a sodrásának. A par-
ton maradok és sziklákba, fákba, 
evilági, mulandó dolgokba kapasz-
kodom, hogy el ne ragadjanak az 
örökkévalók.

Pedig el kell engedni ezt a vi-
lágot, lemondani mindenről, még 
önmagamról is, hogy részem lehes-
sen az isteni örökségben. Az asz-
kézis, lemondás és az elragadtatás 
együtt jár: ha egyszer hagyom ma-
gam elragadni, legyőzve félelmemet 
az egészen más Istentől, mindjárt 
megtapasztalom a vele való ta-
lálkozás elragadtatott örömét. Ez 
fölbátorít a további lemondásra, s a 
szeretet még mélyebb, édesebb elra-
gadtatására vezet.

Jézus Krisztus fönséges ismerete 
kezdi értelmemet kitágítani a logikai 
megismerésen túlra, vágyaimat 
minden földi jón messze túlra, ahol 
már egészen vele vagyok. Ebben a 
fönséges Jézus-ismeretben látom 
helyes módon a világot, az em-
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beri történelmet és saját sorsomat; 
megtanulom, mit jelent a hit józan 
elragadtatásába esni, s meglátni 
egy pusztulásra ítélt világ és értel-
metlennek látszó emberi történelem 
mélyén a saját szívembe rejtett örök 
életet. Elragadtatva lenni ettől az 

élettől: a hit normális, természet 
szerinti állapota.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - 

Szent idők

2  

Húsvét nyolcadában az Egyház 
liturgikus ünneplésében sajátos 
módon találkoztunk a Feltáma-
dott Úrral. Ma Tamás apostollal 
egyetemben mi is rádöbbenhetünk 
hitünk törékeny mivoltára. A mai 
vasárnap evangéliumi elbeszélésé-
ben hallható, hogy Tamás húsvét-
vasárnap nem volt a többi apostol-
lal, akiknek zárt ajtó mögött jelent 
meg az Úr. A tíz apostol tanúsága, 
amely meggyőző erejű lehetett 
volna számára, mégis csupán a 
hitetlenséget váltja ki belőle. Ezt 
az állapotot a Feltámadott hiteles 
arculatában való megjelenése töri 
meg. Krisztus az apostol hitetlensé-
gének motívumát leplezi le, amikor 
megdicsőült testének sebhelyeit 
ragyogtatja fel előtte. Krisztust 
meglátva Tamásban feléledt a hit. 
Meglepő örömteli felkiáltása: „Én 
Uram, én Istenem!“

A Feltámadott fényének behato-
lása a hit sötétségébe megrendülést, 
ennek következtében megtérést ered-
ményez. Ez a megtérés a szív teljes 
Istenhez való fordulását jelenti, ah-
hoz az Istenhez, akit Tamás az em-
bermivolt alakjában a húsvéti ese-
mények előtt nem ismert fel, és nem 

is ismerhetett fel. Mert a Krisztus 
istenségébe vetett hit csakis húsvét 
ajándéka. Tamás felismerése, mind-
en ember esetleges felismerését rejti 
magában. A hit kérdése azonban a 
„titokba való ugrást“ jelenti, Isten 
titkába és emberségünk titkába. 
Isten titkába, mert az evangélium-
ban felvázolt események, Krisztus 
nyilvános működésén keresztül, 
egészen kereszthaláláig ezt a hívő 
evidenciát eredményezik. A hitbeli 
felismerés megragadó prototípusa 
így az előzőleg kétkedő, de a ta-
lálkozás révén az immár hívő Tamás 
lehet számunkra. A Feltámadottal 
való személyes találkozás által még 
bensőségesebb kötődés, személyes 
ragaszkodás alakult ki – a hit aján-
dékának köszönhetően –, hiszen ab-
ban a Krisztusban, akit történelmi 
valóságában, kiválasztottsága révén 
nap mint nap látott és hallott – fel-
ismerte, hogy benne megjelent az 
Isten.

A hit, mint Isten ajándéka és mint 
emberi cselekedet kettős mozzanata 
ma egyértelműen azt a párbeszédet 
tárja elénk, amit a mai nap evan-
géliumi részlete felvázol. A Feltá-
madt Jézus és Tamás beszélgetése 

a hIt húsvét ajándéka
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a hívő, imádkozó ember Istennel 
való beszélgetését is szimbolizálja, 
amelyben Krisztus személyének 
meggyőző ereje, fokozatosan teret 
hódít, birtokába veszi az imádkozó 
embert, de úgy, hogy egyben szabad-
sága nem szenved csorbát. Ez a hívő 
kötődés, amely az ember oldaláról 
mintegy válaszadás Istennek, nem 
ellenkezik emberi méltóságunkkal.  
A Katolikus Egyház Katekizmusa 
írja: „a hitben az emberi értelem és 
akarat együttműködik az isteni ke-
gyelemmel.“

Nem kétséges, hogy a keresz-
tény hit egyáltalán nem csupán az-
zal az örökkévalóval foglalkozik, 
aki teljesen kívül áll az emberi té-
ren és az időn, hanem a történelem-
ben jelenlevő, emberré lett Istenre 

irányul. Ennek értelmében a hit 
emberségünk titkát is mélyen érin-
ti, és kell is hogy érintse, amikor 
föltesszük az élet értelmére és cél-
jára vonatkozó kérdést. Embersé-
günk a kiszolgáltatottság, a bizony-
talanság, s a kételyek fergetegében 
imbolyog. A Megváltó igazi alakját 
azonban csak akkor láthatja meg, 
ha a bizalom aktusában új útra tér; 
tehát megtérésre van szüksége arra, 
hogy ellépjen ama képtől, amelyet ő 
rajzolt magáról, és odalépjen az Is-
ten által megmutatott kép elé. A mai 
Egyház tagjait is ez a valóság kell 
hogy éltesse, amikor az apostolok 
ősképi tapasztalatát magáévá teszi.

Fóthy Zoltán atya

gyümölcsoltó Boldogasszony

Az ünnep kialakulása

A katolikus egyház ezen a napon 
emlékezik az „angyali üdvözletre”, 
vagyis arra a bibliai történetre, hogy 
Gábor főangyal megvitte Názáretbe 
Máriának a megtestesülés örömhírét: 
A hatodik hónapban az Isten elküldte 
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű 
városába egy szűzhöz, aki egy Dávid 
házából való férfinak, Józsefnek volt 
a jegyese, és Máriának hívták. Az 
angyal belépett hozzá és megszólí-
totta: „Üdvöz légy, kegyelemmel 
teljes! Az Úr veled van! Áldottabb 
vagy teminden asszonynál!”

Az ünnep kialakulásában fon-
tos szerepet játszott Jakab ősevan-

géliuma, amely azt hirdeti, hogy 
világ teremtése, Jézus fogantatása 
és kereszthalála ugyan azon a na-
pon március 25-én történt. Az ünnep 
napját úgy számolták ki, hogy Jézus 
születésének napját december 25-től 
visszaszámoltak kilenc hónapot, és 
így március 25-e jött ki. 624 óta van 
tudomásunk Jézus fogantatásának 
ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat 
helyesnek ítélte ünneplését.

Ebben az évben a mostani ünnep 
a húsvét viszonylag korai időpontja 
miatt az Isteni irgalmasság vasár-
napja utáni hétfőre került át. Ezen a 
napon, ahogy karácsony ünnepén is, 
a Hitvallás megtestesült a Szentlélek 
erejéből, Szűz Máriától és emberré 



gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének népszokásaI

Krisztus fogantatásának, az 
angyali üdvözletnek fényes napja 
a természet erejének, a termékeny-
ségnek nagy ünnepe. Amint a nap 
gyönyörű magyar neve is mutatja, 
a gazdák e napon oltották a kisfákat 
abban a hitben, hogy Máriához ha-
sonlóan gazdag termést hoznak 
termőkorukban, s ha helyenként a 
metszést még nem is kezdhették 
meg a fagy miatt, jelképesen egy-
egy vágást ejtettek a fákon.

 Nem véletlen, hogy az asszony 

számára is kivételes jelentőséggel 
bírt e nap, hiszen a Szűzanyát val-
lásos buzgalommal, minden órában 
morzsolva a rózsafüzért e szent na-
pon volt érdemes kérnie: áldja meg 
őt gyermekkel. Csodákat is mesél-
tek arról, hány meddő nő fogant e 
fohászoknak köszönhetően s szült 
esztendőre.

„A mohácsi sokácok, villámlás, 
égiháború idején kezüket mellükön 
keresztültéve, anyanyelvükön ezt 
mondogatják: íme az Úrnak szol-
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lett szavarira térdet hajtunk.

Elnevezései

I. Szergiusz pápa honosította meg, 
latin elnevezése: Annuntiatio Domini 

lett. Magyar elnevezése onnan ered, 
hogy a fák oltását ezekben a napok-
ban szokták végezni a gazdák.

A debreceni és Winkler kódexben: 
Gyümölcsoltó Boldogasszony
a szegedi Lánykódex: Testfogadó 
Boldogasszony
lőcsei kalendáriumban: Boldog-
asszony fogadása
moldvai csángók között: 
gyűmölcsótó
Érdy kódexben: Asszonyunk Szűz 
Máriának szeplőtelen fogantatja
A müncheni kódexben: Máriának 
hirdetete napja
Ma is érvényes latin elnevezése: An-
nuntiatio Beatae Mariae Virginis

Forrás:

wikipedia.hu
szentiras.hu

Adoremus - április
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gálóleánya, legyen nekem a Te igéd 
szerint. 

A magyar vallásos néphagyo-
mányban Gyümölcsoltó Boldog-
asszony az oltás, szemzés napja. 
Egy XVI. századi csíziónk szerint az 
ember ilyenkor Szűz Máriával almát 
olt. Egyik pécsi szőlőhegyen áll Ber-
talan apostol barokk kápolnája. Az 
oltármenza virággal, gyümölccsel 
telefestett előzéklapja a baranyai 
kálvinista templomok (Drávaiványi, 
Kórós) virágdíszeinek édes testvére, 
valósággal paraszti remekmű. Köze-
pén medallion-szerűen az Angyali 
Üdvözlet van odafestve. Jellemző 
az ünnep régi kultuszára, hogy 
a kertészkedő hajlamú Göndöcs 
Benedek újkigyósi plébános 1869-
ben éppen Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napján kétezer nemesített 
gyümölcsfacsemetét osztott szét hívei 
között. Országszerte máig általános 
szokás, hogy ezen az ünnepen kell 
oltani, szemezni a fákat, hiszen Szűz 
Mária is most fogadta méhébe Jé-
zust. Székesfehérvár-Felsővároson, 
a déli Úrangyala-harangszó idején 
sorra rázzák a gyümölcsfákat, hogy 
majd bőven teremjenek. Söjtör zalai 
faluban az ünnepen szemzett ró-
zsafára az olvasót is ráakasztják.

A bánáti bolgárok vörösbort 
isznak és pattogatott kukoricával 
vendégelik meg egymást, hogy egész 
éven át egészségesek maradjanak. 
Az ünnepen ivott vörösborról az a 
hiedelem, hogy vérré válik az em-
berben. A pattogatott kukoricával a 

természetet akarják analógiás varázs-
lattal rügyfakadásra bírni. A szabad-
kai bunyevácok Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony napján amikor a ter-
mészet téli álmából ébredezik és a 
fák ismét éltető nedvvel telnek meg, 

összejönnek (krvaca), hogy ők is 
szaporítsák vérüket. Ez vörösbor-
ral történik: a gazda végigkínálja 
vele egész házanépét. A vegyesajkú 
Kelebián a szokást a többségi ma-
gyarok is eltanulták bunyevác szom-
szédaiktól. Vörösbort szokott inni 
Dány magyar népe is.

Hangonyban szintén szemeznek, 
fát ültetnek, de még vörösbort is 
isznak e napon. Az evangélikus 
békési szlovákok is különösen fo-
ganatosnak tartják az ünnepet az 
oltásra, szemzésre.” (Bálint Sándor 
’Ünnepi kalendárium’-a nyomán)
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hIrdetések
Ma – Isteni Irgalmasság vasárnapján –, a szentmisék után gyűjtés lesz az 

üldözött keresztények részére. Isten fizesse meg a kedves hívek adományozó 
készségét!

A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság óráját, 
majd utána a Szentségimádást a Szent Anna-kápolnában.

 
Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy a 

hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten fizesse 
meg!

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét április 4-én tartjuk, mivel nagy-
pénteken nem lehetett megtartani.

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise a 
Szent András-templomban. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a családokat a szent-
misére!

A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtése még mindig aktuális. 
Aki tartós élelmiszert kíván adományozni, a hét folyamán ezt megteheti a plé-
bánia irodájában munkanapokon 8-tól 12 óráig.

A Szent Rozália-templomban is lehet hagyni az adományokat, melyekért a 
jó Isten fizessen meg!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 340.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 4 072.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont 
igazgatósága tisztelettel értesíti a kedves szülőket, hogy az alapiskola 1. év-
folyamába a beiratkozás 2016. április 7-8-án (csütörtök, péntek) 13.00 és 17.00 
között lesz az Eötvös u. 10. szám alatt lévő épületben.

Ugyancsak komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaköz-
pont igazgatósága tisztelettel értesíti a kedves szülőket, hogy felvétel az óvodá-
ba a 2016/2017-es tanévre 2016. április 1-29., 8.00 és 16.30 óra között lesz. A 
kitöltött nyomtatványokat a titkárságon kell leadni a Király püspök u. 30. szám 
alatt. A nyomtatványok letölthetők az iskola honlapjáról. /zsgmarianum.edu.sk/
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ApCsel 5,12-16   Zsolt 117  Jel 1,9-11a.12-13.17-19   Jn 20,19-31
4. hétfő: Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Iz 7,10-14;8,10   Zsolt 39  Zsid 10,4-10   Lk 1,26-38
5. kedd: Húsvét 2. hét kedd
ApCsel 4,32-37   Zsolt 92     Jn 3,7b-15
Választható emléknap : Ferrer Szent Vince áldozópap
6. szerda: Húsvét 2. hét szerda
ApCsel 5,17-26   Zsolt 33     Jn 3,16-21
7. csütörtök: Húsvét 2. hét csütörtök
ApCsel 5,27-33   Zsolt 33     Jn 3,31-36
Emléknap: De la Salle Szent János áldozópap
8. péntek: Húsvét 2. hét péntek
ApCsel 5,34-42   Zsolt 26     Jn 6,1-15
9. szombat: Húsvét 2. hét szombat
ApCsel 6,1-7.   Zsolt 32     Jn 6,16-21
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Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† M
ária, Jozef a Vendelín

† Édesanya Paula
Tisztítótűzben szenv. lelkekért

IV.
9.

Sobota – Szom
bat

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† K
ucsera Pál, K

atalin és nagysz.
† Pavol a rodičia
† Szülők M

argit és Pál
IV.
10.

3. V
EĽK

O
N

O
ČN

Á
 N

ED
EĽA

 H
Ú

SV
ÉT

3. VA
SÁ

RN
A

PJA

8.00 
m

agyar
9.00 

slovenská

11.00 
m

agyar 
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† Pál, Erzsébet és fiuk Pál
† M

agdaléna, Vojtech, Július a 
Július
Élő keresztény testvérünkért
M

iséző pap szándékára

a szentmIsék rendje
2016. április 4 – 10.

Isteni irgalmasság vasárnapja8


