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evangéliumi szakasza az imádságra, 
a helyes imádságra irányítja figyel-
münket. A perikópa első részében 
Jézus a Miatyánk imádságot tanítja 
meg tanítványainak, azután pedig 
az imádság természetéről szól. Ez a 
szakasz minden keresztény számára 
a lelkiélet, az Isten felé tartó létezés 
egyik alapköve. Ha figyelmesen ol-
vassuk el ennek a szakasznak a sza-
vait, kidomborodik belőlük a krisztusi 
imádság sajátos arcéle, amely mássá 
teszi azt a többi vallási hagyomány, 
évezredes kulturális örökség imáitól. 
Melyek ezek a főbb elemek?

Elsőként azt kell kiemelnünk, 
hogy a keresztény ember az imádsá-
ga révén nem utat, kapcsolatot keres 
Isten, a rejtett és titokzatos Lény 
felé; hanem a már meglévő, a már 
mindent megelőző szeretetközösség 
alapvető voltát juttatja kifejezésre. 
„Atyánk!” – így kezdődik az Úr imá-
ja. Ezekkel a szavakkal nem lehet 

egy arctalan, ismeretlen valóság felé 
fordulni. Keresztényként hisszük, 
hogy Isten arca belénk égetett 
valóság. Ahogyan a gyermek saját 
magán felfedezheti szülei arcvoná-
sait, úgy ismerjük meg mi is Istent 
önmagunkra vagy a másik emberre 
tekintve. Nem véletlenül mondja 
Szent Ágoston: Ambula per homi-
nem, et pervenies ad Deum – Járj az 
emberen keresztül, az ember által, és 
Istenhez érkezel el (In Jo. XIV, 2). 
Az imádságunk ennek a felismerés-
nek az öröméből forrásozik: nem 
idegenként, távollévőként szólítjuk 
meg Istent. Teremtettségünk hozzá-
láncol, a bűn azonban elszakít tőle – 
ám Krisztusban mindannyian közel 
kerültünk újra hozzá.

Ez a közelség a második fontos 
pont. Istennek sok neve van: király, 
úr, bíró. Ezek fenségét, erejét írják 
le. Vannak olyan nevei is, amelyek 
cselekvései szerint nevezik néven őt: 
teremtő, gondviselő, irgalmas, jósá-
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gos, győzedelmes. Azonban egy név 
sincs, amely Isten arcát ily csodála-
tos és szeretetteljes valósággal mu-
tatná meg előttünk. Az atya, az éde-
sapa erőskezű, oltalmazó, hordozó, 
családfőként vezető, mégis gyen-
gédséggel körülvevő szeretetének 
érzése kell, hogy eltöltsön bennün-
ket. Jézus részéről nagyon is tudatos 
mindez, hiszen erre a gondolatra visz-
szatér a perikópa vége felé is: „Van-e 
köztetek olyan apa, aki követ ad 
fiának, mikor az kenyeret kér tőle? 
Vagy ha halat kér, akkor hal helyett 
tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást 
kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?” 
Biztosak lehetünk benne, hogy Jézus 
hallgatósága nagyon is megértette 
ezen szavak üzenetét. Az atyaság 
oly közvetlen, eleven és szoros sze-
retetkötelék, amely akkoriban, egy 
erősen patriarchális társadalomban 
nem pusztán érzelmi kötődést, de 
valóban az életet jelentette. Annyira 
közvetlen kapocs ez, hogy ember 
Istenre vonatkoztatva ki sem merte 
mondani – nem véletlen, hogy Jé-
zus ellen az egyik fő vádpont az 
lesz, hogy következetesen Atyjának 
nevezte az Istent.

Ebből a közvetlen közelségből 
ered a keresztény ima egy alapvető 
dimenziója, a kapcsolaté, a közös-
ségé. A krisztusi szellemű ima min-
dig közösségi, közösségteremtő im-
ádáság. Hiszen már a legelső szó: 
Atyánk, összekapcsolja az egyes 
számban imádkozó embert a sok 
másikkal. Senkinek nincs joga ezt 

mondani: Atyám, csakis és kizárólag 
Jézusnak. Ő az egyedüli és egyszü-
lött Fiú. Mi Istent mindig csak közös-
ségünk többes számával szólíthatjuk 
meg. Így az ima nem csak Istennel 
köt egybe bennünket – ez megvan 
minden vallás imájában –, de Isten 
egyetemes atyaságának megvallása 
révén sajátos módon az istenfiúság 
örököseivel, hívő testvéreinkkel, de 
rajtuk túl magával az emberiséggel 
is, amely teremtett léténél fogva Is-
ten gyermeke.

Ezért lesz a keresztény imádság-
nak kimondott-kimondatlan tenge-
lye maga a Szentlélek, minden élet 
ajándékozója, minden közösség 
megteremtője és lelkesítője. A Mi-
atyánk imádságban nem szerepel ki-
mondva a harmadik isteni Személy 
neve, de Jézusnak az imádságról 
adott tanítása a perikópa záró mon-
datában mindennél világosabban 
megmutatja, hogy minden imád-
ság beteljesülése az, ha Istentől, az 
Atyától megkapjuk a Szentlelket, az 
élet, az igazság, a közösség Lelkét: 
„Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, 
tudtok jót adni gyermekeiteknek, 
mennyivel inkább adja mennyei 
Atyátok a Szentlelket azoknak, akik 
kérik tőle.” Ez a Lélek az, aki az 
egész mindenséget betölti, akinél a 
szó értelme vagyon. A keresztény 
imádság tehát végső soron a teljes 
Szentháromság életébe emel be min-
ket: a Fiútól tanuljuk, az Atyához 
intézzük, s általa a Szentlélek tölt el 
bennünket.
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Hieroglifák

A kereszt jele! Térjünk vissza a 
tárgyra, de különböző nézőpontból, 
abból a szemszögből, ahol az 
illendőség nemcsak a jó modor 
szinonimája a társadalmi kapcso-
latokban, hanem ennél valamivel 
több: olyasmi, ami mély benső 
meggyőződés külső megnyilvánu-
lása, ha ez valóban létezik.

Vessétek mindig nyugodtan, 
érthetően. Ez az egytelen gesztus, 
amit sohasem szabadna szégyellni. 
Az Ars-i plébános térdhajtása - egy 
este, amikor biztos volt benne, hogy 
egyedül maradt a templomban - 
elég volt egy látogatóak, aki titok-
ban figyelte, hogy minden kételye 
megszűnjék annak őszinte hite iránt, 
aki szenvedélyesen hirdette „Valaki” 
jelenlétét a tabernákulumban. Épp 
olyan ékesszólónak kellene tűnnie, 
még egy... marslakó szemében is, 
a mi keresztvetésünknek: legalább 
azt kell kifejeznie, hogy ebben az 
egyszerű és ünnepélyes vallásos 
gesztusban, ebben a kifejező mértani 
alakban számunkra szeretett emlék 
rejlik, az ember történetéből kitöröl-

hetetlen esemény szintézise.
Természetesség, méltóság, em-

berre való tekintet nélkül, és anélkül,  
hogy az ellenkező végletbe esve 
feltűnően tegyük, „hogy felhívjuk 
magunkra a figyelmet”.

Mindez magától értetődően érvé-
nyes akár amikor a templomban 
vetünk keresztet, vagy ha elme-
gyünk előtte, végül pedig minden 
olyan alakalommal, amikor tudato-
san, vagy puszta babonából (teme-
tések, külömböző áldások) „keresz-
tet vetünk magunkra”.

„Amikor keresztet vetsz, csi-
náld helyesen. Nem amúgy elsi-
etetten, megkurtítva, hogy senki ne 
értse, mit jelent. Nem: úgy vesd, 
ahogy kell, vagyis lassan, széle-
sen... Érzed, hogy teljesen átölel? 
Jól szedd össze hát magadat; szedd 
össze ebbe a jelbe minden gondola-
todat, egész lelkedet... Akkor érezni 
fogod: beburkol testestól-lelkestől, 
elmélyültté tesz, megszentel, szentté 
tesz... Akkor átöleli egész lényedet, 
testedet és lelkedet, gondolatai-
dat és akaratodat, érzékeidet és ér-
zelmeidet, a cselekvést és a tűrést, és 
minden megerősödik, megjelölődik 

jean de la Maison jr.: 
egy kis illeMtan neM árt a teMploMban seM

Íme, a krisztusi ima négy 
gyönyörű vonása: őskapcsolat, 
szerető közelség, közösség és része-
sedés az isteni életben. Járjuk ezt az 
utat, kövessük ne csak a Miatyánk 
szavait, de szellemét is, hiszen abból 

– miként Aquinoi Szent Tamás int – 
nem csak azt tanuljuk meg, hogy mit 
kérjünk, hanem azt is, hogy hogyan, 
milyen sorrendben.

Dr. Török Csaba
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és megszentelődik Krisztus erejé-
ben, az egy és háromszemélyű Isten 
nevében.” (Romano Guardini)

Ugyanez áll a három kicsi 
kereszt jelére, amelyeket lassan és 
jól kivehetően rajzolunk, hüvelyk-
ujjunkkal érintve homlokunkat, 
ajkunkat és mellünket a „jó hír” ki-
hirdetésekor a misén: ezzel hang-
súlyozzuk, hogy értő figyelemmel 
kívánjuk befogadni a megváltó 
üzenetet, hogy továbbadói akarunk 
lenni, hogy bensőnkbe bevésődve 
akarjuk megőrizni.

Meg kell érteni (és nekünk kell 
elsőként megérteni), hogy az a 
mozdulat, amellyel homlokunkat 
a mellünkkel, egyik vállunkat a 
másikkal kötjük össze, valóban a 
világon ismert legszebb szerelmi 
történet tudatos és hálás felidézése. 
Tehát már nem bűbájos ákombákom, 
értelmetlen hieroglifa, nevetséges 

öszönös mozdulat, hogy egy nem 
létező kellemetlen rovart elzavarjuk.

Végül pedig, mivel olyasmiről 
van szó, ami tökéletesen különbözik 
egy vermuttól, legyen az vörös vagy 
fehér, csináljátok... „simán”, ahogy 
a katekizmus tanítja, anélkül, hogy 
valamit is hozzátennétek.

Tudtátok, hogy az a befejező 
mozdulat - a lopva összetett ujj-
begyek az ajak magasságában - ab-
ból az időből maradt meg, amikor 
a mamátok azt mondta: „Légy jó 
gyerek, most küldj egy puszit Jézus-
nak...”?

Az az ember, aki komolyan tud 
keresztet vetni, vagyis kellően tu-
datában van, mi a jelentősége a 
cselekedetnek, amire készül, ez 
az ember képes megremegtetni a 
poklot.

G. M. B. Vianney
szent anna És szent joachiM

Az újszövetségi szent könyvek 
semmit nem mondanak a Boldogságos 
Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel 
találkozunk a rokonságból: Erzsébet 
és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de 
e két szülő nevét nem tudjuk. Egy 2. 
századi apokrif könyv mondja, hogy 
Mária édesanyját Annának, apját 
Joachimnak hívták, és a két név jelen-
tése figyelmet érdemel, mert Anna 
annyit jelent: kegyelemmel áldott, 
Joachim pedig: Isten megvigasztal.

Az ünnep a 13--14. század-
ban terjedt el Európában, annak az 

érdeklődésnek következményeként, 
amellyel Krisztus emberi természete 
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és emberi valósága felé fordultak a 
hívők. Ez az érdeklődés a keresztes 
háborúkból visszatért lovagok elbeszé-
lései nyomán éledt föl, és kiterjedt Jé-
zus szülőföldjére és rokonságára is. 
Érhető, hogy az Üdvözítő nagyszülei 
iránti tisztelet is felélénkült.

Az ünnep dátuma egy templom 
fölszentelésének évfordulójából adó-
dott. A régi hagyomány ugyanis úgy 
tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben 
született, és szülőháza, Anna asszony 

háza a Bethesda-tó közelében állt. Az 
5--6. században e föltételezett születési 
hely fölé bazilikát építettek, s ennek 
fölszentelési napja volt július 26.

Szent Anna tiszteletéről Bálint 
Sándor a következőket írja: ,,A hazai 
Szent Anna-tisztelet gazdagságát 
és színes változatosságát a kultusz 
sokrétűsége mutatja. Kiváltságos 

patrónájaként tisztelte sok ügyében-
bajában az asszonynép, de tisztelték 
azok is, akiknek foglalkozása vala-
miképpen a gazdaasszonysággal, asz-
szonyi gondoskodással függ össze: 
a szövőmunkások, csipkeverők, 
seprűkötők.

Céhpatrónaként tisztelték az asz-
talosok azért, mert hajdanában az ol-
társzekrény elkészítése a mesterembe-
rek feladatai közé tartozott, márpedig 
Anna volt méltó arra, hogy az élő ta-
bernákulumot, Máriát a méhében hor-
dozza... a kádárok is tisztelték, nyilván 
abból a megfontolásból, hogy Jessze 
törzséből, Anna és Mária méhéből 
sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a 
megváltás bora, (a megváltó Vér)... 
Védőszentje volt a bányászoknak is, 
nyilvánvalóan azért, mert ünnepének 
evangéliuma a szántóföldön elrejtett 
kincsről, a drágagyöngyöt kereső kal-
márról szólt, és e hasonlatokat Szent 
Annára is lehetett vonatkoztatni. A 
barokk korban Szent Anna külön tisz-
telt patrónája volt a haldoklóknak.’’

A bizánci rítusban július 25-én 
ülik Szent Anna asszony halála napját, 
amely napon Konstantinápolyban 550 
körül templomot szenteltek a tisztele-
tére. Nyugaton a 12. századtól terjedt 
el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 
1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét 
felvették a római naptárba, július 26-
ra. Szent Joachimot 1584-től március 
20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony 
oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól 
augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben 
egy napra tették Szent Annával.
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hirdetÉsek
A Pannonhalmi Apátsági Múzeum felhívja a kedves érdeklődők figyelmét, 

hogy a Szent Márton évvel kapcsolatban kiállítás nyílt, Kincsek Szent Márton 
szülőföldjéről címmel. A kiállítás megtekinthető Pannonhalmán és Szombathe-
lyen. Az érdeklődők a kifüggesztett plakáton több információhoz juthatnak.

A Szent Ferenc Rend érsekújvári képviselői szeretettel invitálják a kedves 
érdeklődőket a PORCIUNKULA ünnepére, mely augusztus első napjaiban lesz 
megtartva Érsekújvárott.

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 360.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 9 921.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

•
Kedves Bibliamásolók,

 
örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Kiadónk megjelenteti a Ferenc pápának 
kézzel másolt Biblia hasonmás kiadását 10 kötetben.
 
Az első négy kötet már elérhető:

1.kötet: az evangéliumok
2. kötet: Az apostolok cselekedetei, Levelek, Jelenések könyve
3. kötet:  A Tóra - A teremtés könyve, A kivonulás könyve
4. kötet: A Tóra - A leviták könyve, A számok könyve, Második Törvénykönyv

 Az 5-6. már a nyomdában van:
5. kötet: Józsué – Bírák – Rut – Sámuel 1-2.
6. kötet: Királyok 1-2. – Krónikák 1-2.
 
A teljes sorozat - terveink szerint - ez év Karácsonyára készül el. 
Az egyes kötetek önállóan is megvásárolhatóak:
·         webboltunkon keresztül: http://www.press.u-szeged.hu/
·        e-mailes megrendeléssel: webbolt@press.u-szeged.hu
·        vagy személyesen a Kiadóban 
         ( SZTE JATEPress 6721 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34.)

Posztós Ágnes / JATEPress
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Ü

nnep

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Pavol
Tisztítótűzben szenv. lelkekért
† N

agym
am

a: A
nna

V
II.

26.
U

torok – K
edd

Sv. Joachim
a a A

nny,
rodičov Panny M

árie
Spom

ienka
Szent Joakim

 és Szent A
nna,

Szűz M
ária szülei

Em
léknap

8.00 
m

agyar
10.00 

slovenská
18.00 

slovenská
Szent R

ozália
Penzión
Sv. A

nna
† Erzsébet és M

iklós
N

a úm
ysel kňaza

† M
ichal

V
II.

27.
Streda – Szerda
Sv. G

orazda a spoločníkov
Spom

ienka
Szent G

orazd és társai
Em

léknap

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. pož. pre rod. Jakubjakovú
† László Tibor
† Varjú Jolán (25. évf.)

V
II.

28.
Štvrtok – C

sütörtök
8.00 

m
agyar

15.00
18.00 

slovenská
Szent R

ozália
St. A

nna
Sv. A

nna
† Testvérek
A

D
O

RATIO
† Eugen

V
II.

29.
Piatok – Péntek
Sv. M

arty
Spom

ienka
Szent M

árta
Em

léknap

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. pož. pre krstné deti
† M

árta és G
yula

† N
agynénik és nagybácsik

V
II.

30.
Sobota – Szom

bat
Panny M

árie v sobotu
Ľubovoľná spom

ienka
Szűz M

ária szom
batja

Szabadon vál. em
léknap

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† D
énes, M

atild, M
ária

†  Irena, Jozef, brat František
† Id. László, ifj. László, István

V
II.

31.
18. N

ED
EĽA

CEZ RO
K

ÉV
K

Ö
ZI

18. VA
SÁ

RN
A

P

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

A
ndrás unoka m

egtéréséért
† A

lžbeta
† K

atalin
Élő Péter

a szentMisÉk rendje
2016. július 25 – 31.

Évközi 17. vasárnap8


