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dr.Barsi Balázs:  

Elmélkedés  

a rózsafüzér imádkozásba  

Dicsőséges rózsafüzér 

1. Aki halottaiból föltámadott 

Ha te, Uram, föl nem támadsz, 

örökre elveszünk. Soha nem is-

mertük volna föl az előző titkokat, 

s hogy te Isten Fia vagy, az Atyá-

val egylényegű örök Isten, akinek 

tanítása Isten önkinyilatkoztatá-

sa. Nem tévedhetsz, és meg nem 

téveszthetsz minket, aki megígér-

ted, hogy az utolsó napon föltáma-

dásod dicsőségében részesítesz. 

2. Aki a mennybe fölment 

Uram, ha úgy mentél volna el, 

hogy nem lennél még jobban jelen 

itt a földön, akkor mennybemene-

teled nagyon szomorú búcsúzás 

lenne csupán, azzal a halvány, tá-

voli reménységgel, hogy a világ vé-

gén majd találkozhatunk veled. Te 

azonban mennybemeneteled által 

rádöbbentettél minket euchariszti-

kus jelenlétedre, Pünkösdkor pe-

dig arra, hogy bennünk lakozol. 

3. Aki nekünk a Szentlelket 

elküldötte 

Ebben az eseményben érik el lel-

künk mélyét Isten tettei, amelyek-

ről eddig elmélkedtünk: Jézus 

megszületik bennünk, életünkben 

akar részt venni, s ha vele egye-

sülten élünk, szenvedésünk az ő 

szenvedése lesz, föltámadásának 

csírái pedig bennünk vannak.  

4. Aki téged, Szent Szűz, a 

mennybe fölvett 

Ó, dicsőséges Szent Szűz, meny-

nyei édesanyánk, ne feledkezzél 

meg, árva, szenvedő, kísértésekkel 

küszködő, az örök haza felé ván-

dorló gyermekeidről! Te, aki már 

az örök dicsőség részese vagy, 

imádkozz érettünk, akiknek szent 

Fiad megígérte, hogy testünket 

föltámasztja az utolsó napon. 

5. Aki téged, Szent Szűz, a 

mennyben megkoronázott 

A te koronád, Mennynek Király-

nője, nem más, mint Isten elveszít-

hetetlen birtoklásának, végtelen 

szeretetének öröme. Imádkozzál 

érettünk, égi Édesanyánk, hogy 

hűségesek legyünk mindhalálig, és 

mi is elnyerjük az élet koronáját 

(vö. Jel 2,10). 

Létige 
7. v.: Iz 66,10-14c; Zs 65; Gal 6,14

-18; Lk 10,1-12.17-20  

8. h.: Ter 28,10-22a; Zs 90; Mt 

9,18-26  

9. k.: Ter 32,23-33; Zs 16; Mt 9,32

-38  

10. sz.: Ter 41,55-57; 42,5-7a.17-

24a; Zs 32; Mt 10,1-7  

11. cs.: Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19-

,27-29  

12. p.: Ter 46,1-7.28-30; Zs 36; Mt 

10,16-23  

13. sz.: Ter 49,29-33; 50,15-24; Zs 

104,1-7; Mt 10,24-33  

14. v.: MTörv 30,10-14; Zs 68,14-

37; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37  

Evangélium 
…”Kövess engem!”…

(Lk 9,59) 

 Még éltem azt az időszakot 1978

-79-ben, amikor Ikarus 30-as, és 

60-as típusú autóbuszok közleked-

tek az országban. Ezek a harminc, 

hatvan fős tömegközlekedési esz-

közök hátulján vaslétra volt, ami-

vel a helyhiány miatt nehezen 

elhelyezhető csomagokat a busz 

tetejére fel lehetett vinni. Az egész 

buszban engem csak ez a vaslétra 

érdekelt. És hiába kértek, hogy a 

megfelelő ajtón szálljak fel és a 

vasvázas bőrülések valamelyikére 

üljek le, én mindig a busz mögött 

kötöttem ki. Vonzott a létra, von-

zott a magasság, vonzott a kaland. 

Többször szóvá is tették, minek 

akarok én azon a létrán felmenni, 

nem gondolom, hogy ez veszélyes? 

Azt válaszoltam, azért akarok fel-

mászni, mert nem lehet. Minél 

inkább tiltanak valamit, az annál 

érdekesebb. Ilyenek a gyerekek? 

Vagy a felnőttek? Vagy mindenki? 

A mai evangélium vége erről 

szól. Jézusnak is az kell, amit nem 

lehet. Az az ember kell, aki nem 

akarja követni őt. Az egyik fel-

ajánlja magát, apostolod leszek 

bárhová is mégy. Jézus elutasítja. 

Maradj otthon. Akinek eszébe sem 

jut, hogy pap legyen, annak azt 

mondja, légy a tanítványom. Miért 

válogat a meghívottak között Jé-

zus? Te jöhetsz, te nem! Mert ál-

dozat nélkül nem lehet apostolnak 

lenni. Egyébként áldozat nélkül 

semminek sem lehet lenni. Aki 

magát ajánlja, az hobbiból megy el 

papnak. Aki nem akar pap lenni, 

hanem családot óhajt alapítani és 

meghívják, annak le kell monda-

nia feleségről, gyermekről, test-

vérről, apáról, anyáról, terveiről. 

Áldozatot hozni. A hobbi pap hiva-

tásának nincs tétje. Akit Isten hív, 

annak van. Mindenről le kell mon-

dani. Mindent el kell dobnia Iste-

nért. Jézust ez érdekli. Hogyan 

lehet papnak meghívni azt, aki 

nem akar az lenni. Ne értsék fél-

re, a Mestert nem a lehetetlen 

dolgok izgalmassága foglalkoztat-

ja, mint engem, hanem az áldozat 

hozatal tetszik neki. Mert minden-

nek az erejét a belefektetett sok 

munka, áldozat adja meg. 

 Milyen sok drágakő birtokában 

vagyunk! Isten, haza, család, áldo-

zat.  

Olaszország bármelyik szépmű-

vészeti múzeumába betérünk, 

nincs olyan terem, ahol ne láthat-

nánk minimum egy vagy kettő 

Madonna a gyermekkel festményt. 

Állandó, fáradhatatlan téma. Szűz 

Mária, karján Jézussal. Minden 

család otthonának elmaradhatat-

lan tartozéka. Így nevelje és sze-

resse minden édesanya és édesapa 

gyermekét. 

 A híres festőt Rembrandt-ot 

meglátogatja egy fiatal hölgy és 

arról panaszkodik, hogy az „ember 

szinte már beleun, amikor ugyan-

azt a régi dolgot látja újra meg 

újra megfestve, és ha jól meggon-

doljuk, a Bibliában sok száz olyan 

téma van, amihez még soha nem 

nyúlt senki.  

- De kedves ifjú hölgyem – fordult 

feléje Swanenburgh, Rembrandt 

leideni mestere -, tudja-e miért 

bukkannak elő egyre ezek a témák? 

Pontosan azért, mert megmérettek 

és nem találtattak könnyűnek. 

 Ilyen az áldozat, ilyen a szent-

mise, ilyen a család, ilyen egy fest-

mény. Örök érték, örök mérték. 

 G.F.  
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Csíksomlyói zarándoklatunk 

története 

Egy kora tavaszi vasárnapi 

szentmisén Gordos Ferdinánd plé-

bános atyánk erdélyi kirándulást 

hirdetett a 2019. június 1-i csík-

somlyói pápai szentmisén való 

részvételre. 

Az átgondolt előkészületek és a 

tartalmas szervezést követően el-

érkezett a zarándoklatunk első 

napja, 2019 május 30., csütörtök. 

Tagjai között a 11 éves gyermek-

től, a hitében, vallásában elkötele-

zett 82 éves felnőttig széles kor-

osztály képviselte magát. 

Első nap 

(2019. május 30., csütörtök) 

3.20-kor csillagos égbolt alól a 

kiskundorozsmai plébánia elől in-

dult plébános atyánk könyörgésé-

vel a szentlélek áldását kérve az 

52 főből álló egyházközségünk 

képviselete. Kényelmes és bizton-

ságos utazásukról a Tiszabusz Kft. 

gondoskodott a nagy gyakorlattal 

rendelkező kettő autóbuszvezető 

közreműködésével. 

Nagylakon léptük át a határt, 

majd Aradon csatlakozott lelkes 

csapatunkhoz Kovács Levente ide-

genvezetőnk, aki nagyon felkészül-

ten, sok türelemmel, gondoskodás-

sal, élményszerű leíró információ 

átadással kalauzolt bennünket.  

Utunk folyamán a legkisebb tele-

püléstől kezdve a 350.000 lakosú 

nagyvárosig széleskörű tájékozta-

tást közvetített. Ismertette a hely-

ségek adottságait, a magyar vo-

natkozásokat, a történelmi és kul-

turális értékeket. 

Szükség esetén a témához és 

tartalomhoz kapcsolódó néhány 

kedves székely viccel élénkítette 

figyelmünket. 

Ahogy virradt, úgy szomorodott 

el az időjárás, de a Zarándi-

hegység közel 1000 m-es csúcsán 

áthaladva felcsillant a remény a 

szikrázó napsütésben. 4 nap alatt 

megtapasztalhattuk az egyik pilla-

natról a másikra változott nagyon 

szeszélyes időjárást is. 

Déva vára történetének megis-

merését követően utunkat Gyula-

fehérvár felé folytattuk. 

Az 1009-as években Szent Ist-

ván királyunk által alapított erdé-

lyi püspökség római katolikus 

érseki székesegyházában plébá-

nos atyánk a szerencsés megérke-

zés és a zarándokutunk küldeté-

sének teljesítéséért mutatott be 

szentmisét. A székesegyház cso-

dálatos akusztikájában megható-

an visszhangzottak az ősi magyar 

Mária énekek kántorunk vezény-

lésével. 

A lehetőséget kihasználva autó-

pályán közlekedtünk, de az egyre 

sűrűsödő hegyek véget vetettek 

gyors haladásunknak.  

Alföldi emberek lévén szemet 

gyönyörködtető látvány és felejt-

hetetlen élmény részesei voltunk 

az erdő lombos és örökzöld fáival 

szegélyezett utunkat követve. 

A völgyekben lombsátor alatt 

haladtunk, de a hegycsúcsok kö-

zelében végtelennek tűnő távolsá-

gok és szebbnél szebb természeti 

csodák tárultak elénk. 

A Tordai-hasadék látványában 

gyönyörködve érkezünk meg Er-

dély egyik legszebb falujába, To-

rockóra, ahol a főterén található 

Néprajzi Múzeumban megtekin-

tettük a falu ékességeit, a festett 

bútorokat, a háztartási eszközö-

ket, kézimunkákat, a népvisele-

tet, a vasművességhez használt 

tárgyakat és régi fényképeket. 

Megtudtuk, hogy Torockón két-

szer kel fel a Nap: miután felbuk-

kan keleten, egy időre eltűnik a 

1130 m magasra tornyosuló Szé-

kelykő sziklatömege mögött, majd 

onnan kikerülve újabb napfelkelte 

tanúi lehetünk. 

További igen hosszú utazásunk 

végén helyi idő szerint 21.10-kor 

(Dorozsmán 20.10) megérkeztünk 

szállásunk helyszínére, a Hargita 

szívében található Tusnádfür-

dőre, ahol az ízletes töltött-

káposzta vacsora után 2-3-4 ágyas 

szobákban pihenhettük ki magun-

kat, és készülhettünk a naponta 

megújuló színvonalas és tartal-

mas programokra. 

(folytatjuk) 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Jeremiás volt, aki versek-

be szedte népének szenvedéseit, 

bűneit. Ezt az öt siralomban leírt 

verset ismerjük Jeremiás siralma-

iként. A kérdezett rész az ötödik 

siralom részlete.  

Új kérdésünk: Kiről írt Lukács 

apostol: „Halálfélelem kerítet-

te hatalmába, és még buzgób-

ban imádkozott” (Lukács 22, 43) 

1. Jézus? 

2. Péter apostol? 

3. Keresztelő János? 

4. Timóteus? 

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 

július 21-i számban közöljük. A 

Szent Adalberttel kapcsolatos já-

ték nyertese Tóth Lászlóné volt. 

M.L. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Marcell - Maróti Attila és Szögi 

Bernadett;  Olivia - Varga Péter és 

Tóth Szilvia Etelka gyermeke a 

keresztség, Gellért - Baranyi János 

és Mucsi Erika gyermeke a ke-

resztség és az Oltáriszentség ke-

gyelmében részesült június 23-án. 

Temetés:  

† Papp Istvánné sz.Szakál Annát 

életének 96. évében június 25-én; 

† Kolompár Miklóst életének 45. 

évében június 26-án;  

† Gábor László Györgyöt életé-

nek 64. évében június 27-én utolsó 

útjukra kísértük. 

P.Gy. 

Hirdetések 
 Ma, első vasárnap van, a délelőt-

ti szentmise végén Jézus Szíve 

litánia lesz. 

 Július 13-án, szombaton Fatimai 

imaóra lesz a plébánia közösségi 

házában, délután 4 óra kezdet-

tel. P.Gy. 

Számlaszámok: 

OTP- Plébánia: 11735036-20051895 

Sztriha Kálmán Alapítvány: 

11735005-20545747 

OTP számla - „Főoltárkép restaurá-

lása” : 11735036-20053952  


