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dr. Barsi Balázs:  

Elmélkedés  

a rózsafüzér  

imádkozásba  
A titkok 

Örvendetes rózsafüzér 

1. Akit te, Szent Szűz, a Szent-

lélektől fogantál 

Mária Isten első igazi temploma 

a földön, ahol „az élet megje-

lent” (1 Jn 1,2). Általa Isten az én 

testvérem lett, és most már ve-

lünk van mindennap, a világ vé-

gezetéig (vö. Mt 28,20). Lehet nél-

küle egyáltalán élni? 

2. Akit te, Szent Szűz, Erzsébe-

tet látogatván méhedben hordoz-

tál 

Az első „szentséges körmenet” a 

földön. Az első igazi találkozás 

két ember között a Paradicsom-

kert óta. Megáldozva én is hordo-

zom Jézust, én is így akarok járni

-kelni és találkozni másokkal. 

3. Akit te, Szent Szűz, a világra 

szültél 

Jézus e világra születvén egy-

szer s mindenkorra emberi csalá-

dunk tagja lett. Istent most kicsi 

újszülöttként szemlélem. Milyen 

üres lenne Karácsony, ha az ün-

nepek elmúltával elfeledném, 

hogy Isten valóban emberré lett 

értem! 

4. Akit te, Szent Szűz, a temp-

lomban bemutattál 

Minden elsőszülött fiúgyerme-

ket Istennek kell szentelni, de 

egy szertartással vissza lehet vál-

tani, hogy a miénk, az emberi 

Evangélium 
…”kivetették a hálót, s 

alig bírták visszahúzni a tö-

mérdek haltól”… (Jn 21,6) 

Jézus jelenléte nélkül a tanít-

ványok nem tudnak halat fogni. 

Persze ez nem igaz. Tudnak, 

csak fel- vagy kiemelni nem tud-

ják az embereket a vízből. Erre 

csak az Isten képes. 

Csoportos utazás alkalmával 

néztük meg Kelet-Európa egyik 

legnagyobb városának képről 

már sokat látott kincseit. Ettünk 

és ittunk, terek, épületek, látni-

valók kínálták napfényben úszó 

arcukat a kíváncsi turistáknak. 

Érdekesek voltak, de elfáradtam 

tőlük. Attól, hogy vittek, húzták 

szememet és lábamat magukkal. 

Vonszoltak. Először úgy gondol-

tam, a sok gyaloglás és állás le-

het az oka fáradtságomnak. Té-

vedtem. Erre akkor jöttem rá, 

amikor meglátogattam az ország 

nemzeti képtárát. Megpihenten 

léptem ki kapuján. Világossá 

vált, hogy ahol eddig voltunk, az 

húzott magával, de ez a galéria 

felemelt engem. Felemelte a lel-

kem. 

A szeretett tanítvány evangéli-

umának közepén Jézus arról be-

szél, „amikor felemelnek a föld-

ről, mindenkit magamhoz fogok 

vonzani” (12,32).  

Tertullianus, a keresztségről írt 

értekezésében azt mondja, kis 

halacskák vagyunk, nevünk is 

ikhthys, hal. Jézus Krisztus Is-

ten fia megváltó. (Ez görögül a 

hal (ikhthys) egyes betűiből alko-

tott szavak jelentése.) Csak akkor 

tudunk igazán megszületni, ha 

előtte a vízben voltunk vagy áll-

tunk. Tehát megkeresztelked-

tünk. A mélyből, lentről húz fel 

minket az Isten, a mindennapok 

átlagos, általános közegéből. 

Mindezt azért teszi, hogy máshol 

éljünk, mint ahol vagyunk. 

Nyírő József, Uz Bence történe-

tében felemel bennünket egy er-

dei szentmise keretében. 

„Most istentiszteletet tartunk. 

Bekiáltott az erdőbe. Imádko-

zunk! Vártam, mi lesz de nem 

mozdult semmi. Uz Bence vissza-

fordult a kalyiba felé, becammo-

gott az ajtón, s kisvártatva látom, 

hogy egy embermagasságú ke-

resztet hoz a hátán, aminek a 

vége meg van hegyezve. Úgy hozta 

meggörnyedve, hogy önkéntelen 

Krisztusra kellett gondolnom… te 

mit akarsz? - lebegett a szó a 

nyelvemen, de nem tudtam ki-

mondani, csak néztem, hogy a 

Jézuskép nélküli durva, egyszerű 

cserefa keresztet felemeli két kéz-

zel, s a hegyes felével keményen 

beleüti a földbe. A kereszt szilár-

dan állott. Bence – kissé talán 

türelmetlenebbül – újra bekiáltott 

az erdőbe. Kántor úr hol vannak? 

Erre az erdőben valami száraz 

gally megreccsent. Odanéztem és 

láttam, hogy komor és nehéz fej-

ingással előjön a medvénk, és 

egyenesen a keresztnek tart. A 

tövében felegyenesedett és szelí-

den morogva leült. A másik ol-

dalról ünnepi pofácskával a ró-

kák óvakodtak elő nesztelen járá-

sú fiókáikkal, s egyszer csak hal-

lom, hogy a messzi távozott őzek 

is robognak át az erdőn és lihegve 

megállnak a cserefa Jézus előtt. 

Mint két szelíd apáca, úgy állot-

tak ottan szemlesütve. A medve 

szelíden morgott (tudtam, hogy 

ezért nevezte Uz Bence kántor-

nak), a rókák szeme a keresztre 

tapadt, s az őzek szeme fényben 

úszott. Magam sem tudtam, hogy 

le kell-e térdelni vagy fel kell áll-

ni. Uz Bence is mintha megzava-

rodott volna. Odalépett hozzám, s 

megkérdezte: nem végezné-e el az 

istentiszteletet? Végezd csak te! – 

súgtam vissza, hogy az állatok 

áhitatát ne zavarjam. Igen, de – 

restelkedett Bence – én még a mi-

atyánkot sem tudom. Most mit 

csináljak? Csináld úgy mint más-

kor. Uz Bence kissé még küzdött 

magával, de aztán elszánta ma-

gát. Valami különös fény villant 

át az arcán, kemény léptekkel 

odament ő is a cserefa kereszthez, 

a tövében leült a medve mellé, és 

ráfüggesztette a szemeit ő is a 

keresztre. Egy árva szó nem sok, 

annyit se mondott egyik se, csak 

nézték a keresztet: Uz Bence, a 

medve, a rókák, az őzek, az erdő, 

a füvek, a fák, a virágok a szik-

lák, az ég, a nap, a bogarak, a 

madarak, egyszóval minden de 

minden. A kereszt pedig visszané-

zett rájuk.” 

A tanítványok Jézus szavára 

kivetették a hálót, és az minden 

állatot és embert a magasba 

emelt. 

G.F.  
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Útitárs  
Nagy feladat vár 

minden jóakaratú 

emberre. Az igaz-

ság, igazságosság, 

szeretet és szabad-

ság vezércsillagá-

nak vezetésével új 

utakat kell keresni a mai társa-

dalomban, hogy az ember az em-

berhez közelebb jusson.  

- Napjainkban nem arról van 

szó, hogy a tanítás, vagy egyház-

fegyelem egyes pontjait tisztáb-

ban megvilágítsuk a kinyilatkoz-

tatás és a hagyomány fényénél, - 

ma újra becsületet kell szerez-

nünk magának az emberi és ke-

resztényi gondolkodásnak. 
XXIII. JÁNOS  PÁPA 

* 

Ha valaki őszintén 

keres, mindig ráta-

lál a követendő 

útra. Ám ahol út 

van, még nem ok-

vetlenül vár rá autó is.  
JAKOB KOCH 

M.L.  

Létige 
12. v.: ApCsel13,14.43-52; Zs 99-

; Jel 7,9.14b-17; Jn 10,27-30  

13. h.: ApCsel 11,1-18; Zs 41-

42; Jn 10,1-10  

14. k.: ApCsel 11,19-26; Zs 86; Jn 

10,22-30  

15. sz.: ApCsel 12,24 - 13,5a; Zs 

66; Jn 12,44-50  

16. cs.: ApCsel 13,13-25; Zs 88,2-

27; Jn 13,16-20  

17. p.: ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 

14,1-6  

18. sz.: ApCsel 13,44-52; Zs 97-

; Jn 14,7-14  

19. v.: ApCsel 14,21-27; Zs 144,8-

13; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-35  

Gyűjtés 
A Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia megrendülten érte-

sült a Húsvétvasárnap Srí Lan-

kán történt terrorcselekmények 

híréről és együttérzését fejezi ki 

az áldozatok hozzátartozói felé. 

A Püspöki Konferencia Állandó 

Tanácsa arról döntött, hogy júni-

us 9-ig, Pünkösdvasárnapig be-

zárólag gyűjtést hirdet testvé-

reink megsegítésére és a károso-

dást szenvedett templomok hely-

reállításának támogatására az 

alábbi bankszámlaszámon ke-

resztül: Magyar Katolikus Püspö-

ki Konferencia,  

11100104-18181490-14000003 

Külföldről az alábbi IBAN 

számra lehet utalni: HU 70 1110 

0104 1818 1490 1400 0003 

(SWIFT kód: CIBHHUHB). /

CIB Bank Zrt. 1027 Budapest 

Medve utca 4-14. 

a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia Titkársága 

Hirdetések 
 Május 13-án, hétfőn Fatimai 

imaóra lesz a plébánia közösségi 

házában, délután 4 órai kezdet-

tel. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Liza - Bata László és Szunyog 

Andrea; Gréta - Puskás Csaba és 

Glumac Laura; Teofil, - Batki 

István és Kása Eszter; Zselyke 

Blanka és Ingrid Virág - Farkas 

Ervin és Váradi Nóra; Isabella, 

Lillian és Alexander - Sere 

György és Sere Gabura Angelika 

gyermekei a keresztség szentsé-

gében részesültek május 5-én. 

Temetés:  

† Pásztor Istvánné sz. Baranyi 

Rozáliát életének 87. évében, 

április 29-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísér-

tük. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Kaifás volt. Így ír erről 

Máté evangéliuma: Akik elfogták 

Jézust, Kaifás főpap elé hurcol-

ták. (Máté 26,57 ) 

Új kérdésünk: Kit tart a ha-

gyomány a gyógyítások égi 

pártfogójának?  

1. Szent Bertalan ap.? 

2. Szent Pál ap.? 

3. Szent Jakab ap? 

4. Szebt Márk ap.? 

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 26-i számban kö-

zöljük. A Szettel kapcsolatos já-

ték nyertese Barta Andrásné 

volt. 

M.L. 

családé maradjon. Jézus öröktől 

fogva, mindörökké Istené, de 

most már a miénk is. „Most bo-

csásd el Uram a te szolgádat… 

mert látták szemeim az Üdvözí-

tőt” (Lk 2,30) 

5. Akit te, Szent Szűz, a temp-

lomban megtaláltál 

Találkozás! Bárcsak sohase ve-

szítenélek szem elől, Jézusom! De 

ha mégis megtörténnék, add, 

hogy mindig megtalálhassalak, és 

egykor majd a földre leszállt 

mennyei Jeruzsálemben veled le-

hessek mindörökké! 

 Szent Rita kilenced kezdődik 

május 14-én, kedden a szent-

mise előtt a templomban, 

17:20-kor. 

 A következő vasárnap, május 

19-én lesz a Nepomuki Szent 

János szobor ünnepélyes megál-

dása. 

 Május hónapban este 6 órakor 

kezdődnek a szentmisék, utána 

a lorettói litániával köszöntjük a 

Szűzanyát.                        (P.Gy.) 


