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dr. Barsi Balázs:  

Elmélkedés  

a rózsafüzér  

imádkozásba  
A világosság rózsafüzére 

1. Aki a Jordán vizében megke-

resztelkedett 

Uram, Jézus, az ég nem neked 

nyílt meg, hiszen benned mindig 

nyitva áll, hanem nekünk, bűnö-

söknek, általad. Mennyei Atyád 

most küld téged, hogy hirdesd ne-

künk ezt az országot, amelybe a 

hit által beleszülethetünk. 

2. Aki Kánában megmutatta is-

teni erejét 

Uram, Jézus, aki a vizet borrá 

változtattad, kérlek, Édesanyád 

közbenjárására változtasd át az 

én értéktelen, ízetlen életemet a 

Szentlélek tüzes borává, hogy már 

ne a régi törvényt kövessem, ha-

nem az újat, hogy tudjak úgy sze-

retni, ahogy te szeretsz engem. 

3. Aki meghirdette Isten orszá-

gát 

Uram, Jézus, te feltártad a tit-

kot, mely a világ kezdete óta rejt-

ve volt, hogy Isten országa nem 

más, mint azok közössége, akik a 

beléd vetett hit által az isteni ter-

mészet részesei és az Atya gyer-

mekei lettek. 

4. Aki a Tábor hegyén megmu-

tatta isteni dicsőségét 

Ez a történet maga a megnyitott 

mennyország. Addig nézem, míg 

át nem izzik a szívem, és Péterrel 

föl nem kiáltok: „Uram, jó nekünk 

itt lennünk!” (Lk 9,33) Hol? Min-

denekelőtt a templomban, ahol ve-

led találkozom az Eucharisztiá-

ban: a szentáldozás színeváltozá-

sod dicsőségében részesít. 

5. Aki az Eucharisztiában ne-

 kodott egy kicsit és annyit vála-

szolt: a nulla forintos dolgok hiá-

nyoznak nekem. Figyelem, ked-

vesség, türelem, tapintat stb. Ezt 

nem kapom meg, így hát minde-

nem megvan, még sincs semmim. 

Edzés végén bemegyek a szau-

nába, egy fiatalember ül a 80-90 

fokosra felfűtött kis helyiségben. 

Köszönök. Eltelik egy mondatnyi 

szünet, majd minden felvezetés 

nélkül azt mondja: én voltam el-

sőáldozó és bérmálkozó is. Sokat 

jártam templomba. 

Kérdezem én, mit csinálnak 

ezek az emberek? Gyónnak! 

Aztán, hogy folytassam a meg-

kezdett sort, egy jóképű középko-

rú úr ateistának vallja magát. 

Ezt minden alkalommal elmond-

ja. Egyébként alsóvároson a fe-

rences templomban kötöttek há-

zasságot feleségével. Mondatai 

majdnem minden esetben úgy 

kezdődnek: ateista vagyok, de 

lenne egy szakmai kérdésem. Ne-

ki csak vallással, egyházzal, Is-

tennel kapcsolatos témái vannak. 

Világi egy sem. Kizárólag a ke-

reszténység érdekli őt, mint ateis-

tát. 

Végül egy fiatalemberrel feje-

zem be a sort, akivel több év óta, 

mindig köszönünk, intünk egy-

másnak. Egy alkalommal megle-

pődve, falfehéren jött hozzám. 

Gondoltam nagy baj, talán halál-

eset történt a családban. Megkér-

dezte tőlem, te tényleg pap vagy? 

Ez gond? – kérdeztem vissza. 

Nem - mondta -, csak hogy ő teo-

lógiát is tanult. Két évet. És mi-

ért hagytad abba? Mert kienged-

tek a börtönből. A csillag börtön-

ben teológiát tanult. Elfelejtettem 

megkérdezni, hogyha elvégzi, hit-

oktató lesz belőle, vagy pappá 

szentelik. Azóta nem int. Mindig 

odajön, és azt mondja: Dicsértes-

sék a Jézus Krisztus.  

Ezek az emberek megszólítva 

érzik magukat. Hogy beszéljenek, 

kérdezzenek, gyónjanak. Biztos 

vagyok abban, hogy nem véletle-

nül, és nem maguktól beszélnek, 

h a n e m  V A L A K I  k é r d e z i 

őket.  Ezt jelenti Jézus mondata: 

Evangélium 
…”juhaim hallgatnak sza-

vamra”… (Jn 10,27 ) 

Hangokat hallanak. Nem hallu-

cinálás ez, hanem tiszta, érthető 

szavak egymásutánja. Valaki fel-

tesz egy kérdést valahonnan. Fel-

szólít, bátorít, buzdít. Mondd ki 

nyugodtan, ami bánt. Ne szé-

gyelld, ami nyomja a lelked. 

A papnak nem muszáj megszó-

lalni, már a jelenléte is kérdés. 

Mit keres ez itt? Mit mondjak én 

ennek az illetőnek? Egyáltalán 

meg kell nekem szólalnom? A pap 

jelenlétén keresztül az Isten szó-

lítja meg az embert. Én fürdőnad-

rágban is pap vagyok. Ha nem 

mondok semmit is pap vagyok. 

Annyi is elég, ha tudják rólam, 

pap vagyok. 

Hagy osszak meg Önökkel né-

hány történetet a mindennapok 

eseményeinek példáiból. A sport 

világából, ami elsőre nem úgy 

tűnik, mint a vallás és hit gya-

korlásának ismert helye. Óvato-

san fogalmazok, amikor azt a szót 

használom, hogy ez a világias 

hely nem úgy tűnik, elsőre nem 

keresztény közösségnek látszik, 

mert azt soha nem tudjuk, hogy 

az odajárók lelkében mi lakik. 

Egy álmos reggelen, hatóra előtt 

néhány perccel az edzőterem rá-

csos bejárata előtt sétáltam, ami-

kor odalépett hozzám egy fiatal-

asszony és azt mondta: el akarok 

válni. Miért nem befelé me-

gyünk? – kérdeztem. Nem a te-

rembe, hanem a házasságba. Ha 

annak a rengeteg energiának leg-

alább a felét, amit arra fordítunk, 

hogy elváljunk, a házasságunk 

megmentésére fordítanánk, nem 

lenne krízisben az életünk és a 

párkapcsolatunk. Pihentebbek is 

lennénk. Az elválni akarás örökös 

gondolata elfárasztja testünket, 

lelkünket. Egy félóra eltelte után 

megkérdeztem tőle: mindened 

meg van az életben. Tisztességes, 

józan életű, hűséges férjed, gyer-

mekeid, házad, autód. Mindent 

megkaptál az élettől. Mi kellene 

még, mi hiányzik neked? Gondol-

juhaim hallgatnak szavamra, 

hallják, amit mondok nekik. 

Nekem is különös élmény. 

Ugyanis én a kérdéseket nem 

hallom, csak a válaszokat. De 

igyekszem ezekből a válaszokból 

megfejteni az Istentől jövő és ne-

kem is szóló kérdéseket. 

G.F.  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Szent Bertalan apostol 

volt. Az apostolt a keresztény ha-

gyomány ördögűzőként tartja 

számon. Így lett a gyógyítás égi 

pártfogója. 

Új kérdésünk: Ki látta meg és 

ment oda az égő csipkebokor-

hoz? 

 (Kivonulás 3,3)  

1. Ábrahám? 

2. Jozsué? 

3. Mózes? 

4. Áron? 

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 június 2-i számban közöl-

jük.  

A Kaifással kapcsolatos játék 

nyertese Kereszti Gáborné volt. 

M.L. 

Útitárs  
Isten világosság. Mi-

nél inkább Istentől 

való valami, annál 

inkább sugározza ezt a 

fényt.- - -  

Amennyire Istent sze-

rettük itt a Földön, olyan lesz 

mennyei boldogságunk is. - - -  

Isten megengedi, hogy néha sú-

lyosan csalódjunk. Így inkább 

csakis őrá építünk.  - - -  

Isten örök szava alkotott min-

dent. A megtestesült Igében pedig 

megújul minden, tovább fejlődik 

és tökéletes lesz. A megtestesült 

Ige: Jézus.  Azaz Megváltó.- -  

Elindulásul az örök Atyát hí-

vom, az Őskezdetet. Tőle jön min-

den világosság. Tőle származik 

minden jó adomány és minden 

tökéletes ajándék. 

Őt szólítom Fia, Jézus Krisztus 

Urunk által: Világosítsa meg lelki 

szememet, hogy lépteimet a béke 

útján vezesse: 

SZT. BONAVENTURA 

 

M.L. 

Hirdetések 
• Akik a csíksomlyói Pápalátoga-

tásra jelentkeztek, azok számára 

a jövő vasárnap (május 26.) meg-

beszélést tartunk a plébánia kö-

zösségi házában, délután 5 órai 

kezdettel."  

• A mai vasárnap, május 19-én 

lesz a Nepomuki Szent János 

szobor ünnepélyes megáldása. 

• Május hónapban este 6 órakor 

kezdődnek a szentmisék, után a 

lorettói litániával köszöntjük a 

Szűzanyát. 

• Május 22-én, szerda este a szent-

mise végén lesz a Szent Rita ró-

zsaszentelés. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: Márk - Németh 

Gábor és Sztruhár Zsanett; 

Mátyás Efraim - Hajnal Efraim 

Gábor és Faragó Tímea; 

Zsófia és Botond - Pap István és 

Palócz Szilvia gyermeke a kereszt-

ség szentségében részesült  május 

12-én. 

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

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

20. h.: ApCsel 14,5-18; Zs 113B; Jn 

14,21-26  

21. k.: ApCsel 14,19-28; Zs 144; Jn 

14,27-31a  

22. sz.: ApCsel 15,1-6; Zs 121; Jn 

15,1-8  

23. cs.: ApCsel 15,7-21; Zs 95; Jn 

15,9-11  

24. p.: ApCsel 15,22-31; Zs 56; Jn 

15,12-17  

25. sz.: ApCsel 16,1-10; Zs 99; Jn 

15,18-21  

26. v.: ApCsel 15,1-2.22-29; Zs 

66; Jel 21,10-14.22-23; Jn 

14,23-29  

künk adta magát 

Ez az a titok, amelyben az előző-

ek és az elkövetkezendők szá-

munkra naponta elérhető valóság-

gá lettek. Amikor megáldozom, 

Jézus mintegy megszületik ben-

nem. Belép életembe, velem 

együtt növekszik, hogy az Ő tel-

jességére juthassak. Tanításának 

foglalatát átadja, hiszen Isten Or-

szága jön el hozzám. Vele szen-

vedhetek, és föltámadásának erő-

terébe emel. 

Temetés:  

† Balogh Kálmánné sz. Bartha 

Veronikát életének 88. évében 

május 7-én a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Jó, ha tudjuk… 

Litánia 
A görög lité, litaneia, 'könyörgés' 

szóból: előimádkozó és nép dialogi-

záló imaformája, Istenhez vagy 

szentekhez intézett könyörgésso-

rozat. Magyar népies neve: lete-

nye. - A liturgikus szóhasználat-

ban szoros értelemben válaszos 

(respondeáló) imaforma: az elő-

imádkozó mondja vagy énekli a 

változó megszólításokat (invo-

káció), melyekre a nép azonos 

vagy kissé változó formulával vá-

laszol. Fajtái: a) hívek egyetemes 

könyörgése. Legalább fő részeit a 

pap mondta, a nép „amen”-nal 

válaszolt. b) diákonusi litánia: a 

katekumenok miséjében a diáko-

nus volt az előimádkozója, s a nép 

Kyrie eleisonnal válaszolt. - 3. 

Fontosabb litániák. A Minden-

szentek litániája a legrégibb litá-

nia és a többi litánia modellje; Jé-

zus nevének litániája, Jézus Szíve 

litánia, Oltáriszentség litánia, 

Krisztus Vére litánia, Lorettói 

litánia. 4. Az énekelt litániákat 

népénekes és gregorián dallam-

mal egyaránt énekeljük.  
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon) 

K.L.-né és N.-né 


