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Tehát nem vagy többé szolga,
hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten
kegyelméből örökös is.. (Gal 4,7)

Az  elmúlt  hónapokban  és
most is kitartó és hiteles életre
buzdítanak  magyar  szentjeink,
boldogaink életpéldájuk által. 

***

Árpád-házi Szent Hedvig
(1373-1399) – Július 18.

I. Anjou (Nagy) Lajos magyar
és  lengyel  király  leányát  erede-
tileg Habsburg Vilmossal jegyez-
ték  el  még  négy  évesen,  mivel
Vilmosnak  szánták  a  magyar
trónt  is.  De  Nagy  Lajos  halála
után a trón Máriára szállt,  ezért
Hedvigé  lett  a  lengyel  trón. A

lengyelek  nem akarták  Habsburg Vilmost  királyukként,  ezért
elűzték.  Az  országot  azonban  fenyegette  keletről  a  pogány
litvánok  serege,  így  kapóra  jött,  amikor  fejedelmük  Jagelló
László 1386-ban házasságkötési ajánlattal jelentkezett Hedvig
udvarában, ami persze feltételezte ő és népe áttérését a keresz-
tény hitre. Hedvig ebben Isten akaratát látta, s beleegyezett az
új  házasságba azzal  a  feltétellel,  hogy a  Szentszék kimondja
Vilmossal  kötött  házasságának  érvénytelenségét.  Ez  meg  is
történt, sőt IX. Bonifác pápa elfogadta a keresztszülői felkérést
is a királyi pártól.

Szent  Hedvig  lett  a  litvánok  keresztény  hitre  térítésének
igazi pártfogója,  aki  az  üdvöt és a kegyelmet hangsúlyozta
férje  meglehetősen  világias,  erőszakos  módszereivel  szem-
ben.  Ő szorgalmazta, hogy a még zavargó, áttérni nem aka-
róknak ne vegyék el a jószágaikat, hangsúlyozva, hogy: ,,Ha
vissza is  adtuk javaikat,  ki  fogja visszaadni elsírt  könnyei-
ket?...”. Szorgalmazta a meggyőzés elvét, a papság kiműve-
lését. Prágában 1397-ben kollégiumot alapított litván teológu-
sok számára is. Krakkóban noviciátust hozott létre, ahol elér-
te a teológiai fakultás megindítását is a pápától.

Szentség hírében halt meg 1399-ben, s közeli szentté ava-
tását a lengyelek annyira biztosra vették, hogy a krakkói Wa-
vel katedrális oltára alá temették, nem a kriptába, ahová a ki-
rályi főket is szokták. Bár az elevatio (felemelés) még sokáig
váratott magára, töretlen volt, ahogy a lengyelek hívják, Jad-
wiga tisztelete, s mindenhol szentek társaságában, szentként
ábrázolták.  Szentté  azonban csak 1997-ben avatta  II.  János
Pál pápa, aki korábban még bíborosként a boldoggá avatásán
is szorgoskodott.

Árpádházi Szent Kinga (1224-1292) – Július 24.

IV.  Béla  királyunk  leánya  tizenöt  évesen  lett  lengyel  ki-
rályné,  Boleszláv  krakkói  herceg  hitveseként,  miután  férjét
királlyá  választották.  A királyi  pár  örökös  tisztasági  foga-
dalmat fogadott  (ún.  józsefi házasságot),  Kinga hatására és
kifejezett kérésére. Szent Kinga nagy mértékben hozzájárult
az ország gyarapításához, hozományát (40.000 aranymárka) a

tatárok elleni védelemre szánta. Az 1241-42-es tatárjárás után
(amely Lengyelországot majdnem annyira feldúlta, mint ha-
zánkat) a királyné több adománnyal is hozzájárult az újjáépí-
téshez.  1249-ben hazalátogatott,  hogy atyja  segítségét kérje
Lengyelország számára.

Körútja során a máramarosi sóbányában kérte atyját, hogy
adjon sótömböket a lengyelek számára.  Atyja  ezt  a  kérését
teljesítette, s Kinga a birtokbavétel jeléül az aknába dobta a
gyűrűjét, amelyet két évvel később találtak meg a lengyelor-
szági Wielickában, amikor megnyitották az ottani aknát.

Kinga sok templomot, kolostort építtetett, valamint gondos-
kodott felszerelésükről is, ezek közül talán a legjelentősebb
az  Ószandecban  alapított  ferences  kolostor,  amely  Közép-
Európa  kulturális  központjává  nőtte  ki  magát.  Férje  halála
után ferences klarissza apáca lett, a temetésen már az ő ruhá-
jukban jelent meg. Vagyonát szétosztotta a szegények között,
s visszavonult az ószandeci kolostorba, ahol perjelnővé vá-
lasztották. Élete hátralevő részét az imaélet elmélyítése, illet-
ve a folyamatos alamizsnálkodás és betegápolás kísérte vé-
gig. 1292-ben halt meg békességben. 1690-ben boldoggá a-
vatták, majd 1999-ben II. János Pál pápa szentté avatta.

(Árpádházi) Szent Eiréné / 
                     Piroska (kb. 1080-1134) – Augusztus 13.      

Szent László és a sváb származású Adelhaid királyné leá-
nya, aki apja halála után sokáig Könyves Kálmán király udva-
rában élt. 1105 legvégén lett csak eljegyezve a bizánci trón-
örökössel, Ioannés Komménos-szal. 

Szent Piroska férjével a Szűzanya két oldalán 
egy bizánci mozaikon – Fotó: Wikipédia

A házasság  megkötéséhez  át  kellett  térni  Piroskának  az
orthodox hitre, amelyben az Eiréné (Irén) nevet kapta. Szent
László leánya jó császárnő és hűséges, segítő hitves lett, aki
buzgó és lelkiismeretes az állam ügyeiben, mégis nem hará-
csoló, mint ahogy oly sokan császárnői elődjei közül. A ke-
resztény hit igazságait szemmel tartotta mindenkor. Férjével ő
alapította a konstantinápolyi Pantokrator monostort. Mozaik-
képét pedig a Hagia Sophia őrzi a mai napig. Sűrűn fogadott
szentföldi  zarándokokat,  küldötteket  magyar  földről.  Soha
nem fordított hátat a hazájának. Többször közvetített a Ma-
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gyar Királyság és a Bizánci Birodalom között. Halála után az
orthodox egyházban szentté avatták.

Kassai vértanúk: Szent Márk (1588-1619), 
           Szent Menyhért (1584-1619), 
                        Szent István (1582-1619) – szeptember 7. 

Márk, horvát származású volt, Kizeracban (Kőrös) szüle-
tett,  családi  neve valószínűleg  Stepinac.  A zágrábi  egyház-
megye papnövendékeként került Rómába, ahol pappá szen-
telték. Miután hazatért Pázmány Péter érsekprímás figyelt fel
rá, és a nagyszombati papnevelő intézetbe helyezte, előljáró-
nak. Pár éven belül esztergomi kanonok, valamint komáromi
főesperes lett, érdemei elismerése jeléül.

A galíciai Grodekből származó  Menyhért lengyel család-
ban  született.  Gimnáziumi  tanulmányait  Bécsben  végezte,
majd 1603-ban belépett a jezsuita rendbe. 1614-ben kinevez-
ték a Szent Vencel kollégium igazgatójává. 1618-tól Kassán
volt tábori lelkész, a helyőrség szláv és német katonái között.

István az ősi (szentmiklósi és óvári) Pongráczok sarja, akik
már a XIII. századtól jelentős nemesi családnak számítottak
Észak-Magyarországon.  Középfokú  tanulmányait  Kolozsvá-
rott végezte a jezsuita kollégiumban. 1602-ben jezsuita novi-
cius lett.  A renden belül kollégiumi tanár illetve hitszónoki
funkciót töltött be. Kassára, e protestáns vezetésű városba, ki-
váló szónoki képességeinek elismerése jeléül, 1618-ban ke-
rült a katolikus egyházközség lelkipásztorának, illetve tábori
lelkésznek.

A Cicero Moraes brazil specialista vezette szakcsoport,
együttműködve a Cseh Köztársaság, a Szlovák Tudományos

Akadémia, a Comenius Egyetem, a szlovákiai Jézus Társaság és az
Esztergom–Budapesti Főegyházmegye szakembereivel a legújabb

tudományos módszer eredményeként – a kassai vértanúk
koponyaereklyéi segítségével – rekonstruálta a szentek arcképét. 

Rákóczi György hajdúi 1619 szeptember 3-án Kassa város
falai  alá  vonultak,  s  az  igazi  ostrom megkezdése előtt  egy
szerződésben ígéretet tettek arra, hogy a katolikusoknak nem
esik bántódásuk, hogyha átadják ellenállás nélkül a várost. A
katolikus fővezér, Dóczi András, a városi vezetés és protes-
táns többségű lakosság miatt nem tartotta megtarthatónak a
várost, ezért szeptember 5-én bevonulhattak Rákócziék. 

Első rendeletük alapján Dóczit elhurcolták bilincsbe verve

Erdélybe,  a  három  papot  pedig  szigorú  háziőrízetben  tar-
tották. Két napig éheztették  őket, majd Rákóczi hittagadásra
szólította fel  őket, mire Pongrácz István így válaszolt: ,,Úgy
látszik  az ördög ábrázatát  viseled,  mert  annak feladata  az
embereket Krisztustól és  az Anyaszentegyháztól  elszakítani.
Távozz hazugságaiddal, te csalárd ember!”. 

Szent Márknak felajánlották, hogy a káptalan széplaki ura-
dalmát megkaphatja, hogyha áttér, de  ő ezt visszautasította,
mondván, hogy ez nem az övé, hanem az esztergomi kápta-
lané.  Amikor  pedig  felajánlották  neki,  hogy áttérésével  az
életét megmentheti, ezt vágta vallatói szemébe: ,,Inkább kívá-
nok  ezerszer  meghalni,  mintsem,  hogy  ezzel  az  elhajlással
hitemet és lelkemet pokolra vessem!'”. Ezek után mindhárman
térdre borultak és a Te Deum-ot kezdték énekelni.

Kétnapi  éheztetés  után  megpróbálták  hittagadásra  bírni
őket. Az első sikertelen kísérlet után 7-én, éjféltájban ismét
rájuk  törtek,  és  válogatott  kínzások után Márkot  és  Meny-
hértet  lefejezték,  Istvánt  pedig  halottnak  vélve  egy  közeli
szennygödörbe vetették,  s mellédobták a másik két vértanú
testét is.

Elvonulásuk után Eperjessy István, a három pap házikápol-
nájának sekrestyése, István atya nyöszörgésére lett figyelmes.
De nem tudott rajta segíteni, mert maga sem merte elhagyni a
házat, és Hoffmann tanácsos, akihez Pongrácz atya tanácsára
fordulnia kellett volna, szintén áldozatul esett a martalócok
kegyetlenségének. Így húszórás kínlódás után István atya is
meghalt...

Szent Gellért püspök (kb. 980-1046) – szeptember 24.

Velencei  gazdag  patrícius  család  sarja  (eredeti  neve:
Gerardo)  az  egyik  legismertebb  magyar  szentünk.  Apja  a
Szentföldön halt meg, a kisfiút pedig a szerzetesekhez adták.
Később a velencei bencés Szent György-monostor apátja lett.
A Szentföldre indult, de egy vihar miatt Isztriában kötött ki.
Innen  Pécsre,  majd  Székesfehérvárra  került,  ahol  Szent
Istvánnal és Szent Imre herceggel is közeli kapcsolatban állt,
s a ,,liliomos szent hercegnek” később ő lett a tanítója. Majd-
nem tíz évig remetéskedett a Bakonyban, ahol több művet is
írt, amelyekből sajnos csak egy maradt ránk, a Deliberatio.

Szent István 1030-ban Gellértre bízta a csanádi püspökség
vezetését.  Gellért  az  egyházszervezést  azzal  kezdte,  hogy
fölosztotta  az  egyházmegye  területét  hét  főesperességre,  s
ezek élére a magával hozott papok közül azokat állította, akik
tudtak magyarul. Majd a papi utánpótlás biztosítására kápta-
lani iskolát szervezett, végül templomokat építtetett, köztük a
székesegyházat  és  a  bencés  monostor  Boldogságos  Szűz
oltalmába  ajánlott  templomát.  Tevékenységét  a  szent  életű
király bőkezűen támogatta. E tekintetben, de más, sorsdön-
tőbb  szempontból  is,  végzetes  fordulatot  jelentett  a  király
halála  1038-ban.  Hiába  volt  az  új  király,  Péter  velencei,
akárcsak Gellért,  az uralkodáshoz és a magyarság megnye-
réséhez nem értett. Idegenpártolása miatt nemzeti forradalom
űzte el őt a trónról. Utóda, Aba Sámuel sem vitte sokra. Zsar-
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noksága miatt 1043-ban a koronát és a húsvét megünneplését
is  megtagadta  tőle  Gellért.  A fölfordulásnak  ezen  évei  ké-
szítik elő vértanúságát is. Ha arra gondolunk, hogy a csanádi
püspök e vérzivataros években hittudományos munkákat írt,
rádöbbenhetünk, hogy semmiképpen sem kereste a vértanú-
ságot, hanem inkább csak elfogadta azt.

A püspök megtagadta a szolgálatot Aba Sámuelnek, s meg-
jövendölte bukását, a pogánylázadást és a saját vértanúhalálát
is egyben. Az 1048-as pogánylázadás alkalmával jóslata be-
igazolódott:  több  társával  egy taligán  a  mélybe  taszították,
ahol szörnyethaltak. 1083-ban Szent László avatatta szentté.
Maradványait Csanádra vitték,  ahol nagy kultusz alakult ki
körülötte, több csodát is feljegyeztek a sírjánál. A török meg-
szállás alatt azonban e kultuszhely teljesen elpusztult.

Magyarok Nagyasszonnya – Október 8.

Röviddel II. János Pál pápa második lengyelországi zarán-
dokútja előtt az egyik budapesti buszmegállóban középkorú
házaspárral  találkoztam, térkép volt  a  kezükben, s  megleh-
etősen tanácstalanul tanulmányozták...  Kérdésemre,  segíthe-
tek-e valamiben, idegenszerű kiejtéssel beszélt német nyelven
adták elő tájékozódási nehézségüket. Miután elmagyaráztam
nekik  a  helyes  útirányt,  a  busz  indulásáig  maradó  néhány
percben beszélgetés alakult ki köztünk. Kiderült,  hogy len-
gyelek és sietnek haza, mert lakóhelyükön, Poznanban akar-
nak  lenni,  mire  a  pápa  odalátogat...  Szóba  került  Czesto-
chowa is, és egyszerre csak nekem szegezték a kérdést: – Hol
van a magyarok nemzeti kegyhelye?

Zavarban voltam, de végül is kénytelen voltam megmon-
dani,  hogy  hazánkban  vannak  Mária-kegyhelyek  minden
egyházmegyében, de egy országos jellegű ,,sanktuarium na-
rodowe” (nemzeti kegyhely) nincsen. El lehet gondolkozni a-
zon, miért van ez így... 

Bizonyára szerepet  játszik  benne a  török  hódoltság kora,
amikor az egyházi szervezet és közigazgatás éppen az ország
központi részén ment tönkre. Ezt a hiányt ellensúlyozza az a
tisztelet,  amellyel  minden  kor  és  hely  katolikus  magyarja
hódol Szűz Mária.  mint  Nagyasszonya előtt.  Kevesen gon-
dolnak talán arra, hogy az ,,asszony”, s így a ,,nagyasszony”'
szó nyelvünknek még pogány kori rétegéből való... A magyar
nyelvbe az alán ,,achszin” szó kerülhetett át a VIII. század tá-
ján,  amikor  szorosabb  kapcsolatok  lehettek  az  előmagyar
törzsek és az alánok között. Az ő nyelvükben a jelentése ez
volt: úrnő, fejedelemasszony. A Halotti  Beszédben még így
olvassuk: ,,imagguc szen achscin mariat”. Később elhomá-
lyosult  a szó „fejedelmi” jelentése, s nyilván ezért adhatták
hozzá  a  fokozó  „nagy”  jelzőt.  (A  magyar nyelv  történeti
etim. szótára. I. k. Bp., 1967. 189. lap).

Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első
Krisztus hitére  tért  magyarok,  és  megerősítette  őket  e  hívő
tiszteletükben Szent István király, amikor elmerülve a gond-
ban,  hogy kire  maradjon halála után az ország,  a nép s az
egyház vezetése, istápolása, Szűz Mária oltalmába ajánlotta

önmagát és királyságát. E természetfeletti kapcsolatot Mária
és hazánk népe között a Szent István halálát követő belvillon-
gások sem tudták elhomályosítani, és Szent László, a lovag-
király uralkodása idején új virágzásba borult. Tatárral, török-
kel szemben egyaránt Jézus és Mária nevét kiáltva védte éle-
tét, hitét és övéit a középkor magyarja, mikor pedig az 1683.
szeptember 12-i, a Bécs melletti Kahlenbergben lezajlott csa-
tában visszaszorították a török szultán seregeit, megkezdőd-
hetett a magyarországi török uralom fölszámolása.

1693-ban I. Lipót király a török alóli fölszabadulás emléké-
re, hálája jeléül megismételtette az ország Szent István-i föl-
ajánlását a Nagyasszonynak. Az egyházi élet újjászervezésé-
ben ismét nagy szerepet játszott a ,,mindörökké áldott Nagy-
asszonyunk”.

Benczúr Gyula: Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja
Magyarországot (Szent István-bazilika) – 1901 

XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával
az akkori esztergomi prímásérsek, Vaszary Kolos bíboros ké-
résére, mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részé-
re Nagyasszonyunk ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján
ünnepelték. X. Szent Pius pápa tette át október 8-ra. A II. Va-
tikáni zsinat után áthelyezte a Magyar Püspöki Kar szeptem-
ber 12-re, de 1984-től ismét október 8-án üljük.
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Mi magyarok  elsőként,  de  nem egyedül  tiszteljük  Nagy-
asszonyunknak,  azaz  nemzeti  Patrónánknak  a  Boldogságos
Szűz  Máriát.  Hogy  csak  néhány  más  országot  említsünk:
Bajorországban  1620-ban,  a  fehérhegyi  csata  után  kezdték
nemzeti Patrónaként tisztelni Máriát, s 1916-tól ünneplik. 

Franciaországot XIII. Lajos király ajánlotta Máriának 1638-
ban, és Nagyboldogasszony napján emlékeznek rá. Ausztriát
III. Ferdinánd ajánlotta föl Máriának, 1647-ben; ők december
8-án ünneplik. Lengyelország Királynőjévé János Kázmér ki-
rály nyilvánította a Szűzanyát 1656-ban. 

1754-ben  a  Mexikói  Alkirályságot,  1821-ben  Mexikót,
1910-ben egész Latin-Amerikát a Szűzanya oltalma alá he-
lyezték. XIII. Leó adta jóváhagyását ahhoz, hogy a Szűzanyát
Katalónia  és  Dél-Ázsia  Patrónájaként  tiszteljék,  valamint,
hogy az angol püspökök 1893-ban fölajánlják Angliát, melyet
attól fogva Mária hozományának tartanak.

Legismertebb Mária-énekünk e szavakkal kezdődik: ,,Bol-
dogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!” A boldog jelző
nemcsak a latin ,,beata” egyszerű fordítása. Már a 13. szá-
zadban jelentése volt e szónak a gazdag; a múlt század végén
pedig az áldott, a terhes állapot jelzésére is használták. Ma
nem a csatatereken dől el a magyarság jövője, hanem a szülé-
szeti osztályokon! És azokban az otthonokban, családokban
épül tovább, ahol a szülők a mindennapi kenyér mellé hitük,
reményük és szeretetük bőségéből, gazdag, egyre megújuló
tartalmából tudnak és akarnak adni gyermekeiknek.

,,Áldott Nagyasszonyunk!... Vedd pártfogásodba a magyar
apákat,  hogy  keményen állják  a  nehéz  idők  küzdelmeit,  és
állhatatosan  viseljék  az  élet  terheit.  Oltalmazd  és  erősítsd
meg hivatásuk szeretetében a magyar anyákat, hogy gyerme-
keikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszent-
egyháznak és drága magyar hazánknak. Terjeszd ki anyai ol-
talmadat  hazánk  ifjúságára,  hogy  beváltsák  azt  a  szép
reményt,  amellyel  minden  magyar  szem  feléjük  tekint”.
(Hozsanna, Bp., 1981. 72.)

Istenünk, ki a Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására nem-
zetünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el, engedd ke-
gyesen,  hogy  akit  Szent  István  királyunk  példája  szerint
Nagyasszonyunknak  tisztelünk  a  földön,  annak  örök  társa-
ságában örvendhessünk a mennyben!

Forrás: Diós István: A szentek élete –
Magyar katolikus lexikon, Magyar Kurír

Ferenc pápa katekézise – A bizalommal teli imádság 
szerepe a lelki megkülönböztetésben

„Az  imádság  a  lelki  megkülönböztetés  nélkülözhetetlen
eleme, mely családias légkörű,  baráti jellegű kapcsolatban
tárja  az  Isten  elé  a  problémáinkat,  melyre  tőle  várunk
útmutatást”.

„Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán,
hanem bölcsen. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg
az Úr akaratát. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és
szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak.

Adjatok  hálát  mindig  mindenért  Urunk,  Jézus  Krisztus
nevében az Istennek, az Atyának.” (Ef 5,15.17-20)

Újra elővesszük a megkülönböztetésről szóló katekézis té-
máját – kezdte beszédét Ferenc pápa –, mert nagyon fontos,
hogy tudjuk, mi történik bennünk, és ismerjük érzéseinket és
nézeteinket. Tudnunk kell ugyanis, hogy azok honnan jönnek
és hová, milyen döntésre vezetnek minket. Ezért ma a megkü-
lönböztetés  első alkotóeleménél  állunk  meg,  ami  pedig  az
imádság. A megkülönböztetéshez szükség van arra, hogy az
imádság állapotában legyünk. Az imádság ugyanis nélkülöz-
hetetlen segítség a lelki megkülönböztetéshez, főként, ha ér-
zelmeket foglal magában, mert így lehetővé teszi, hogy egy-
szerűen és bensőségesen forduljunk Istenhez, ahogy az ember
a barátjával beszél. Ily módon tudjuk, hogyan lépjünk túl a
gondolatokon,  hogy közeli  kapcsolatba  kerüljünk az  Úrral,
szeretetteli közvetlenséggel. A szentek életének titka az Isten
iránti  közvetlenségük  és  bizalmuk,  mely  egyre  gyarapodik
bennük, és így mind könnyebb felismerni számukra, hogy mi
tetszik az Úrnak. Az igazi ima az Isten iránti közvetlenség és
bizalom. Az igazi  ima ez a  közvetlenség és szeretet  az  Úr
iránt. Ez a családias közvetlenség legyőzi azt a félelmet vagy
kételyt, hogy akarata nem válik a javunkra, ez ugyanis olyan
kísértés,  amely  néha  átfut  a  gondolatainkon,  és  szívünket
nyugtalanná, bizonytalanná vagy éppen keserűvé teszi.

A megkülönböztetés nem igényel abszolút bizonyosságot –
ez nem egy vegytiszta módszer, nem kell hozzá abszolút bi-
zonyosság –, mert az életre vonatkozik és az élet nem mindig
logikus és sok olyan szempontja is van, amit nem lehet csak
úgy  egyetlen  kategóriába  sorolni.  Mi  pontosan  szeretnénk
tudni,  mit  is  kell tennünk, de még ha tudomásunkra is  jut,
akkor  sem mindig  cselekszünk  ennek  megfelelően.  Ferenc
pápa ekkor Pál apostol tapasztalatára utalt, amit mi is gyakran
átélünk:  „Hiszen  nem a  jót  teszem,  amit  akarok,  hanem a
rosszat, amit nem akarok” (Róm 7,19). Mi nem csak értelem-
ből állunk, hiszen nem vagyunk gépek, nekünk nem elég uta-
sításokat  kapni,  hogy azokat  végrehajtsuk.  Az akadály,  mi-
ként a segítség is, hogy az Úr mellett döntsünk, mindenek-
előtt érzelmi jellegű, a szívből ered. Ennek kapcsán a szent-
atya példaként említette meg Jézus első, ördögűző csodáját a
Márk evangéliumban (vö.  Mk 1,21-28), amikor Kafarnaum
zsinagógájában megszabadít egy embert az ördögtől, aki így
szabaddá  válik  a  Sátán  hamis  istenképétől,  ami  szerint  az
Isten  nem akarja  az  ember  boldogságát.  Az ördögtől  meg-
szállott tudja, hogy Jézus Isten, de ez nem viszi őt arra, hogy
higgyen benne. Azt kérdezi ugyanis: „Azért jöttél,  hogy el-
pusztíts engem?”

Az Úr a javunkat akarja!

Sokan, köztük a keresztények is úgy tartják, hogy Jézus az
Isten  Fia,  de  abban  már  kételkednek,  hogy  ő a  boldogsá-
gunkat akarná, sőt, némelyek attól tartanak, hogy ha komo-
lyan vesszük a javaslatát, akkor az tönkreteszi az életünket,
leforrázza  vágyainkat  és  legerősebb törekvéseinket.  Ezek  a
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gondolatok  néha  belénk  kukucskálnak,  azt  sugallva,  hogy
Isten túl sokat kér tőlünk, mert hiszen félünk, hogy Isten túl
sokat kér, hogy nem is szeret igazán minket. A pápa vissza-
utalt  a  megkülönböztetés  téma  első katekézisére,  melynek
során leszögezte, hogy az Úrral való találkozás jele az öröm.
Amikor  imádkozom,  az  Úrral  találkozom,  és  ez  boldoggá
tesz. Ő mindannyiunkat örömtelivé tesz, ami egy szép dolog.
Ellenben a szomorúság vagy a félelem az Istentől való távol-
ság jelei. Ezért mondja Jézus a gazdag ifjúnak: „Ha el akarsz
jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat” (Mt 19,17).

Jézus tiszteletben tartja a szabadságunkat!

Sajnos azt az ifjút némely dolog akadályozta szíve vágya
megvalósításában, hogy kövesse a „jó mestert”. Egy, a maga
érdekeit  néző fiatal  vállalkozó  volt,  aki  kezdeményezte  a
találkozást Jézussal, de nagyon megosztott volt érzelmeiben,
hiszen a gazdagság túl fontos volt számára. Jézus nem kény-
szeríti őt döntésre, de a szöveg megjegyzi, hogy az ifjú „szo-
morúan”  távozott  Jézustól.  Aki  eltávolodik  az  Úrtól,  soha
nem elégedett, álljon bár rendelkezésére megannyi gazdagság
és  lehetőség.  Jézus  nem kényszerít  a  követésére  sohasem.
Nagy szívvel tudatja  velünk az akaratát,  de szabadon hagy
minket.  Az  a  legszebb  dolog,  amikor  hozzá  imádkozunk,
hogy meghagyja a szabadságunkat. Ellenben, amikor eltávo-
lodunk az Úrtól, szomorúak maradunk, valami rossz érzéssel
a szívünkben.

Nem könnyű megkülönböztetni azt, ami bennünk történik,
mert a látszat csal, de az Istennel való közvetlen kapcsolat
szépen fel tudja oldani a kétségeket és a félelmeket, így éle-
tünk egyre  fogékonyabbá  válik  az  ő „szelíd  fénye”  iránt  –
utalt  Ferenc  pápa  Szent  John  Henry Newman  szép  kifeje-
zésére. A szentek visszfénytől ragyognak és világuk egyszerű
gesztusaival  jelzik  Isten  szeretetteli  jelenlétét,  amely  a
lehetetlent lehetővé teszi. Azt mondják, hogy az a házaspár,
mely  hosszú  ideig  élt  együtt  és  szerették  egymást,  végül
egymáshoz hasonlókká lesznek. Valami hasonló mondható el
az érzelmi imáról is: fokozatosan, de hatékonyan tesz képessé
bennünket  a  közös  természet  felismerésére,  ami  lényünk
mélyéből fakad. Az imádság nem annyira szavak mondásából
áll, hanem a szív megnyitásából Jézus felé, Jézushoz közele-
dést jelent, akit beengednünk a szívünkbe, ahol ő megérezteti
velünk a jelenlétét. Ott pedig meg tudjuk különböztetni, hogy
mikor van jelen Jézus az ő gondolataival, és mikor vagyunk
jelen  mi  a  gondolatainkkal,  melyek  sokszor  távol  vannak
attól, amit Jézus akar.

A pápa azt ajánlotta, hogy kérjük az Úrral való baráti kap-
csolat  kegyelmét,  ahogy azt  Loyolai  Szent  Ignác  ajánlja  a
Lelkigyakorlatok című könyvében.  Ennek kapcsán  a  szent-
atya felidézte egy idős szerzetes testvérrel való ismeretségét,
aki egy kollégium portása volt. Amikor csak tehette, belépett
a közeli kápolnába és az oltár felé fordulva csak azt mondta:
„Ciao!  Szia!”,  mert  annyira  közel  volt  Jézus.  Nem kellett
szajkózás, csak ennyi: „Szia, én közel vagyok hozzád, és te is

közel állsz hozzám”. Ezt a kapcsolatot kell az imában megte-
remtenünk, a közelséget, az érzelmi közelséget, testvérként, a
közelséget Jézushoz. Tehát egy mosoly, egy egyszerű gesztus,
nem pedig szavak, melyek nem jutnak el a szívhez. 

Jézushoz  barátként  beszéljünk,  ahogy  a  barátok  egymás
közt teszik. Kegyelem ez, amit kérnünk kell egymás számára,
hogy Jézust  barátunknak tekintsük,  aki  a  legnagyobb bará-
tunk, a hűséges barátunk, aki nem zsarol és főként soha nem
hagy el minket, még akkor sem, ha mi eltávolodunk tőle.  Ő
mindig ott marad a szív kapujában. Amikor pedig azt mond-
juk, hogy „Nem, én nem akarok tudni rólad semmit”, ő akkor
is csendben ott marad, kéznél van, szívközelben, mert ő min-
dig hűséges.  Ferenc pápa katekézise  végén azt  kérte,  hogy
folytassuk bátran ezt a bizalmas „Szia” imát,  amikor a szí-
vünkkel köszöntjük őt, mondjuk a szeretet imáját, a közelség
imáját, kevés szóval, de gesztusokkal és jó cselekedetekkel.

Fordította: Vértesaljai László SJ, Forrás: Vatican News

A szentatya júliusi imaszándéka
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és em-

lékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse
a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek
a jövőre. 

A szentatya augusztusi imaszándéka
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket sú-

lyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a
szükséges eszközöket,  hogy tovább folytathassák tevékeny-
ségüket a közösség szolgálatára.

A szentatya szeptemberi imaszándéka
Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember

méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.

A szentatya októberi imaszándéka
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve

az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfo-
gadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Forrás: Jezsuita.hu
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Ternyák Csaba egri érsek szentbeszéde – 
          Szent Mihály búcsús ünnepén – Gyulafehérváron

Háborúktól, feszültségekről és különféle  csapásoktól terhelt
korunkban, amikor a gonosz erők jelenlétét tapasztaljuk a vi-
lágban, különösen szükségünk van a mennyei segítségre, amely
egyedül képes legyőzni ennek a világnak a hatalmasságait. 

Amikor az  ősi gyulafehérvári katedrálisnak a búcsúünnepén
Szent Mihály főangyal pártfogásába ajánljuk magunkat, azért i-
mádkozunk ezen a napon a szent főangyalokhoz, hogy védel-
mezzék Isten Egyházát és minket is, akik oltalmáért esedezünk.

Szent  Mihály főangyalnak küldetése és  neve  is  – ki  olyan
mint az Isten – hűségről, erőről, keménységről árulkodik. Ez a
karakter  áthatja  az  erdélyi  egyházmegye  egész  történelmét.
Ennek az acélos erőnek és egyúttal evangéliumi szelídségnek
kiváló példája volt Isten Szolgája, Márton Áron püspök, akinek
alakja egy egész történelmi korszakot fémjelez,  és ma is kö-
vetendő példaként emelkedik utódai, a főegyházmegye papjai
és hívei, az egész magyar egyház előtt. 

Kedves Testvérek! A Hiszekegyben megvalljuk, hogy hiszünk
az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. 

Két világ van tehát: egy látható és egy láthatatlan világ. Ma, a
szent Főangyalok ünnepén ennek a két világnak a kapcsolatára,
a láthatatlan világ erejére és annak győzelmére emlékezünk. 

A látható világról  a tudomány előrehaladtával egyre többet
tud az ember, mégis az az érzésünk, hogy minél többet tudunk,

az annál több ismeretlent rejteget. A felfoghatatlan távolságok-
ban  lévő ismeretlen  világok,  a  makrokozmosz  megismerése
még gyermekcipőben jár.  Ugyanez mondható el  a  mikrokoz-
mosz felfedezéséről  is.  Nagyítók, mikroszkópok, kézi távcsö-
vek és űrteleszkópok segítségével kutatjuk a millió fényévekre
lévő égitesteket és az anyagvilág legapróbb részecskéit. Minél
távolabbra és minél mélyebbre hatolunk az anyagvilág titkai-
ban, annál több ismeretlent rejteget ez a látható világ. 

Ehhez járulnak az olyan láthatatlan, de mérhető erők, mint az
elektromosság, a sugárzás, a vonzás, a nehézségi erő, és egyéb
különféle jelenségek. Még ezeknél is több titkot tartogatnak az
élővilág csodái, a növények és az állatok világa. Amikor elámu-
lunk a teremtett világnak ezen a gazdagságán és szépségén, a
zsoltárossal együtt óhatatlanul megvalljuk: „Mily nagyszerűek
a te műveid, Uram” (Zsolt 91), és belátjuk, hogy a teremtett
világból joggal következtetünk az alkotóra. 

A felfedezésre váró látható világ mellett van azonban egy lát-
hatatlan világ is,  amelyet sem érzékszerveink,  sem műszereink
nem érzékelnek, amelybe egyedül csak a hit segítségével tudunk
behatolni, és megismerni Isten mélységeit. Ez Isten világa, az an-
gyalok, a többi szellemi lények, fejedelemségek, hatalmasságok,
és  az  üdvözült  lelkek  világa.  Ennek  felfoghatatlan  szépségét
egyedül csak Isten Lelkének ereje által tudjuk megsejteni, hiszen
„szem nem látta,  fül  nem hallotta,  emberi  szív föl  nem fogta,
amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik” (1Kor 2,9). Bár a
láthatatlan világ titkaiba, az angyalok világába csak a hit segít-
ségével  tudunk betekinteni,  az  utóbbi  évtizedekben ez  a  téma
mégis  mintha  kiszorult  volna  a  prédikációinkból  és  teológiai
értekezéseinkből. Nagyon ritkán és keveset szólunk róla. 

Olykor még hívő emberek is úgy tartják, hogy nem modern
dolog a  mai  világban angyalokról  beszélni,  sőt  vannak,  akik
még a  létüket  is  megkérdőjelezik.  Érdekes  módon  azonban,
miközben csökkent  az angyalok iránti  érdeklődés,  megnőtt  a
földönkívüli életről szóló fantasztikus irodalom utáni kereslet. 

Egyes országok költséges programokat  dolgoznak ki a  föl-
dönkívüliekkel  való  kapcsolat  keresésére,  és  arra,  hogy  hírt
adjunk magunkról.  Vannak,  akik  idegen életek után kutatnak
minden lehetséges eszközzel, abban a reményben, hogy érint-
kezésbe léphetünk földönkívüli lényekkel. Anélkül, hogy ezeket
a fáradozásokat leértékelnénk, eszünkbe juthat Szent Pál apos-
tol Timóteusnak szóló második levele, amikor azt írja: „jön idő,
amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem
saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket
csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a me-
séket elfogadják“ (2Tim 4,3-4). Hitigazság viszont, hogy létez-
nek  szellemi,  test  nélküli  lények,  akik  szintén  Isten  teremt-
ményei, és akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, és
létezésüket soha nem vonja kétségbe. 

A Jelenések könyvéből vett ünnepi szentleckében arról hal-
lottunk, ahogy Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A
sárkány és angyalai pedig védekeztek, de nem tudtak ellenállni,
és nem maradt számukra hely a mennyben, ezért a földre ve-
tették őket. 
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Az egyházatyák úgy értelmezik ezeket a sorokat, mint annak
igazolását,  hogy  Isten  próbára  tette  az  angyalokat  és  ennek
során került  sor  a  harcra.  Ennek fényében értelmezték azt  a
harcot  is,  amelyet  a  Sátán az Egyház ellen folytat,  és amely
harc az idők végéig tart.  Ez a harc ma is dúl, mivel a Sátán
azóta is él és működik a világban. Mert bár a végső küzdelem
egyszer s mindenkorra eldőlt, amikor a Szűz Fia széttaposta a
Sátán fejét, de ő még továbbra is a sarka után leselkedik. 

Részleges győzelmeivel sokakat megtéveszt, és úgy állítja be
azokat, mintha ő lenne a világ igazi ura. Az üdvösség elleni tu-
sakodása a betegségekben, háborúkban és viszályokban nyilvá-
nul meg leginkább. Szent Ágoston így tanít róluk: „Az angyal
szó hivatalt, nem pedig természetet jelöl. Ha a természete után
érdeklődöl,  akkor szellem; ha a hivatala után, akkor angyal:
mivolta szerint szellem, tevékenysége szerint angyal.” 

Maga a szó is azt jelenti:  küldött. Az angyalok egész létük
szerint Isten szolgái, hírnökei, vagyis küldöttei. Segítik az em-
bereket  az  üdvösség elérésének útján.  Az Ó- és Újszövetségi
Szentírásban egyaránt gyakran találjuk őket ebben a szerepben:
Krisztus  segítői  az  üdvösség  művében,  őrzik  és  segítik  az
embereket, bemutatják Istennek a szentek imáit, a paradicsom-
ba viszik az igazak lelkét. Szent Mihály főangyallal az élen ol-
talmazzák az Egyházat és küzdenek a Sátán ellen. Segítségük-
kel bensőséges kötelék fűzi össze a földi világot az égivel. Ez a
kötelék különösen is nyilvánvaló a liturgiában. Az angyalok és
arkangyalok örök istentiszteletet tartanak az Úr színe előtt, és
az  Egyház  liturgiája  az  ő ünnepükbe  kapcsolódik  be,  azzal
egyesül idelent. Gondoljunk csak a szentmise prefációjának a
záradékára:  „az  angyali  seregek  őáltala  mondanak  neked
áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk, velük
együtt dicsérünk, és hálás szívvel mondjuk“. 

Ma különösen is aktuális arról szólni, hogy az Egyház litur-
giájában  külön megünneplünk három szent  angyalt,  akiket  a
Szentírás  néven  nevez.  Az  első közülük  Mihály  főangyal,  a
második Gábor, a harmadik pedig Ráfáel. Amikor a Zsidókhoz
írt  levél  az  angyalok  küldetéséről  elmélkedik,  és  arról  tanít,
hogy  Krisztus  mennyivel  fönségesebb  az  angyaloknál,  ezt
olvassuk: „Nemde  ők mind szolgáló lelkek. Azok szolgálatára
vannak küldve, akik majd öröklik az üdvösséget“ (Zsid 1,14). 

Az a tudat tehát, hogy ők léteznek, hogy segítenek bennünket
mindennapi tevékenységünkben, sőt, hogy a mi szolgálatunkra
állnak,  arra  indít  minket,  hogy  a  mai  szentmise  szavaival
imádkozzunk: „Istenünk,  te csodálatos bölcsességeddel elren-
dezed  az angyalok  és  az emberek  szolgálatát.  Engedd,  hogy
angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a
földön szüntelenül oltalmazzák életünket.“ 

A zsidó hagyományok és egyes egyházatyák egybehangzó taní-
tása szerint a Sátán és társai is angyali teremtmények, de Isten el-
lenségei lettek, mert nem fogadták el, hogy Isten olyan nagy mél-
tóságot adott az embernek. Ezért vetették  őket a földre és meg-
próbálnak minden alkalmat kihasználni, hogy bennünket megté-
vesszenek. Ebben a küzdelemben bizalommal számíthatunk Isten
angyalaira,  hogy  lelki  és  szellemi  küzdelmeinkben  mellettünk

állnak és oltalmaznak bennünket, akik testi mivoltunkban a látha-
tó világ polgárai  vagyunk,  halhatatlan  lelkünk és  Jézus  Krisz-
tustól  kapott  istengyermeki  méltóságunk által  pedig meghívást
kaptunk arra, hogy a láthatatlan világ polgárai legyünk.

Forrás: romkat.ro

Sebestyén Péter – Áramlat és áramlás

Áramlik a pénz, a fegyver, a munkaerő, a falusi lakosság
városra, a levegő, a gáz, a víz, áramlik a sok szellemi méreg
és vírus – főleg Amerikából hozzánk –, és áramlik az áramlat.
Lüktet a vér az erekben, egyenletesen, sodró erővel, sebesen.
Közben áramlik a déli, az északi, a ’nabukkó’-, a török-, az
orosz gáz. Jaj, bocs, az nem. 

Megáll  a  világ.  S  megáll  az  európai  ész.  Takaréklángon
kezd működni az unió gazdasága. Mert nincs energia. Nincs
fűtés. Mert a napkollektorok is hibernálnak télen. Mert kezd
kihűlni  a normalitás.  Mert hidegek az éjszakák.  És a világ
tankerhajója  nem  lenne  képes  annyi  amerikai  palagázt
szállítani, hogy az európai fogyasztóknak elég legyen. 

És  az  amcsik  még  arra  is  képesek  voltak,  hogy  felrob-
bantsák a még be sem indított északi vezetéket. Négy helyen.
Egy időben. Ha igaz a hír, épp akkor, tiszta véletlenül arra
cirkált egy amerikai hadihajó két fregatt kíséretében, és ki-
lőttek  egy  Rermus-600-as  továbbfejlesztett  víz  alatti  drónt
(műszaki kódjele: MK 18 MOD-2, beceneve kingfish, vagyis
királyhal),  hadd  váltsák  be  januári  ígéretüket,  mely szerint
minden úton-módon meg fogják akadályozni,  hogy az oro-
szok gázt küldjenek  a  vezetéken Németországnak. Jó sok-
szor  elárulták  magukat  az  amerikaiak  ahhoz,  hogy  ne
higgyünk  világuralmi  jelszavaiknak.  Ahogy  kísérleteztek  a
vírusokkal,  ahogy  felvásárolták  az  ukrán  földeket,  ahogy
háborút szítottak a világon mindenütt, úgy itt is tetten érhető,
hogy  feláldozzák  az  ukrán  népet  érdekeikért.  S  ehhez  mi
Európa  asszisztálunk.  Csak  a  Nagy Tesó  nehogy meghara-
gudjék ránk, s kivonja térségünkből nátó-katonáit. Mert akkor
mi lesz velünk?...

Szóval áramlik az agyunkba a sok hír és álhír, a lelkünkbe
áramlik a sok szenny, hazugság, és nem várjuk a telet, mert az
áramtermeléshez is  gáz kell,  fát  nem szabad vágni,  mert  a
klímaszakértők beperelnek. Békéről ne álmodozzunk, mert az
agressziót jó sok fegyverrel meg kell torolni. Tárgyalni meg
nincs akivel, mert Putyinnak már 3 dublőre meghalt,  ő meg
nem  alázkodik  le  Zseléhez,  aki  lassan  a  fél  országát  már
elszínészkedte. S a bárányok hallgatnak. Vagy épp imádkoz-
nak. Csakhogy a hitetlen, pénzimádó hatalmi elit számára ez
gyengeség. Kihasználható, manipulálható csürhe, alja népség
vagyunk a szemükben. Legföljebb fogyasztó, aki most ügye-
sen  fogja  csak  vissza  fogyasztását.  Ne  legyen  olyan,  ami-
lyenné eddig nevelte a rendszer. Eddig tartott az ipari forra-
dalom. Most elérkezett a falanszter. 

Demokrácia már nem létezik, csak a minimálbér takarék-
lángján rabságban tartott tömeg. A kényelmi szintjének nad-
rágszíján húzzon beljebb egy-két lyukat, mert nagy tél lesz.
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Honnan lehet ezt tudni? Onnan, hogy az emberek vágják a
fát. Halomba. Aprítják, hogy kicsi helyen elférjen. S rakják
rakásba. Hogy fújja a szél. Szárítsa az áramlat. Ez is olyan
flow-(áramlás)- érzés. 

Az ember szívét átjárja a melegség. A globalizmus rakása
alá is egyszer már be lehetne gyújtani. Csak nem az öröm, a
megelégedettség,  a  boldogság-  élmény nyomán,  hanem in-
kább amiatt,  hogy kitört  belünk az elfojtott  igazságérzet,  a
béke, a szeretet, az  őszinteség utáni vágy, amelyet épp most
az újabb jelenségek és kiüresedett szólamok hoztak felszínre. 

El kellene nekünk is zárni a gonosz ígérgetős, incselkedős,
hazudozós  ígéreteinek,  sugdolózásainak  csatornáit.  Fel  kel-
leni  számolni  azokat  a  belső vezetékeket,  amelyeken  mos-
tanig ömlött a bűnös gáz, amely megölte, eltorzította lelkün-
ket.  Ki kellene mennünk újra  a  világosságra a  mesterséges
fényből.  És magunkhoz ölelni Istent.  Megnyitni  az  ő „csa-
tornáit”, hogy áramoljon belénk a kegyelem ereje. S akkor
azt  is  megtudnánk  –  ahogyan  Assisi  Szent  Ferenc  is  tette
annak idején – hogyan lehetnénk a béke eszközei…

Forrás: peterpater.com

Tóth Tihamér – Per Mariam ad Jesum

Altöttingben,  a  Boldogságos  Szűz  bajor  búcsújáróhelyén,
két világtörténeti nagyság van eltemetve: Tilly, a nagy hadve-
zér s I. Miksa, a nagy fejedelem. Mindkettő mély szeretettel
tisztelte Szűz Máriát.

I. Miksa sírfelirata mindenkinek hirdeti is: «Itt nyugszik I.
Miksa szíve. Életében a legnagyobb tettekért s az Isten anya
szeretetéért dobogott. Tudd meg, vándor, hogy Miksa halála
után is teljes szívéből szereti Máriát».

Valóban! Katolikusnak lenni s Szűz Máriát nem tisztelni –
összeegyezhetetlen fogalmak. A Mária-tisztelet, a bizalom és
szeretet  az  Úr  Jézus  Anyja iránt,  egyike  a  katolikus  vallás
legszebb vonásainak, tehát egyik lényeges vonása a vallásos
ifjú lelkének is.

Ki nekünk a Boldogságos Szűz?
Nem tartjuk istennőnek, mint ahogy a másvallásúak szíve-

sen ránk fogják,  hanem igenis  az Isten Fia anyjának.  Nem
imádjuk Szűz Máriát,  de tiszteljük  őt s  könyörgünk hozzá,
hogy ő imádkozzék értünk.

Pedig Szűz Mária neked is mennyei Anyád! Mondd is el
sokszor magadnak: «Szűz Mária az én Anyám!» Ha Anyám,
bizalommal fordulhatok hozzá minden ügyemben. Ha Anyám,
nyíltan feltárhatom előtte egész lelkemet. Ha Anyám, segítséget
kérhetek tőle akkor is, ha lelkemet talán már bűnösre sebezte a
gonosz kísértés. Ha Anyám, gyógyító balzsamot fog csepegtetni
bűntől  sokszor  legyőzött,  szomorú,  már-már  reménytelenül
küszködő lelkemre. Ha Anyám, kristálytiszta szemével akkor is
szelíden néz reám, ha ezernyi bűn közt fetrengve menekülök
oltalma alá.  Ha Anyám,  könyörgésemet  nem fogja  megvetni
szükségem idején, hanem megoltalmaz minden gonosztól, íme,
mily nagyszerű erők fakadnak e gondolatból, hogy Szűz Mária
a te mennyei Anyád! Csak reá kell nézned Szűz Máriára, erre a

hótiszta Eszményre, akihez a legparányibb bűnhomály sem fér-
kezett – és lelkedet valami már vonzza felfelé, a tiszta élet felé,
amint a magasságos hegycsúcsok is vonzzák magukhoz fel, a
tiszta régiókba az utast, aki szemét egyszer felemelte hófödte
ormaikra.  Szelíd  tekintete,  ha  reád esik,  elcsitul  lelkedben a
szenvedélyek viharzó orkánja, s úgy futnak arcának fényétől a
tisztátalan gondolatok, mint pincében meggyújtott fénytől ész
nélkül menekül a férgek és százlábúak sötét hada.

És míg odakünn viharok szele tombol,
Lelkünkön elömlik a béke;

Koszorút kötözünk szeretete s bizalomból,
S letesszük a lábad elé.

Álltál-e már májusi alkonyatkor, messze a város zajától ma-
gányos hegytetőn, amikor egyszer csak valahonnan a völgyben
eldugott  kis  faluból  megszólalt  az  esti  Őrangyalára  hívó  ha-
rangszó? Az a szelíd öröm, az a sejtelmes melegség, amely el-
ömlik ilyenkor a lelken, a mi Mária-tiszteletünk kedves, gyön-
géd megnyilatkozása! De ez még korántsem minden!

A Mária-tiszteletből  nemcsak  szelídség  fakad  számunkra,
hanem óriási erő is a kísértések ellen folytatott harcunkhoz.
Az ő oltalma alá mindig bátran futhatunk, mert hiszen száza-
dok óta nem lehetett hallani, hogy bárkit is vigasztalanul ma-
gára hagyott volna, ki pártfogásáért hozzá könyörgött.

Tudod, hogy még ha elestél is, a Szent Szűz nem taszít el
magától,  hiszen  fia  vagy.  Reád  néz  könnyes  szemével  s
tekintetétől  felgyullad  benned  a  megrendítő szégyenérzet:
«Anyám, mily tiszta vagy Te s mily piszkos vagyok én!» Ha
bűn rágódik lelkeden, sirat téged a Szent Szűz. Hát elbírnád
viselni ezt a gondolatot?

Láttad-e  már  sírni  az  édesanyádat?  Egyszer  nagy  vígan
jöttél haza oly időben, mikor édesanyád még nem várt; benyi-
tottál a szobába – mily látvány: édesanyád az ablaknál ül s
csendesen  sír!  Amint  meglát  téged,  igyekszik  elrejteni
könnyeit. De későn. Te jól láttad: Sír az édesanyád!

És tudod, hogy miattad sír!
Eddig oly őszinte voltál hozzá, de egy idő óta titkaid van-

nak vele szemben. Azelőtt folyton beszéltél neki, ha nem is
kérdezett, most már akkor is hallgatsz, ha szeretne tőled vala-
mit megtudni. Hát már nem vagy az anyádé? Van olyan tet-
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ted, szavad, titkod, amelyről neki nem szabad tudnia? Hiába
bújkálsz,  hiába rejtegeted magadat.  Ó,  az édesanya szeme!
Azt nem lehet könnyen rászedni! Sirat az édesanyád...

És el bírnád viselni, hogy sirat téged Szűzanyád?
Todiban  1208-ban  nagyszerű ünneplésben  részesítették  a

város  híres  szülöttét,  Jakopone  ügyvédet  és  szenátort.  Az
ünnepelt férfi a pompás ünnepre feleségét is elvitte, aki mint
a  nap királynője űlt  a  város  hölgyei  között,  mikor egyszer
csak... a tribün összeomlik s feleségével együtt az egész néző-
közönséget maga alá temeti. Az ünnepnek persze vége! 

Mindenki azonnal mentésre rohan. Jakopone félholtan húz-
za ki feleségét a romok alól, ruhát-övet akar rajta oldani, de
az asszony minden erejével tiltakozik. Férje erre beviszi egy
szobába, ahol egyedül vannak... ott felnyitja ruháját, s íme a
pompás ünnepi öltözet alatt szúrós, durva ing van az asszo-
nyon, aki megtört szemeit urára emelve halkan suttogja: «Ezt
érted viseltem».

Fönséges példája a hitvesi gyöngédségnek: a felesége áldo-
zatos lélekkel bűnbánó csuhát vett magára, hogy férjét el ne
vakítsa a nagy ünneplés!

«Ezt érted viseltem!» – mondja neked is Szűz Mária min-
den könnycseppje. «Ezt érted viseltem» – mondja halvány ar-
ca a kereszt alatt. «Ezt érted viseltem» – mondja szomorú lel-
ke az Úr sírjánál. 

Hát fiam! Meg ne szomorítsd Szűzanyádat!
Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Bíró Jolán-Ilona  – Szűz Mária tisztelete

Szűz  Máriát  az  év  sok-sok  napján,  különösen  májusban  és
októberben  fokozottabban  tiszteljük  a  különféle  ájtatosságok
végzésével, de azért az év más hónapjaiban is, így július, augusz-
tus  és  szeptemberben  is.  Csokrot  készíthetünk  ezen  hónapok
megélt Mária ünnepeiből tanulva Jézus anyjától: elgondolkozva
az igehirdetésekben kimondottakról, még ilyen távlatokban is, el-
mélyítve égi édesanyánk lelkületét, megpróbálva magunkévá ten-
ni és alkalmazni saját életünkben. Ez mindig aktuális, hónaptól
függetlenül. Liguori Szent Alfonz Mária, ki még a nevét is viseli
így  ír  Szentünk,  Szűz  Mária  dicsősége című  könyvének  elő-
szavában: ,,Íme édes Megváltóm – Uram, Jézus Krisztus! Én a te
szegény szolgád felismertem, mily nagy örömet szerezhet Neked,
aki  szentséges  Anyád  tiszteletét  terjeszteni  igyekszik  –  olyan
anyáét, akit Te oly forrón szeretsz – s mindenki által tisztelve és
szeretve  óhajtasz  látni.”  Mária  pedig  most  is,  mint  édes
gyermekeit, beborít  bennünket  védő,  anyai  palástjával  és  soha
sem feledkezik meg rólunk. Mi se feledkezzünk el róla. Kérjük
segítségét,  figyeljük  meg  gondolkodását,  életét,  tetteit,  hogy
hitelesebb keresztényként váltsuk valóra a tőle tanultakat.

Július 2-án Sarlós Boldogasszony napját ünnepeltük, Mária lá-
togatását  Erzsébetnél.  A történelem során  először  a  minoriták
ülték meg e  napról  való  megemlékezésüket  1263-ban,  majd  a
XIV. században VI. Orbán pápa rendelte el az egész Egyház szá-
mára.  Az  ünnepnap  elnevezése  népi  eredetű.  Sarlós  Boldog-
asszony a búza érésének, az aratás kezdetének is napja. A Szűz-
anya áldását kérték őseink a termésre, az aratók munkájára. 

Július  16-i  Kármel-hegyi  Boldogasszony napja  Stock  Szent

Simon, a kármelita rend alapítójának nevéhez fűződik, aki 1251.
július 16-án látomásban részesült. A Szűzanyát látta, amint az an-
gyalok és szentek kíséretében barna skapulárét, vállkendőt nyújt
át Simonnak és megígéri, hogy aki azt viseli az nem jut a pokol-
ba, sőt halálát követő szombaton kiszabadul a tisztítótűzből. 

Pápai  jóváhagyást  az  ünnepre  1587-ben  V.  Sixtustól  kapták
meg, majd XIII. Benedek terjesztette ki 1726-ban az egész Egy-
házra. 

Augusztus 5-én Szűz Mária római főtemplomának a felszen-
teléséről,  vagy  másnéven  Havasboldogasszonyról  emlékezünk
meg,  azaz  a  Santa  Maria  Maggiore  bazilikára  öszpontosítunk,
annak védőszentjén, Márián keresztül. 

Kolozsvárnak is van Havas Boldogasszony temploma. Nem o-
lyan, mint a római, melynek története egy csodán alapszik. Libé-
riusz pápa és egy gazdag patrícius összecsengő álmában az égi-
ektől utasítást kapott, hogy templomot építsenek a Szűzanya tisz-
teletére ott, ahol másnap a nyári forróság ellenére havat találnak.
Így épült meg Rómában, az Esquilinus dombon a bazilika, me-
lyet a történelem során sokszor bővíttek, átépítettek, hogy az e-
retnekségek miatt engesztelésül szolgáljon. A mi kolozsvári fe-
rences templomunk is búcsút ünnepelt e napon és Mária nagysá-
gára hívta fel a figyelmünket, de ugyanakkor arra is, hogy egy-
házmegyénk él, benne új élet fakad és indul kibontakozni, hogy
sokakat  a  hit  útjára  térítsen,  mert  vannak újmisés  papjai,  van
utánpótlás. 

A  Gyergyócsomafalváról  származó,  idén  június  29-én  fel-
szentelt, a több mint 300 km-re levő gelencei templomnál szol-
gáló, hozzánk eljövő Baróti Tibor segédlelkész a Szentírásra ala-
pozva Mária életén keresztül arra tanított, hogy boldogok csak
úgy lehetünk, ha Isten szavát meghalljuk, megtartjuk és tettekre
is váltjuk. Szentbeszédében vallotta, hogy ebben maga Jézus lesz
segítségünkre igéje által, mely erősebb még az anyai szeretetnél
is. Szűz Mária és Jézus mély kapcsolatán keresztül buzdította az
anyákat,  de másokat is arra,  hogy boldogok akkor lesznek, ha
helyesen, hittel, csendesen, engedelmesen, szívükkel átérezve fo-
gadják Isten szavát, melyeket életre is keltenek. 

A Magnificattal – mely Mária hálaéneke – szemléltette mind-
ezt, mert az istenszülő nemcsak hallotta, hanem át is elmélkedte
Isten szavát és így hagyta, hogy növekedjék benne Isten igéje.
Mária igenje által egy valóságos Istent és valóságos embert hor-
dozhatott magában, majd világra hozhatta. Életpéldája arra tanít,
hogy ,,be kell fogadnunk az igét és templommá kell tenni szívün-
ket, olyan templommá, ahol az ige testet ölthet”. 

Az ifjú segédlelkész, kit Isten bölcsessége átjárt a jelenlévőket,
de velük együtt most bennünket is arra késztet kérdésével, hogy
vizsgáljuk meg szívünket,  hogy ,,templom-e,  él-e  a  szívedben
Isten igéje”, mert ,,Isten igéje arra hív, hogy döntést, jó döntést
hozzunk,  olyat  mely  közelebb  visz”  Istenhez,  mert  akkor  az  ő
megtapasztalható  gondoskodásában lesz  részünk.  Az ő  igéjére
megnyílt szívek által az ige a közösségben is életre kelhet, mert
általa új néppé válhatunk, akik Isten igéjét hallgatva és tettekre
váltva egyházzá formálódunk a szavakból gyakorlattá vált sze-
retetben. 

Emlékeztetett, hogy mi Mária népe vagyunk, kik megerősödni
akarunk égi édesanyánk életpéldáján keresztül.  Kérdésével ön-
vizsgálatra hívott, hogy nézzük meg ,,szívünk csücskében nincs-e
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hó,  nem  történt-e  pici  csoda,  ahol  Isten  igéjének  templomot
építsünk?”.  A ferences templomot,  kinek  védőszentje  Mária,  a
Havas Boldogasszony, Isten olyan hajlékának nevezte, mely Ko-
lozsvárt arra figyelmezteti, hogy Isten igéje köztünk van. Isten
igéjét  hallgatva  ott  és  minden  templomban  a  szív  átvál-
tozik, ,,mert találkozik az Istennel”. Így, hallva és közel engedve
az igét – még akkor is, ha mindenki külön utakon járja életét, –
egy közösséggé válhatunk, még mi Szentpéteriek is: egymással, a
város  katolikus  keresztényeivel,  papjainkkal,  az  egyházzal,  de
csakis Mária, Jézus, az Atya és a Szentlélek segítségével.

Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételét ünnepeltük. XII.
Piusz az ünnep lényegét apostoli rendelkezésében Máriáról így
fogalmazza meg: ,,testével  és lelkével  felvétetett a mennyei di-
csőségbe, ahol szent Fiának, az örökkévalóság halhatatlan Kirá-
lyának a jobbján, mint Királynő tündököl.” Gazdag Kolozsvár, –
de így mi Szentpéteriek is –, mert ezt az ünnepet is megülhette,
ezúttal  a  monostori  Kálvária  templomban,  mely  Nagyboldog-
asszony  tiszteletére  volt  feszentelve,  de  csendesen  a  Piarista
templomban is a Könnyező Madonna ikon előtt is. 

A Kálvária templomban szintén az idén felszentelt, fiatal sző-
lőmunkás tanította  a  jelenlevőket  a  jóra,  nyitogatta  szemünket
Mária nagyságára, példás életére, hogy követőkre találjon azok
között  az  emberek  között,  kik  kereszténységük által  egy úton
vannak ,,a mennyei haza felé, ahol az irgalmas Atya vár.” Szent-
beszédében Bőjte Csongor, a Szent Mihály plébánia új segédlel-
késze bizonyította, hogy életünk nem céltalan bolyongás, hanem
egy célirányos Isten felé tartás az egyház közösségében. 

Tanította, hogy kereszténységünket leginkább akkor éljük meg
hitelesen,  ha  Máriához  hasonlóan  hallgatunk  a  belső  hangra,
mely  Isten  hozzánk  intézett  szava  és  ,,önmagunkból  kilépve”
szolgáljuk Istent. A Szűzanya okoskodások nélkül hagyta, hogy
Isten terve megvalósulhasson. 

Isten  számít  ránk.  A Megváltót  elküldve  ,,új  világrendet  akar
teremteni”, ,,mert felmagasztalja az alázatosakat”. ,,A Szentlélek ál-
tal megvalósítja az Isten országát az emberek között”. Mária életén
és hálás lelkületén keresztül a beszélő láttatta, hogy ,,az élet nem a
véletlenek sokasága, hanem minden Isten szeretetének és bőkezűsé-
gének ajándéka,  annak megvalósulása.” Isten  meghívása nekünk
Kolozsváriaknak, Szentpéterieknek szól,  ,,hogy megkezdett  művé-
nek folytatója legyek”. 

Ha nyitottak vagyunk, mint Mária,  csak akkor tudunk ,,vele e-
gyütt dolgozni”, de akkor ,,bizalommal forduljunk hozzá” – taná-
csolta a segédlelkész, mert Isten arra vár, hogy ,,általam valósítsa
meg a világban mindazt, amit tesz”. Mária példakép, de közben-
járónk is abban, hogy Isten terve megvalósulhasson. Megerősített
abban, hogy ,,ha Máriával együtt mi is hiszünk annak beteljesedé-
sében, amit az Úr mond nekünk”, és ha életünkkel arra törekszünk,
hogy az örök haza felé tartsunk, akkor mi is részesedünk majd a
,,mennyei dicsőségben, ahol ő vár minket, szeretett gyermekeit”. 

Augusztus 26-án a czestochowai Szűzanyát, a Lengyelország-
ban levő Jasna Góra-i pálos templomban őrzött, 1382-ben oda-
vitt Fekete Madonna ikonnal ábrázolt csodatevő Szűzet ünneplik.
Ugyan ezt teszik a magyaroszági pálos gellért-hegyi Magyarok
Nagyasszonya-sziklatemplomban összegyűlők is az 1994. május
15-én a lengyelek által  nekik ajándékozott  Fekete Madonna i-
konmásolat előtt. 

Szeptember is bővelkedik Mária ünnepekkel. Szeptember 8-án
Szűz Mária, a Megváltó édesanyjának születéséről emlékezünk.
Összeköt ez bennünket a Jeruzsálemben levő Szent-Anna-bazi-
likával, melynek e napon van a szentelési évfordulója. A hagyo-
mány szerint ezen a helyen állt Szent Joachim és Szent Anna, a
Boldogságos Szűz szüleinek háza. 

Szeptember 12-ét a XI. századtól egyházunk Szűz Mária szent
nevének ünneplésére szentelte. XI. Ince pápa az  1683. szeptem-
ber  12-én  Bécs  falainál  a  törökök  felett  aratott  győzelemért
hálából az ünnepet kiterjesztette az egész Egyházra.

Szeptember  15-én a Fájdalmas Szűzanyára emlékeztünk.  Az
ünnepet VII. Piusz pápa hálából 1814-ben rendelte el az egész
Egyházban a Napóleon fogságából való kiszabadulásáért. 

Kolozsvár újra örülhetett e napon, mert Kerekes Péter-Miklós
csíktaplocai születésű, jelenleg ditrói segédlelkész szentbeszédét
hallhatta a Boldogságos Szűz szenvedéseiről,  okulhatott  belőle
és újmisés áldásában részesülhetett. 

Október 7-ét a Rózsafüzér Királynőjének ajánljuk fel. Az ünnep-
pel Szűz Mária segítségét köszönjük meg, mert az egyesült keresz-
tény flotta 1571. október 7-én, Lepantónál győzelmet aratott az osz-
mán csapatok felett. Az ünnepet hálából V. Piusz pápa engedte meg
a spanyolok körében. Az 1716. augusztus 5-i  Savoyai Jenő herceg
által vezetett Habsburg hadsereg törökök feletti győzelme után XI.
Kelemen pápa az egész Egyházra kiterjeszti az emléknapot. 

XIII. Leó pápa 1896. július 28-i engedélyezése óta október 8-án
Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepét üljük. A dátum
szerinti helyét 1910-ben X. Piusz pápa határozta meg.

Gazdag  Kolozsvár,  mert  a  Szűzanya  különleges  oltalmában
részesülhet,  mert több templomban is, számszerint  négyben is,
védőszentként ünnepelheti a Boldogságos Szűz Máriát, így foko-
zottabban figyelhet őrá, magáévá teheti a tanítások által a búcsú-
kon hallottakat, de jó ha életre is váltja azokat az ő engedelmes-
ségét, tenni akarását, alázatosságát. S mindezt azért, hogy az itt
élő életek értelmet nyerjenek és a végső céluk felé tartsanak, Is-
ten felé a szeretet mélyebb megélése által. 

Gazdagodjunk mi  is,  tanuljunk  Máriától,  de  Isten  új  szőlő-
munkásaitól,  azoktól  akiken  keresztül  hozzánk Szentpéteri  hí-
vekhez is szólt Isten igéje, mert mi is Mária népe vagyunk Szent
István  különleges  felajánlása  révén,  amit  örökségként  hagyott
ránk. Legyünk a meghallgatott  igék meghallói,  az igét  hirdető
szárbaszökkent búzamagok gyümölcsei, kalászszemei. Ha az élet
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útjai másfelé vezéreltek és így, ha még hallgatói sem voltunk Is-
ten Máriáról szóló igéinek, akkor is bizalommal mondjuk öröm-
ben, bánatban, szükségben Most segíts meg Mária...”, hogy a jó
úton maradhassunk és majd egykor örömben találkozhassunk az
irgalmas mennyei  Atyával,  Szent Fiával  és  égi  édesanyánkkal,
Máriával.                                                                            

Árvay Zsolt – Az én olvasóm
Egyszer Jézust tanítványai imádkozni látták. Megkérték, hogy

tanítsa meg őket is imádkozni. Jézus a Miatyánkra tanította meg
tanítványait. A Miatyánk minket is arra bátorít,  hogy gyermeki
bizalommal forduljunk Mennyei Atyánkhoz. Az alábbiakban két
egyszerű ember imáját mutatom be. 

Egy katolikus lelkész, egy egyszerű asszonyra figyelt fel. Az
asszony összetette a kezét, behunyta a szemét ima közben. Fele-
melte a  hüvelykujját, majd a mutatóujját és aztán így tovább a
kisujjáig, s akkor megint összetette a kezét. Mindvégig sugárzott
az arca. A pap megkérdezte a nénit, miért imádkozik így? 

– Az az én olvasóm, – felelte a néni.
Én így szoktam imádkozni, hogy senki ki ne maradjon, tiszte-

lendő úr.  Amikor a  hüvelykujjamat  kinyitom, azokért  imádko-
zom, akik szívemhez legközelebb állnak. A mutatóujjam követ-
kezik, ekkor azokért imádkozom, akik megmutatják az utat Isten
felé,  vagyis magáért  is tisztelendő úr.  Amikor a  nagyujjamamt
fölemelem, akkor a világ nagyjaiért imádkozom, hogy a Szentlé-
lek őrízze,  irányítsa őket  és legyen béke ezen a földön és  jól
igazgassák a világot. A következő, leggyengébb újjam: itt a gyen-
gékért imádkozom, az elesettekért, a falu szegényeiért, a bete-
gekért. A kisujjam, a legkissebbik, az vagyok én. Legyen velem
az Úr, áldja meg az én mindennapi kenyeremet, hogy akármilyen
kicsi, tudjam kettétörni, hogy senki ki ne maradjon. Utoljára a
tenyeremet tartom az ég felé: Uram Isten áldj meg mindenkit, aki
a tenyereden van, aki a földön él.

Betegeket látogatott meg a püspök a kórházban.  Egy reumá-
ban szenvedő, öreg katonától megkérdezte, hogy szokott-e imád-
kozni. Hát a Jó Istenről én eddig sem feledkeztem el soha, mond-
ta a katona. Minden reggel és este imádkozom. És mit imádko-
zik, kérdezte a püspök? Hát kérem úgy katona módon. Reggel,
amikor felébredtem, kiugrottam az ágyból, vigyázba vágtam maga-
mat, szalutáltam, és azt mondtam:  ,,Úr Isten a Te szolgád felkelt,
légy  irgalmas  hozzá’’.  Este  pedig,  mielőtt  lefeküdtem,  ismét
vigyázba vágom magamat és így szóltam: ,,Úr Isten a Te szolgád
lefekszik, légy irgalmas hozzá’’.

Gyermeki bizalommal forduljunk mindig mindenható, szerető,
irgalmas Mennyei Atyánkhoz. Mondjunk el bátran a Jó Istennek
mindent,  örömeinket,  bánatainkat,  mindennapi  gondjainkat.
Imádkozzunk másokért és saját magunkért.

Breviárium – Prohászka Ottokár püspök gondolatai 
                                                       az év minden napjára

Október 7. – Rózsafüzér Királynője
Ha ez  a  hitnek  ereje,  és  ha  a  hitnek  ereje  nyilvánul  a  hitnek

imáján, akkor azt kell mondani, hogy az olvasó imádsága igazán a
hitnek imádsága. Az olvasóban szintén oly világba kell elmélyed-
nünk,  mely  láthatatlan;  világba,  mely  gyönyörű,  kedves,  vonzó
alakjaival,  káprázatos  színeivel,  illatával,  fényével  hat  az emberi

lelkekre.  Az  ember  az  olvasóban  elmélyed  elmélkedésben;  nem
fenséges eszmék, hanem egyszerű megfontolás vezeti őt gondolat-
ról gondolatra, érzelemről érzelemre; lélekben olvas, – hiszen olva-
sóról van szó, – és miből olvas?

A Szent Szűz szíve az a könyv, melyből olvasunk. A Szent Szűz
lelkéből, erényességéből, fenségéből tizenöt szép keretes kép jele-
nik meg, mint megannyi vízió lelkünk előtt és eltölt bájjal, kellem-
mel. Mikor az ember az olvasót mondja, annak a Szent Szűznek
lelkén és szívén át nézi azt a betlehemi gyermeket, azt a názáreti
fiút,  azt  a  Messiást,  azt  a  prófétát,  azt  a  nagy  szenvedőt,  azt  a
halottat, azt a megdicsőültet, míg végre felmegy a Szent Szűz maga
is az égbe koronázásra.

Mikor az ember az olvasót mondja,  a Szent Szűz szívébe kell
tekintenie és kiolvasnia, hogy mit kell nagyot, mit kell az Úr Jézus-
ról szépet gondolnia, hogyan kell vele melegen éreznie. Az olvasó
imádsága a biblia pauperum, s benne a Szent Szűz gondolatai azok,
melyeket a szegény, ki esetleg könyveket olvasni nem tud, forgat; e
szent  gondolatok  által  minden,  ami  különben  fakó,  kedvessé  és
vonzóvá lesz, mert Szűz Máriának szívéből van merítve.

[PO ÖM, XVIII., Élet Igéi III., Szűz Mária, 15-16. old.]

A Boldogságos Szűz Mária érzelmei a keret, a Boldogságos Szűz
Mária lelke a fény, maga a Boldogságos Szűz, Jézussal való öröme,
fájdalma pedig a kép, melyet folyton nézünk. Az örvendetes olva-
sóban a Boldogságos Szűz az áhítat pírjában és a tavasz kellemében
nyiladozó virág, melyre leszáll az Isten lelke. Azután mint élő, járó-
kelő monstrancia, mint az Úr hordozója, vonul el előttünk. 

A harmadik tizedben a Boldogságos Szűzzel le kell térdelnünk a
nyikorgó szalmára Betlehemben; azután fel kell mennünk a temp-
lomba és látnunk azt a hevülő, átszellemült arcot, mellyel a Boldog-
ságos Szűz, mint az Isten első papja, bemutatja Istennek áldozatát,
hogy azután megint elrejtőzzék Názáretben, hogy csendben, titok-
zatosságban keresse, szeresse, élvezze az Úr Jézust.

A fájdalmas olvasóban foglalkozunk a Szent Szűzzel egy éjjel,
egy nappal és egy este; véres verejtékes éjjel, félelmes, fájdalmas
nappal,  és  azután a pietának  estéjén,  mikor a  Boldogságos  Szűz
Mária a  kereszt  alatt  az Úr  Jézussal  ölében meghozza a szívnek
legfenségesebb hódolatát annak a kiszenvedett Úr Jézusnak.

A dicsőséges olvasóban a Boldogságos Szűz Mária első húsvétjá-
nak leheletét kell élveznünk; azután lelkével az Úr Jézust a mennybe
kísérnünk; a Szentlélek összes kegyelmeit fogadnunk, hogy végre a
Szent Szűztől elbúcsúzva lábnyomát megcsókoljuk és áldását vegyük,
mikor az égbe megy.

Ó, de csodálatos ez a szegények Bibliája! Ha az ember ezeket a
víziókat látja, ha ezt a Szent Szüzet érti és ismeri, ha vele érezni, ha
szívében olvasni tud, ha kiimádkozza a Krisztus iránt való szere-
tetet, bensőséget, ragaszkodást a Szent Szűznek a szívéből, akkor
mondja  jól  az  olvasót.  És  ha  a  boldogultaknak  imája,  a  legma-
gasabb theológia: a visio Dei — a földön járók imája az oratio fidei,
a visio Virginis a szent olvasóban.

[PO ÖM, XVIII., Élet Igéi III., Szűz Mária, 16-17. old.]

 Október 8. – Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Törekedjünk arra, hogy a Szent Szűz királyné legyen az egész
országon: Magyarország Nagyasszonya!

Ne  panaszoljuk  föl,  hogy  a  Regnum  Marianum  Szent  István
király hagyományaihoz hűtlen lett, s törvényhozása a Nagyasszonyt
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semmibe veszi. Hagyjuk ezt.
Csak akkor lesz királynővé, ha a szívek hódolnak neki; azt pedig

nem lehet elrendelni törvénnyel, hanem azt meg kell teremteni a-
postoli  lélek,  buzgalom által.  A buzgalom nincs  megtiltva,  az  a
mienk; érvényesítsük, s akkor a Szent Szűz megint Nagyasszonya
lesz Magyarországnak, ha előbb Nagyasszonya lett lelkünknek.

[PO ÖM, XVIII., Élet Igéi III., Szűz Mária, 29. old.]

Mi Asszonyunk, mi Anyánk, szent tűz hevíti az arcod, a kebled,
segíteni jössz, és gyorsan jössz. A szent szeretet sürget, a könyö-
rület lágyítja szíved, szemed előtt a föld, s rajta sok hervadó szív, a
sok elkeseredett, fohászkodó ember.

Mária,  segíts!...  Ó segíts,  ki  minket  nyomorogni látsz.  Láncok
csörömpölnek rajtunk, rabszolgaságban sínylődünk, melybe a szen-
vedés, a bűn, a kétségbeesés, a kétely taszított.

Mi lesz velünk? Elfonnyad a lelkünk is... Ó irgalmas, ó kegyes, ó
édes Szűz Mária! Mi Asszonyunk, te nem hagysz el, imádkozol ér-
tünk, és mi megérezzük szíved lágy, erős, tevékeny szeretetét.

Fölséges  Miasszonyunk!  Téged maga az  Úr  emelt  fel,  ültetett
trónra, fölkent és hatalmat adott, hogy hódíts és uralkodjál. Ó hódíts
meg engem s uralkodjál fölöttem, győzzél a bűnön, mely téged soha
meg nem zavar. Úrnője vagy a nemzedékeknek, kik neked hódol-
nak, s  téged boldognak mondanak, hozzád futnak  és nálad meg-
nyugodnak. Légy a mi Úrnőnk és Asszonyunk. Ámen.

[Szentlélek hárfája Prohászka Imakönyv, 
10. átdolgozott kiadás, 323. old.]

Október 10. – Prohászka Ottokár születésnapja

Uram, te vagy az én életmintám. Szavaidban hallom a lelkedet és
egészen  közel  vagy  bennük  nekem.  Nagy  meghittségben,  nagy
egységben tartanak veled, mert az egységnek forrása nem a tér és az
idő, hanem a lélekközelség.

Uram,  úgy  teremtettél,  hogy  kellesz  nekem,  te  pedig  bennem
lakni vágyol. Úgy teremtettél, hogy szomjazzalak téged, te pedig
szomjazol engem. Úgy teremtettél, hogy keresve keressem a te tü-
zedet, te pedig meggyújtasz engem. Úgy teremtettél, hogy éhezlek
téged,  te pedig magadat adod nekem mennyei ételül,  örökkévaló
symposionjául  lelkem  szeretetre,  tökéletességre,  elmúlhatatlan
szépségre  való vágyódásának.  És  lelkem beléd horgonyoz kitép-
hetetlenül és örvendezve tudja, hogy a tiéd s te kellesz néki. Jézu-
som, Megváltóm, te lelkemnek Lelke, te Uram és Istenem, te aki
közénk jöttél, aki hozzánk hasonlóvá lettél, ki emberi nyelvünkön
szóltál,  ki  elfogadtad  értelmünk  nehézkes,  szegényes  formáit  és
természetfölötti  kincseidet  beöltöztetted  a mi gyarlóságunk gyer-
mekszavaiba!  Ráadtad  az  igazságra  az  ember  szabta  gondolat-
ruhákat, hogy ráismerjünk isteni eredetünkre, eltompult lelkiségünk
örök titkaira, melyeknek tiszta látásától megfosztott a bűn. És aj-
kaddal megszentelted emberi  beszédünket,  és igazságaiddal értel-
met, célt adtál szavainknak. Hallgatom, lesem, őrzöm e szókat, az
enyémek, nekem szólnak,  engem mintáznak, bennem virágzanak.
Mindenik egy-egy tündöklő mélység, mindenik lelkedre nyit egy-
egy kaput, mindenik szeretetednek oldja le zsilipjeit.

«Akinek füle van, hallja meg!» — zengted végig évezredek bolt-
hajtásain és szavadat erősítve visszhangozzák a századok. Kis or-
szágban, keveseknek súgtad őket,  de a te hangodat nem oltja ki,
hanem hatalmasítja a köréje növő tér  és idő. S ma az ezredévek
távolából is mintha arcunkhoz simuló ajkad suttogását hallanók. Ó

mert  téged megifjít  az idő és növeszt a távolság, ez a te Végte-
lenséged törvénye Uram, s e Végtelenség egyre hangosodó, egyre
tüzesedő szavakat hagyott itt nekünk, melyeknek élete öröklétből ö-
röklétbe nyúl.

[PO ÖM, VII., Elmélkedések az Evangéliumról II., 
Élő vizek forrása, 335-336. old.]

Október 8-án,  Magyarok Nagyasszonya ünnepén 18.30-tól  az
Emmánuel Közösség, a Szeretetláng Mozgalom, a Szociális Test-
vérek Társasága, valamint több egyházi közösség gyertyás rózsa-
füzér-körmenetre  hívja  mindazokat,  akik  szívükben  hordozzák
hazánk, Európa és a világ békéjét és védelmét. A februárban ki-
robbant ukrajnai háború ugyanis nem csendesedik, s ahogy mé-
lyül a konfliktus, az is látszik, hogy emberi megoldást nagyon ne-
héz találni a sokasodó szenvedésre és problémára.

Az október  8-i  rózsafüzér-körmenet  helyszíne a budai  Várne-
gyed, kiindulási és visszaérkezési pontja a budavári Nagyboldog-
asszony-templom előtti Szentháromság tér lesz. A rózsafüzér-kör-
menetet Erdő Péter bíboros, prímás vezeti, aki az imádság végén
megáldja a Halászbástyáról Budapestet és Magyarországot.

Forrás: Magyar Kurír

Az értesítőt készítik: Ft. Ferencz Antal plébános,
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő és sokan mások. 

Szerkesztőség: 400604 Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie, Nr. 136, 
e-mail: biro_jolan71@yahoo.com. Lapunk ingyenes, de bármilyen
adományt a plébániai tevékenységek számára örömmel elfogadunk.

Kolozsvár, Szent Péter plébánia, 
cím: 21 December 1989 sugárút, 136., Tel: Plébánia: 0364-405-955,

e-mail: kolozsvar.szentpeter@plebania.ro 
 Plébános: 0744-523-023, Kántornő: 0752-035-549; 

Szentmisék rendje: Szerda, Péntek 7:30; Kedd, Csütörtök 18:00; 
Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 10:30 ünnepi mise; 
Szamosfalván a hónap első és harmadik vasárnapján 8:30 órától.

– 12 –


