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Ferenc és Testvérei

Az Oltáriszentség realitása: Jézus Szent Szíve

Lanciano váro-

sának címeré-

ben a lándzsa 

hegye a teljes 

derűjével ragyo-

gó nap sugarai 

közé mutat, mert 

Lanciano olasz 

jelentése: lánd-

zsa. Longinus 

százados szülővárosaként is köz-

ismert, aki a Golgotán Pilátus 

parancsára megnyitotta Jézus 

oldalát, Szentséges Szívét, a 

kegyelmek forrását. 

 Lanciano az itáliai csizma 

vádlijának alsó részénél, Ab-

ruzzo tartományban, az Adriai 

tenger partjától néhány kilo-

méterre fekszik. Egy olasz kis-

város a megszenvedett tulajdo-

noscserékkel és háromezer éves 

kereskedő történelmének min-

den következményével együtt 

dacol az idővel és a tengerrel. E 

város szívében él immár ezer-

kétszáz éve a Szív és a Vér, Jé-

zus Szentséges Szíve és üdvös-

séghozó Szentséges Vére. Ma 

már a ferences templomban ta-

lálható.

 Mindig úgy fantáziáltam, 

hogy az Oltáriszentség Jézus 

Krisztusnak, a Feltámadottnak 

az egész Teste és a benne lükte-
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tő Vére: feje, karjai, lábai, haja, 

körme, húsa és csontozata, bel-

ső szervei és Szentséges Vére, 

amit szellemi módon a kenyér 

és bor színe alatt ajándékoz ne-

künk az Örök Ige. Jó volt ehhez 

tudni, hogy Jézus földi életében 

szeplőtelen életet élt és ezért Ő 

mindenestől „kívánatos és fo-

gyasztható”, ahogy a magyar 

mondás szól: „Úgy szeretlek, 

majd megeszlek!” Ennyi elég is 

volt hitemnek.

 A napokban azonban elju-

tottam Lancianoba, ebbe a har-

mincötezres kisvárosba, ahol a 

VIII. század óta őrzik a hússá 

változott Szentostya kiszáradt-

nak látszó maradványát és az öt 

élettelennek tűnő vérrögöt. 

 Egy görög szertartású szer-

zetespap – mint megannyi más 

Eucharisztikus csoda alkalmával – 

kételkedett az Egyház tana sze-

rinti reális jelenlétben. Abban a 

hittitokban, hogy Jézus a világ 

végezetéig velünk marad reáli-

san, Testével és Vérével az Oltá-

riszentségben, a Szeretet Szent-

ségében, mint a „szeretet ön-

ként vállalt börtönében”. A ter-

mészettudományokban jártas 

szerzetespap a hit és a hitet-

lenség határán billegve mutatta 

be szentmiséjét, de nem is sej-

tette, hogy ez alkalommal a 

Szentmise meg fogja mutatni 

emberfeletti erejét. Csodálatos 

módon az Oltáriszentségi szí-

nekben lévő Úr Jézus, halmaz-

állapotában visszaalakította 

magát saját emberi Testévé és 

saját emberi Vérévé még ponto-

sabban: szívének egy metszeté-

vé és vérének öt rögöcskéjévé.

 A csoda tehát ez: a Szent-

ostya emberi szívhússá, a Szent 

Vér emberi vérré változott, 

amint azt hatszáz évvel az utol-

só vacsora előtt Ezekiel próféta 

megjövendölte: „Kőszíveteket el-

veszem kebletekből és hús szívet adok 

nektek, hogy törvényeim szerint jár-

jatok és akaratomat megtegyétek…” 

(36,26) és amint ezt az átvál-

toztatás szavai is pontosan rög-

zítik: „Ez az én testem… Ez az én 

vérem…”. 

 E titok tehát kétirányúan át-

járható! Az idők folyamán a 

hússá vált Szentséges Ostya és a 

Vérré változott Szentséges Bor 

kiszáradt, sőt a mai szemlélő 

számára némi csalódást is okoz-

hat. Ez a csalódás engem is meg-

érintett. Valami emberi szívre 

emlékeztető formára számítot-

tam. Ehelyett mit láttam? Egy 

Úrmutatóban elhelyezett, Szent-

ostyára emlékeztető, de lyukas 

és megbarnult ovális Valamit 

alatta egy kisebb kristályüveg-

kehelyben jól megfigyelhető öt 

vérrögöt. Gondoltam is magam-

ban: „Hát ennyi! Uram, én biztos 

hitetlen vagyok, mert ezt én nem 

fogom fel. […]” És mint a naiv 

ember, elkezdtem mentegetni a 

látványt: „Talán időközben kilu-

kadt a Szentostya, végül is elég 

régi...” És ehhez hasonlókat 

gondoltam. El is könyveltem 

magamat ostobának, hitetlen-

nek, mert ugyanaz, ami azt a 

szerzetespapot megtérítette, en-

gem kizökkentett. Eközben va-

lami mégis azt sugallta, hogy ne 

adjam fel a csoda megértését. 

 Amit tehettem, hogy ott térd-

re omolva kértem, engedtem, 

hogy okítson a Szentlélek, jut-

tassa eszembe és tanítson meg a 

teljes igazságra! Néztem, szem-

léltem a titkot, amit oly könnyű 

tudálékossággal megvetni. Las-

san felderengett egy sejtés. „De 

hát az Oltáriszentség, nem egysze-

rűen Jézus összetömörített teste! Az 

Oltáriszentség Jézus Szent Szíve! 

Hogyan lehet ez a lyukas félkör az 

én Szent Uramnak a valóságos hús-

sá lett Szíve?!” 

 És eszembe jutott, hogy e 

Szent Maradványt itt anatómiai 

tekintettel szükséges szemlélni 

és nem a hit tekintetével! Nem 

a képzelettel! Hiszen e csoda 

éppen azért adatott, mert az a 

szegény szerzetespap nem hitt! 

Pontosabban hitt, de csak a 

saját tudományában, abban a-

zonban nagyon. Igen! Ezt most 

anatómiai pontossággal kell 

vizsgálni! 

 Egyeztetni kezdtem e lát-

vány és emlékképeim között: 

Emlékszem! A szív több üreg-

ből/részből álló szorgalmas i-

zompumpa; belseje üreges, kissé 

hosszúkás; akkora, mint az em-

ber ökle. Jobb pitvarból és jobb 

kamrából, valamint bal pit-

varból és bal kamrából áll, 

egymástól elizoláltan működő 

kis és nagy vérkört alkotva. És 

bizony magával ragadtak az 

emberi szív anatómia emlékei, 

amiknek még pontosabban utá-

na néztem. Fő ingerképző köz-

pontja a jobb pitvarban elhe-

lyezkedő sinus csomó, a pitvar-

kamrai csomó; pedig az ingerve-

zető rendszer (His köteg, Ta-

wara szárak, Purkinje rostok, 

amik a szív felszínéből elágazá-

sokkal a kamrákba vezetnek) 

segítségével a szívüregek egyide-

jű összehangolásáért felelős. A 

szív így saját „gázpedállal” és 

saját „ABS fékrendszerrel” van 

felszerelve. Önálló, mégis kap-

csolatban van a szervezetből 

származó információkkal: a 

Bolygó ideg, a X. agyideg: ner-

vus vagus, a vegetatív paraszim-

patikus ingert szállító ideg, ha-
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tására a sinus csomó által ki-

bocsátott ingerek száma csök-

ken, tehát a szív működése 

lassul.

 A szív emberi testünk külön-

álló, autonóm rendszere, saját 

funkciójához specialis hormont, 

ingerületet, impulzust megter-

mel sőt fel van szerelve egy „pót 

áramkörrel is” arra az esetre, 

hogy a sinus csomó ingerkép-

zése kihagyna. A szív hatalmas, 

testen kívülre sugárzó mágne-

sen mezőt hoz létre, az agynál 

ötszázszor erősebbet. Egy im-

pulzus sok apró ingerület össze-

hangolt folyamata, majd pausa, 

azaz szünet. A billentyűk egyen-

irányítanak, azaz megakadá-

lyozzák a vér visszaáramlását. 

Ami a csoda, hogy a szív em-

lékezik örömre, hálára, fájda-

lomra, szenvedésre, gyötrelem-

re, legfőképpen a szeretetre! És 

felsejlett a mai modern képal-

kotási rendszer eredménye, úgy 

néz ki ez a Szent Maradvány, 

olyan mint egy szív-ultrahang 

felvételen a bal kamra haránt-

metszete.

 Mi tagadás, döbbenetes e-

redményre jutottam. A Szent 

Ostya hozzávetőlegesen másfél 

milliméter vastag. Ez az anyagi 

mennyiség nem alkalmas a 

teljes szívizomtömeg megjelení-

tésére. Ellenben a szív egy met-

szetének megjelenésére annál 

inkább! Olyan ez az ezerkét-

száz éves Relikvia, mint egy 

emberi szívből kihúzott ostya 

vastagságú metszet, ami ez 

alkalommal anatómiai pontos-

sággal beazonosítható. Benne 

megtalálhatóak mind a felsorolt 

szívizom, szív-ideg, rendszerei-

nek anatómiai elemei. A szerves 

vizsgálatok kimutatták, hogy az 

élettelennek tűnő szív-metszett-

ben minden ásványi anyag meg-

található (chlorid, phosphor, 

magnesium, potassium, sodium, 

calcium), ami az élő szívben, de 

nem csak elhalt nyomelemek-

ként, hanem az élő szövetre 

jellemző mennyiségben, arány-

ban.

 A vérrögök rendkívüli tulaj-

donsága is zavarba ejtő, mert 

bár egyenként különböző mére-

tűek, mégis egyenként azonos 

súlyúak, s ha ez nem lenne elég 

meglepő, az öt vérrög össztöme-

ge is megegyeik ez egyenként 

mért értékkel. A mérések még 

sok más területre is kiterjedtek. 

A szívszövet és a vérrögök vér-

csoportja megegyezik, mindket-

tő AB, ezek is összhangban van-

nak a más helyről, más időkből 

származó hússá alakult Oltári-

szentségek mintáival (Lengyel-

ország, Bialystoki Kutató-Intézet, 

2008).

 Természetesen e vonatkozás 

csupán egyetlen kiragadott re-

alitás abból a kimeríthetetlen 

lelki-szellemi-szomatikus össze-

függésrendszerből, amit Jézus 

Szentséges Szívének realitása 

magába foglal!

Függőleges tengelyen elforgattam az anatómiai 

képet, hogy a Szívhússá változott Szent Ostyával 

könnyebben egybevethető legyen! 

Ez a harántmetszet bizonyítja, hogy a pap a 

csodaadó misében az Atyaisten felé fordult! 

„Ad versus orientem!”
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 Jézus Krisztus feltámadott, 

fölment a mennybe és ül a 

mindenható Atyaisten jobbján, 

onnan jön el ítélni élőket és 

holtakat.

 Azt gondolja a hívő ember, 

hogy „majd” eljön ítélni élőket 

és holtakat. De ezt a majd szót, 

csak mi tesszük hozzá, gondo-

latban. Ahogy azonban Isten 

Báránya nem csak „majd” veszi 

el a világ bűneit, hanem mindig 

itt és most, úgy nem csak az 

idők végén jön el ítélni élőket és 

holtakat, hanem „itt és most” 

is. Ezt nehéz megérteni és fé-

lelmetes elfogadni. Isten mindig 

ítél és mindig irgalmaz, amikor 

eljön az arra alkalmas idő és 

állapot.

 A csodák leginkább az ítélet 

és irgalom sejtelmes szövésű 

pillanatai. Kinek ítélet, kinek 

irgalom. A legjelentősebb csodá-

kat úgy tartjuk számon, hogy 

azok a legelemibb módon szó-

lítanak meg minket és a leg-

erőteljesebben késztettnek vég-

ső állásfoglalásra. Ezek közül 

kiemelkedik a Lanciano váro-

sában történt Oltáriszentségi 

csoda, melynek szent maradvá-

nyait, relikviáit, mind a mai na-

pig őrzik e város templomában.

„Jézus Szíve, melyben a bölcsesség és 

tudomány összes kincsei megvan-

nak!  Irgalmazz nekünk!

 Könyörögjünk! Jézusunk Szent-

séges Szíve, a mai napon Tebenned, 

a Te kegyelmedben akarok élni, ben-

ne megmaradni, akármi történik is. 

Tarts távol a bűntől, és erősítsd 

akaratomat, hogy ügyelni tudjak 

érzékeimre, képzeletemre és szívemre. 

Segíts, hogy megszabaduljak bűnre 

vezető hibáimtól. Kérlek, add meg 

ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya 

által. Ámen.”

Babits Mihály: 

Eucharistia

Az Úr nem ment el, itt maradt.

Őbelőle táplálkozunk.

Óh különös, szent, nagy titok!

Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon

ették-itták királyaik

húsát-vérét, hogy óriás

halott királyok ereje

szállna mellükbe - de a mi

királyunk, Krisztus, nem halott!

A mi királyunk eleven!

A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.

Ereje több, ereje más:

ő óriásabb óriás!

ki két karjával általér

minden családot s törzseket.

Egyik karja az igazság,

másik karja a Szeretet...

Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk

nem részes és úgy vesszük Őt

magunkhoz, mint ama vadak

a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök

igazság és szent szeretet!

Oldozd meg a bilincseket

amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen

magyarrá, s nőjünk ég felé,

testvér-népek közt, mint a fák,

kiket mennyből táplál a Nap.
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Elsőáldozó lettem
Verő Teréz

Nagy nap volt számomra 2018. május 6. mi-

vel elsőáldozó lettem. 

 2017 októberétől rendszeresen jártam a szer-

dai felkészítőkre, a Ferences plébániára, melyet 

Norbi bácsi tartott. Anya és Kornél testvér a 

szülőkkel foglalkozott. Sokat készültünk játéko-

san és komolyan is. A vizsga napján nagyon iz-

gultam, de amikor Norbi kimondta, hogy át-

mentem egyből megkönnyebbültem. Május 5.-én 

meggyóntam és úgyszintén akkor sem marad-

hatott ki az izgulás. Nagy kő esett le a szívemről, 

mikor kijöttem a gyóntató fülkéből. Utána a 

ruhapróba következett. Minden fiú és lány ka-

pott egy hófehér ministráns ruhát, egy megszen-

telt nyakba akaszthatós kiskeresztet,és  a lányok 

még egy művirággal díszített koszorút is kaptak. 

Mindenki hazavitte kellékeit és ruháját. 

 Másnap 11:00-kor elkezdődött a szentmise. A 

fiúk és a lányok külön padban ültek. Mikor a 

szentostyához járultam, a többiekkel elmondtam 

egy szép imát. A mise végén köszöntöttük földi 

majd égi édesanyánkat is. Hárman verset mond-

tak, én pedig Mónikának a kiskórus tanárának a 

gitárkísérete alatt elénekeltem az Ave Mariát. A 

fényképész végül készített egy csoportképet majd 

az elsőáldozók és szüleik kérésére, külön-külön is 

készített fotókat a családokról és hozzátarto-

zóikról. 

 Nagyon örültem, hogy ezt a két szentséget 

fölvehettem. Remélem elsőáldozó társaimnak is 

ilyen nagy élmény volt, mint nekem. Köszönöm 

Jézusom, hogy az enyém lettél, és ígérem, hogy 

gyakran járulok majd szentáldozáshoz, és szent-

gyónáshoz.   
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2018. május 10-én, immár 

negyedik alkalommal rendez-

te meg a Szombathelyi Egy-

házmegye az elsőáldozók za-

rándoklatát. A helyszín ismét 

Vasvár volt, ahol mintegy 

1300 gyermek kapott taní-

tást és élte át a találkozás 

örömét.

A templom és a kolostor körül 

zajlottak az események. Lend-

vai Zoltán, rédicsi plébános a 

szabadtéri színpadon tanította 

a gyerekeket: az ima fontossá-

gára és a gördeszkázás rejtelme-

ire. 

 Stift Zoltán atya a temp-

lomban homokanimáció segít-

ségével igyekezett az Eucha-

risztia lényegét, mélységét meg-

értetni a hallgatósággal. Kiss 

László atya a művelődési ház 

színháztermében bábelőadás-

ban hívta fel a gyerekek fi-

gyelmét arra, hogy elsőáldozó-

nak lenni felelősség, amelynek 

meg kell felelni mindennap. És 

persze idén sem maradt el az 

ostyasütés, amelyet nem csak 

az érdekes készítési mód miatt, 

hanem az ízek miatt is kedvel-

tek a gyerekek.

 És miért is fontos a szent-

áldozás? - tettük fel a kérdést a 

zarándoklaton résztvevő fiata-

loknak. A válaszadók közül volt 

aki azt emelte ki, hogy az 

Eucharisztia vételével Jézus a 

szívükbe költözik, mások azt, 

hogy ezzel Jézus barátságát 

nyerik el.

Elsőáldozók zarándoklata Vasváron
V.né
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 A zarándoklat főszervezője 

Németh Erika szociális testvér 

az Eucharisztiával kapcsolatban 

megjegyezte: a hitünk kapcsolat 

az Istennel, nem csak elméleti 

tudás. Ez a kapcsolat erősödik 

kezdve a keresztséggel, a bűn-

bánaton át az Oltáriszentség-

ben jelenlévő Jézussal való sze-

mélyes találkozásig. A gyerekek 

pedig ezeken a találkozókon 

átélhetik a közösség élményét 

is. Idén is mintegy 1300 elsőál-

dozó érkeztek a zarándoklatra 

az egyházmegye különböző 

részeiből.

 A nap a Szentkútnál tartott 

szentmisével ért véget, ahová a 

résztvevők, dr. Székely János 

megyéspüspök vezetésével gya-

log érkeztek meg. Szentbeszé-

dében püspök atya - az evan-

géliumban elhangzó történet, 

Zakeus példája kapcsán - arra 

hívta fel a fiatalok figyelmét, 

hogy az elsőáldozással Jézus 

költözik a szívükbe. Ő az aki 

egyedül képes betölti a szíveket, 

túlcsorduló mértékben. Így már 

könnyű lesz a jót tenni, má-

soknak adni abból az örömből, 

amit Jézus ad a számukra. Kér-

te a fiatalokat, hogy életükkel 

legyenek példamutatók.
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Mit mond Neked Taliándörögd?
Furján Zoltánné

Földrajzilag a Dél-Bakony lábá-

nál lévő kis zsáktelepülés. Va-

lamikor a Tapolcára vezető 

egyik fontos vásári út haladt 

keresztül rajta. Majd a harc-

kocsis zászlóalj kiképző bázisa 

volt ez a vidék. A falu ma is őrzi 

a 18. század végén épült kis 

parasztházakat. Ápolják a régi 

mesterségeket. A Művészetek 

Völgye rendezvényein ezeket 

megcsodálhatják az oda láto-

gatók.

 Azonban tizenöt zalaeger-

szegi önkéntesnek ennél többet 

adott június 2-án ez a kis te-

lepülés. A Mária Rádió itt ren-

dezte meg, a Vidéki Önkénte-

sek országos találkozóját. Mivel 

ilyen szép létszámmal tudtuk 

képviselni városunkat, kis 

busszal indultunk el.

 Taliándörögdön a Szent And-

rás templom romjánál volt a 

találkozó. Szabó Tamás a Mária 

Rádió elnöke köszöntött ben-

nünket. Majd Illés Sándor mo-

nostorapáti-i plébános úr, mivel 

itt is ő látja el a papi szolgálatot, 

ismertetőt tartott a település 

múltjáról.

 Szavaiból megismertük a 

romtemplom történetét, mely-

nek első említése 1249-ből van. 

A török időkben a falu e temp-

lom körül épült fel. Sajnos ezt 

sem kímélték a törökök, 1548-

ban teljesen felégették a faluval 

együtt. Csak 1718 után kezdett 

újra betelepülni, de akkor már 

nem a leégett falu helyén, ha-

nem pár száz méterrel távolabb. 

A Szent András templom tör-

ténetét megismerve azt is meg-

tudtuk, hogy a Dörögdi család 

után Tallián Ferenc lovassági 

ezredes kapta meg a birtokot. 

Minden bizonnyal innen van a 

mostani neve is. Lakossága ezer 

fő alatti, a közlekedés fejlődé-

sével az itt lakók Tapolcán és 

Ajkán találtak munkahelyet. A 

katolikus hívek adják a lakosság 

több mint 50%-át, de reformá-

tus, és evangélikusok is szép 

számmal élnek, sőt nekik is 

külön templomuk van. 

 Innét a plébániára teleped-

tünk át. Finom illatok terjeng-

tek a levegőben, ami jelezte, 

valaki ételt készít. Igen. Szőke 
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András volt a házigazda, aki 

saját maga gondoskodott testi 

táplálásunkról.

 A pajta színházba mentünk, 

ahol játékos vetélkedő kapcsán 

megismerkedtünk. Később leje-

gyeztük, hogy ki mit tart jónak 

a Mária Rádió műsorában és 

mit szeretne hallani. Ezekre 

mindenki a saját gondolatait 

írta le, sőt azt is, hogy miként 

kellene ezt elérni. Osvay Péter a 

rádió regionális koordinátora 

összegyűjtötte, majd aztán ki-

értékelik a leírtakat. 

 Lépes Lóránt atya a rádió 

műsorigazgatója is eljött kö-

zénk. Tőle a lelki táplálékot 

kaptuk, velünk örült, és imád-

kozott. Szőke András finom bog-

rácsos meglepetése után, ostya 

hulladékából készült meglepően 

finom édesség dukált. Aztán a 

Veszprémi Érseki Borászat há-

rom nedűjét is megkóstolhat-

tuk, értékelhettük. Meglepően 

a rizling ízlett a többségnek. 

Azt ugye tudni kell, hogy ezek 

„adalék” nélküli Isteni borok 

voltak.

 Ezt követően a Balás Béla 

díjas filmrendező bemutatta a 

gyógynövénykertet, majd végig 

vezetett bennünket az Ősök há-

za termein. Természetesen is-

mertette hol, mit látunk, s azok 

honnan származnak. A pincé-

ben téglamúzeumot láthattunk. 

Bazilikákból, és egyéb híres régi 

épületekből származó egyedi 

betűjelzéssel, és címerrel ellá-

tott téglák is voltak. Díszes cse-

répkályha maradványai, és szeg-

letkövek. Az Ősök háza szo-

báiban, varrógépek, papi ruhák, 

egyéb viseletek amiket e vi-

déken hordtak. Régi szerszá-

mok, és a régi mesterségek em-

lékei. Egyik falon szappan félék 

voltak kiállítva. Egy másik szo-

bában Szőke András stúdiót 

rendezett be, ahonnét élő köz-

vetítéseket is sugároz. Boros Zol-

tán a rádió koordinátora nagy 

érdeklődéssel  figyelte a régi sza-

lagos magnót, és gramafont ami-

ket a közvetítések alkalmával 

használnak is.  Talán nyolc féle 

gyógyszappannal is találkoz-

tunk és több féle gyógynövény-

ből készült olaj használatát is 

elmondta a művész. Ezekből 

éppen úgy, mint az Érsekség 

boraiból vásárolni is lehetett. 

Az egy másik falon fotókból 

volt kiállítás. Ezeken igazából 

bemutatták a falu régi életét. 

Talán 6-8 régi varrógép is helyet 

kapott az épületben. A lakosság 

nemcsak a régi tárgyakat, ha-

nem a hagyományokat is őzi, és 

megtartja. Az arra látogatóknak 

ízelítőt is ad  műsorok bemu-

tatásával.

 A Szűz Mária Neve temp-

lomban a nap zárásaként szent-

misén adtunk hálát a hallotta-

kért és látottakért, na és a ked-

ves vendéglátásért, a jó progra-

mokért. A szentmisét Lépes Ló-

ránt atya és Illés Sándor plé-

bános koncelebrálta. A közös-

ség minden tagja ott volt, meg-

töltöttük a kis templomot.

 A zalaegerszegi önkéntesek-

nek nagyon szép, felejthetetlen 

napjuk volt, hála telt szívvel 

tértünk haza. 
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Körmenet az emléknapon
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja Péter Árpád

Különleges volt az idei pün-

kösd: amellett, hogy – ahogyan 

eddig is – a Szentlélek eljöve-

telét és az Egyház születését ün-

nepeltük, a Szűzanya iránti sze-

retetünket, tiszteletünket is ki-

fejezhettük. Márciusban ugyan-

is, Ferenc pápa döntése nyo-

mán, az Istentiszteleti és Szent-

ségi Kongregáció elrendelte a 

Boldogságos Szűz Máriának, 

az Egyház Anyjának kötelező 

emléknapját, amely a liturgiá-

ban a pünkösdvasánap utáni 

hétfőn kapott helyet. 

Vagyis a katolikus naptár újabb 

szép Mária-ünneppel gazdago-

dott, amit ebben az esztendőben tartottunk meg 

először. Az Egyház Anyja titulus, persze, nem új 

keletű, hiszen ily' módon 1980 óta a Loretoi 

Litániában is megszólítjuk a Szűzanyát, aki 

nemcsak Krisztus édesanyja, hanem mindannyi-

unké, s ott volt a Szentlélek eljövetelénél, az 

egyház születésénél is, így hát az emléknap idő-

pontja telitalálat, mondja Ocsovai Grácián, a 

Jézus Szíves Ferences Plébánia plébánosa.

 Ahogyan Kovács Zoltán mariológus emlékeztet 

a vatikáni döntés kapcsán a Magyar Kurírnak írt 

elemzésében, Boldog VI. Pál pápa 1964. novem-

ber 21-én mondott homíliájában nevezte először 

„hivatalosan” Máriát az Egyház Anyjának. Ő sem 

olyan értelemben szorgalmazta azonban a Mater 

Ecclesiae titulust, mintha Mária „hús-vér szülő-

anyja” volna magának az Egyháznak, hanem Má-

riának a Krisztusban megkereszteltekkel és ezáltal 

az Egyház tagjaival fennálló lelki anyaságát kí-

vánta hangsúlyozni. Ennek tartalmát később 

Szent II. János Pál pápa is elmélyítette a Re-

demptoris Mater körlevél II. fejezetében.

 Ocsovai Grácián ferences szerzetes szerint „pi-

cit lógott ez a nap” a katolikus ünnepi naptárban, 

hiszen karácsony második napja és húsvéthétfő is 

hangsúlyos, a pünkösdhétfőre viszont eddig nem 

esett akkora figyelem. Most, az Egyház Anyjának 

emléknapjával ez megváltozik. S azt se feledjük, 

Szűz Mária a Szentlélek mátkája, így a vatikáni 

döntést Grácián atya a Szentlélek Isten ajándé-

kának tartja. 

– Az, hogy ő az Egyház Anyja, azt jelenti, mind-

annyian az ő köpönyege alatt lehetünk, hiszen ő 

minden ember édesanyja – folytatja Grácián 

testvér. – A Szentlélek eljövetelekor Mária is ott 

volt az apostolokkal, hiszen amikor Jézus menny-

bement, megígérte a harmadik isteni személy 

eljövetelét, amit Krisztus tanítványai és édesanyja 

imádkozva vártak. Krisztus anyát adott az egy-

háznak és a világnak, olyan anyát, akinek segít-

ségét mindig és mindenkor kérhetjük. Az a cél, 

hogy minél többen térjünk be a köpenye alá, már 

csak azért is, mert a prófécia szerint a végidőkben 

ő lesz a legerősebb menedéke minden embernek. 

Tudatosítsuk magunkban: ő tud rajtunk segíteni 

Jézus után, s Krisztus azért adta nekünk, hogy 

hozzá vezessen el bennünket, és a gonosz erők 

ellen oltalmat nyújtson.

 A Szűzanya 1917-ben, fátimai jelenéseikor azt 

kérte az emberektől, forduljanak Isten felé, 

A papok és a hívek a Szűzanya-szobrot követve imádkoztak a másfél órás körmenet során
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Üzenet Medjugorjéból 

A Szűzanya üzenete 2018. június 2-án

"Drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy a szív egyszerűségében fo-

gadjátok szavaimat, amellyel édesanyaként szólok hozzátok, hogy a teljes 

világosság, tisztaság, Fiam egyedülálló emberi és Isteni szeretetének útján 

járjatok. Emberi szavakkal leírhatatlan öröm és fény fog lelketekbe hatolni, 

átölel benneteket Fiam békéje és szeretete. Ezt kívánom valamennyi gyerme-

kemnek. Ezért, ti, szeretetem apostolai, ti, akik tudtok szeretni és megbocsá-

tani, ti, akik nem ítélkeztek, arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek példa 

mindazoknak, akik nem a világosság és a szeretet útján járnak, vagy letértek 

arról. Életetekkel mutassátok meg nekik az igazságot. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, mert a szeretet 

legyőz minden nehézséget, és minden gyermekem a szeretetre szomjazik. Szeretetben való egységetek 

ajándék Fiam számára és számomra. De gyermekeim, jegyezzétek meg, hogy szeretni azt jelenti, jót akarni 

a felebarátomnak, és vágyakozni a felebarátom lelkének megtérésére. Amíg titeket nézlek, akik körém 

gyűltetek, szomorú a szívem, mert oly kevés testvéri szeretetet és irgalmas szeretetet látok. Gyermekeim, 

az Eucharisztia az én köztetek élő Fiam, igéi segítenek majd megérteni, mert az Ő igéje élet, az Ő igéje által 

lélegzik a lélek, az Ő igéje ismerteti meg a szeretetet. Gyermekeim, újra édesanyaként kérlek benneteket, 

aki jót akar gyermekeinek, szeressétek pásztoraitokat, imádkozzatok értük. Köszönöm nektek."    

Béke királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

tartsanak bűnbánatot és imádkozzák a rózsa-

füzért. De oltalmát kérni a népszerű, sokak által 

ismert imádsággal is lehet: Most segíts meg, 

Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-

bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már 

nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit 

gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol 

a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya 

vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz-

anya.

 Az Egyház Anyjának emléknapján – a fátimai 

jelenések századik évfordulójára is emlékezve – 

gyertyás körmenet tartott a Jézus Szíve Ferences 

Plébánia. Mindazokat várták, akik Jézus Szent 

Szívét és Szűz Máriának, az Egyház Anyjának 

Szeplőtelen Szívét akarták engesztelni, és szere-

tetüket a körmenetben való részvétellel is kifejez-

ni. A városi zarándoklat részesei út közben rózsa-

füzért imádkoztak Isten nagyobb dicsőségére, a 

Szűzanya tiszteletére, bűneik bocsánatára, szere-

tetük jeléül, Szűz Mária oltalmát kérve család-

jukra, hazánkra, könyörögve élőkért, holtakért és 

betegeikért.

Szinte végeláthatatlan tömeg hömpölygött a város utcáin, 
meghallva Isten hívását

A körmenet az olai templomban a Loretoi litánia 
eléneklésével zárult
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Engesztelő ima Jézus Legszentebb Szívéhez

Felajánlás Jézus Szentséges Szívének - Alakok Szent Margit imája

Jézus legszentebb Szíve, te túláradó jóságodból kiárasztod szeretetedet 

az emberekre, és biztos menedéket nyújtasz nekünk, bűnösöknek, 

Mária Szeplőtelen Szíve által. Alázattal és bűnbánattal megvalljuk, 

hogy sokat vétettünk gondolattal, szóval, cselekedetekkel és mulasztás-

sal, a hitben való lanyhasággal, közömbösséggel, a felebaráti szeretet 

elhanyagolásával: kötelességeink elmulasztásával; hálátlansággal isteni 

jóságod iránt. Ezzel kiérdemeltük igazságos büntetésedet. 

 Ezért irgalomért és megbocsátásért esedezünk. Irgalmazz nekünk, 

szenvedésed és kereszthalálod végtelen érdemei által. Bízunk abban, 

hogy Mária Szeplőtelen Szíve érdemeiért elnyerhetjük irgalmasságo-

dat. Bűneinkért elégtételül és engesztelésül el akarunk fogadni minden 

próbatételt és szenvedést, amelyet szereteted számunkra rendel. Újra 

hinni akarunk, erősen és gyermeki hittel, többet imádkozni és szeretni 

Téged azok helyett is, akik nem hisznek, nem imádkoznak, és nem 

szeretnek Téged. Jézus legszentebb Szíve, dicséret, dicsőség és engesz-

telés Neked, Mária Szeplőtelen Szíve által. Amen.

Felajánlom magam a Mi Urunk Jézus Krisztus Szentséges Szívének és Neki szentelem személyemet, 

életemet, cselekedeteimet, valamint megpróbáltatásaimat és szenvedéseimet: olyannyira, hogy mától fogva 

egészen az Ő szeretetére és tiszteletére adom át magam. Rendületlen szándékom, hogy csakis Jézus Szí-

véé legyek és hogy mindent az Ő szeretetéért tegyek, egyben pedig elvessek minden Néki nem tetszőt.

 Ezért tehát Téged választalak, Ó Szentséges Szív, szeretetem egyetlen tárgyául, életem örzőjéül, üd-

vösségem zálogául, gyarlóságom erejéül és bűneim vezekléséül. Ó irgalommal és jósággal teljes Szív, légy 

biztos menedékem, halálom óráján.

 Légy igazolásomra Mindenható Atyád előtt és távoztasd el tőlem jogos haragjának sujtásait. Ó Sze-

rető Szív, minden bizalmam Beléd helyezem, mert noha mindenben félnem kell önmagam go-

noszságától és gyarlóságától, viszont mindent remélni merek a Te jóságodtól és bőségedtől.

 Irtsd ki belőlem mindazt, ami Néked nem tetsző, vagy ami ellenáll Szent Akaratodnak. Engedd, 

hogy tiszta Szereteted oly erővel uralkodjék szívemen, hogy soha többé el ne tudjalak felejteni vagy Tő-

led elszakadni. Ó engedd, hogy Szereteted gazdagságából elnyerhessem azt a kegyelmet, hogy nevem be 

legyen írva Szentséges Szívedbe, mert Beléd óhajtom helyezni minden boldogságom és dicsőségem, és a 

Te hódolatteljes szolgálatodban akarok élni és halni. Amen
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