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Ferenc és Testvérei

Székely János gondolatai Boldog Brenner Jánosról

Brenner János rábakethelyi 

káplánt, aki 1957 decembe-

rében, két nappal 26. szüle-

tésnapja előtt halt vértanú-

halált, holnap, május 1-jén 

avatták boldoggá Szombat-

helyen. A szentként tisztelt 

szombathelyi egyházmegyés 

papról Székely Jánosnak, az 

egyházmegye mostani veze-

tőjének gondolatait adjuk 

közre.

II. János Pál pápa Szombat-

helyen járva kijelentette, hogy a 

város a szentek földje. Utalt ez-

zel a mondattal elsősorban a 

számtalan itt megölt ókeresz-

tény vértanúra, köztük kiemel-

ten Szent Kvirinre. Gondolt az-

után Európa egyik legismertebb 

szentjére, Szent Mártonra, aki 

itt született, gondolt Szent Le-

onianusra és Batthyány-Stratt-

mann Lászlóra, a szegények 

orvosára. De gondolt a kom-

munizmus számtalan üldözött, 

börtönbe zárt, megalázott pap-

jára, hitoktatójára, az elmúlt 

évtizedek nagy tanúira, a már-

tírsorsú Mindszenty bíborosra 

és Brenner János vértanúra is.

  Öröm és hála van a szívünk-

ben, hogy Egyházunk Brenner 

János atyát a boldogok sorába 

iktatja. Egészen különleges az a 

„Boldog, aki hittel, nagy szívvel él! 
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családi háttér, amelyből Bren-

ner János élete kisarjadt. Az 

édesapa, Brenner József minden 

nap részt vett a Szentmisén, 

minden nap elimádkozta a ró-

zsafüzért. A hitét soha nem szé-

gyellte, mindig büszkén meg-

vallotta, abban a korban is, a-

mikor ez komoly veszélyt je-

lenthetett. Sok nagyon kedves 

vallásos könyve volt, amelyek-

ből gyakran felolvasott a három 

fiának. A fiúk pedig szívesen 

hallgatták, mert az édesapa hi-

teles, szeretettel teli alakja von-

zó tekintély volt a számukra.

 Az édesanya, Wranovich Ju-

lianna kedves, szeretetet és jó-

ságot sugárzó szíve volt a csa-

ládnak. A gyerekek egyetlen e-

setre sem emlékeztek, amikor a 

szüleik veszekedtek volna. Bé-

ke, derű, jóság uralkodott a csa-

ládban. Békességben éltek, mert 

a szívük tele volt Istennel, az Ő 

szeretetével. Az édesanya – 

főként a II. világháború után – 

időről időre segített egy-egy 

szegényebb sokgyermekes csalá-

dot, noha ekkoriban ők maguk 

sem álltak jól anyagilag. A csa-

lád havonta együtt ment el 

gyónni, együtt élték át a meg-

tisztulás örömét, csodáját. Nem 

véletlen, hogy mind a három fiú 

meghallotta Krisztus hívó hang-

ját, és papnak ment.

 Ha szeretnénk, hogy legye-

nek olyan nyílt tekintetű, egye-

nes, tiszta lelkű, mosolygós, 

hívő fiataljaink, mint amilyen 

Brenner János volt, akkor kel-

lene hogy legyenek ilyen család-

jaink. Olyan családok, ahol e-

gyütt imádkoznak, együtt men-

nek gyónni, ahol az édesapa a 

család papja, ahol segítik a sze-

gényt, ahol soha nincs vesze-

kedés. Ez Brenner János éle-

tének első nagy üzenete mind-

annyiunk számára.

 Brenner János kisdiákként 

egy színdarabban nagyon nagy 

átéléssel játszotta el Tarzíciusz 

szerepét. Talán sejtette már, 

hogy egykor ő lesz a magyar 

Tarzíciusz?  Mély hatással volt 

rá a pécsi ciszterci gimnázium, 

ahol sok időt tölthetett szak-

körökben, délutáni foglalkozá-

sokon a szerzetes atyákkal. 

Megragadta a ciszterci jelmon-

dat: „Ardere et lucere!” (Lángolj 

és világíts!) Mennyire fontos, 

hogy egy fiatal találkozzon az 

iskolában is az élő Istennel. Egy 

fiatal legfőbb nevelője az Isten. 

Nagyon sok mindent, amit a 

szülei és a tanárai soha nem 

fognak tudni elérni egy fiatal 

szívében, azt az Isten meg tudja 

tenni.

 Huszonéves fiatal papnöven-

dékként már a lelki élet nagy 

mélységei nyílnak meg számára, 

erről tanúskodik a lelki naplója.  

Azt írja: „A te útaid annyira az 

enyémek, hogy nem tudok ma-

gamtól élni.” Másutt ezt olvas-

suk: „Nélküled nem tudok él-

ni… Csak tenálad érzem jól ma-

gam… Szívemben a csend rit-

musa kalapál… Uram, szeret-

nék elégni szívem oltárán! Fo-

gadj el. Azt akarom, hogy éle-

tem folytonos imádság legyen!” 

Jól tudta, és átélte, hogy az em-

beri szívet csak Isten tudja egé-

szen betölteni, csak odafentről 

lehet betölteni.

 Egy látomásszerű álomban 

egy alkalommal egy magas he-

gyet látott, az életszentség he-

gyét. Látta, hogy egyesek a lenti 

mocsarakból kiszabadulva elin-

dulnak felfelé. De azt is látta, 

hogy igazán magasra csak azok 

jutnak, akik az Istentől lebocsá-

tott kegyelemszálakat megra-

gadják. 

 Beöltözése előtt ezt írta: „Szí-

vem legnagyobb hálájával és 

szeretetével köszönöm meg Ne-

ked azt az igen-igen nagy ke-

gyelmet, hogy szolgálatodra ren-

deltél. Add, hogy életem méltó 

legyen hivatásomhoz, hogy szent 

lehessek, mert én egyszerre min-

dent és egészen, fenntartás nél-

kül akarok adni és kapni.”

 Egész lényével vágyik Isten-

re. Keresi Őt, bele akar kapasz-

kodni az Ő kegyelmébe. Sokat 

ír arról is, hogy Isten szeretet, 

és minket is szeretetre terem-

tett. „Isten tűz” – írja, és azt 

kéri: „Add a Te tüzedet!” Majd 

így folytatja: „ezen az életúton 

vezess végig a szenvedés tüzes 

kohóján… vezess a szeretet izzó 

folyosóján keresztül, ahol én is 

áttüzesedem, és így érkezem e 

folyosón át a Te lángoló, isteni 

trónusodhoz.” Szeretne „repül-

ni örök Atyánk felé”. Egy alka-

lommal arról prédikált, hogy az 

élet iskolájának legfontosabb 

tantárgya a szeretet. Arra szü-

lettünk, hogy megtanuljunk 

szeretni, odaadni az életünket.

 Bár egészen fiatal, rengeteget 

ír a szenvedésről: „Akár jó sor-

sot adsz, akár rosszat, az min-

denképpen ajándék tetőled, me-

lyet hálás szívvel fogadok és 

ajánlok fel Neked a bűnösökért, 

és megcsókolom gondviselő ke-

zed mialatt reám sújtasz az 

ostorral… Sebezz meg és égess, 

égess ki, mint az agyagedényt, 

hogy tiszta legyek, alkalmas 

táplálék tartására.… A szenve-

dés taktusa égeti a szívbe a sze-

retet ritmusát.” Vajon mi tu-

dunk-e így szenvedni? Vagy 

állandóan tele vagyunk pana-

szokkal, állandóan le akarjuk 
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dobni vállunkról a keresztje-

inket?

 Brenner János nemcsak be-

szélt ezekről a lelki mélységek-

ről, hanem élte is őket. Az imád-

ság embere volt. A szentmisét 

mindig nagyon szépen mutatta 

be. Mindig beült a rózsafüzé-

rekre és litániákra, akkor is, ha 

nem ő, hanem a plébános atya 

vezette ezeket. Általában he-

tente gyónt, hűségesen végezte 

a papi imádságait.

 Mindenkinek előre köszönt, 

az iskolaigazgatónak éppúgy, 

mint az egyszerű cigány ember-

nek. Plébánosával szeretettel te-

li, harmonikus viszonyban volt. 

Egyszerű, gyakran foltozott ru-

hákban járt. Soha nem cigaret-

tázott, nem ivott alkoholt. A 

gyerekekkel legtöbbször foci-

zott egy kicsit a hittanóra előtt, 

hogy könnyebb legyen odafi-

gyelniük. Időnként anyagilag is 

segítette a szegényeket. Minde-

nekelőtt pedig sugározta a de-

rűt, békét, Isten kegyelmét. Jó 

érzés volt a közelében lenni.

 Soha nem politizált, elzár-

kózott a kommunista diktatúra 

embereivel való bármiféle együtt-

működéstől és cinkosságtól. Az 

egyetlen „bűne” – amiért a dik-

tatúra emberei végül is kegyet-

lenül meggyilkolták – az volt, 

hogy sokakat, főként fiatalokat 

vonzott a templomba.

 Az utolsó reggelen ezt mond-

ta a reggelit elkészítő néninek: 

„Málcsi néni! Olyan gyönyörű a 

reggel! Átölelném az egész vi-

lágot!” Azon a rettenetes éjsza-

kán, amikor egy állítólagos hal-

doklóhoz kihívták, az utolsó 

pillanatig az Oltáriszentséget 

védte. Ezért is a legtöbb késszú-

rás a kezén és a karján érte.

 Brenner János boldoggá ava-

tása azt hirdeti, hogy a történe-

lem igazi ura az Isten. Diktatú-

rák jönnek és mennek. Isten 

azonban az Alfa és az Ómega, a 

Teremtő és a Beteljesítő. Bren-

ner János gyilkosainak, a dikta-

túra gépezetét működtetőknek 

az alakja lassanként eltűnik az 

emberek emlékezetéből, az ő 

arca azonban ragyog. A történe-

lem igazi ura a teremtő Isten.

 A kommunista diktatúra 

gyűlölte az Istent, a vallást, a 

nemzetet, a családot. Minden 

olyan gyökeret, ami tartást ad 

egy embernek. Ezeket az éltető 

gyökereket el akarta fűrészelni. 

Ugyanezt próbálja tenni a Go-

nosz ma is. Elszakítani az em-

bert az éltető, megtartó gyöke-

reitől. Brenner János vértanú 

hűsége és életáldozata minket is 

bátorít, hogy őrizzük, védjük 

éltető gyökereinket: a szálakat, 

amelyek a Teremtőhöz, az Élet 

Forrásához, a családhoz, a nem-

zethez kötnek minket!

 Brenner János mosolya, ra-

gyogó élete azt hirdeti, hogy aki 

az Élet Forrásainak közelében 

él, az boldog. Boldog, aki tud 

szeretni, akinek tele van a szíve 

Istennel! Boldog, aki tudja lán-

golva élni az életét, aki mer 

nagy szívvel élni!

Brenner János vértanú! Segíts 

minket, segítsd a fiataljainkat, 

családjainkat, papjainkat, se-

gítsd nemzetünket ennek a bol-

dogságnak a megtalálásában!

A vértanú pap megőrzött ruhái, melyekben meggyilkolták
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Zarándoklaton voltunk 
– Mindszenty bíborosra emlékeztek Esztergomban

Furján Zoltánné

A Száműzött Bíboros Herceg-

prímás Emlékét Őrző Alapít-

vány zarándoklatot hirdetett 

május 5-ére Esztergomba a 

zarándoklatot, a hercegprí-

más halálának 43. évfordu-

lója tiszteletére bemutatott 

ünnepi szentmisére.

Kora reggeli órában indultunk a 

különjárattal, Asztrik atya lelki-

vezetésével. A buszon a reggeli 

zsolozsma elimádkozása után 

dr Köpeczi Bócz Edit, akinek a 

szervezést köszönhetjük, mél-

tatta Mindszenty József bíbo-

rost. Röviden összefoglalta éle-

tét, akinek munkája, szolgálata 

ma is látható és érezhető váro-

sunkban, Zalaegerszegen. Töb-

bek között neki köszönhetjük, 

hogy a Ferences és a Notre Da-

me rend letelepedett.

 Időben megérkeztünk Esz-

tergomba, volt időnk lélekben 

felkészülni a szentmisére. A 

Mindszenty József boldoggá 

avatásáért bemutatott szentmi-

sén Erdő Péter bíboros, prímás 

volt a főcelebráns. A szónok 

Snell György segédpüspök mel-

lett ott voltak az oltár körül az 

egyházmegyék püspökei, vala-

mint Alberto Bottari de Castel-

lo apostoli nuncius képvisele-

tében Germano Penemote atya. 

A budapesti Pannonia Sacra is-

kolából 900 keréken érkeztek 

diákok, tanárok, szülök. Nagyon 

sok diák eljött a Szent Gellért 

iskolából, ők kenuval érkeztek. 

Eljöttek a budapesti Szent II. 

János Pál iskola fiataljai is, a 
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budaörsi és esztergomi egyházi 

iskolák diákjai. Minden diák 

nagyon fegyelmezetten viselke-

dett.

 Több állami vezető, testvér-

egyházak képviselői, diplomá-

ciai testület tagjai, politikusfe-

leségek, valamint a kulturális 

élet képviselői mellett a lovag-

rendek tagjai is részt vettek a 

szentmisén.

 Snell György homíliájában 

méltatta Mindszenty József káp-

láni, hittanári, majd plébánosi 

tevékenységének 29 évét. Hihe-

tetlenül sokirányú lelkipásztori 

munkájából kiemelve Zalaeger-

szegi szolgálatát, ahol annak el-

lenére, hogy négy közeli község 

is tartozott hozzá, szinte min-

denkit név szerint ismert. Nagy 

gondja volt a betegekre. Nagy 

öröme volt, hogy évekig senki 

sem halt meg Zalaegerszegen 

szentségek vétele nélkül. Ma 

ezt sajnos nem mondhatjuk el. 

Gondot viselt a szegényekre, 

egyedülállókra, magányos özve-

gyekre. Teológiai előadásokat 

szervezett az értelmiségieknek, 

kultúrházat épített. A fiatalok 

számára Mária-kongregációt 

szervezett, diákmiséket tartott, 

ifjúsági szervezeteket vezetett, 

hangzott el a segédpüspök ho-

míliájában. 

 A szentmisére érkezett za-

rándokok között a zalaegerszegi 

csoportot is külön köszöntötte. 

Jól eső érzés volt hallani váro-

sunk volt plébánosáról elhang-

zó dicsérő szavakat. A szentmi-

se végén Erdő Péter bíboros 

utalt a közelmúlt örömteli ese-

ményére, Brenner János boldog-

gá avatására. A jövőre nézve 

pedig megemlítette, hogy ősszel 

várható VI. Pál szentté avatása. 

„A szentek egymással is közös-

ségben vannak, ők már tudják, 

mi Mindszenty József életének 

summája, és már ők is imádkoz-

nak a boldoggá avatásáért”- így 

fogalmazott végezetül a bíbo-

ros.

 A himnuszok elhangzása után 

az ünneplő lelkipásztorok és je-

lenlévő neves személyek az al-

templomban megkoszorúzták a 

hercegprímás sírját. Csak ezu-

tán volt lehetőség nekünk is el-

helyezni koszorúnkat. A Dom-

bos Zala énekével köszöntöttük 

elhunyt bíborosunkat, majd az 

imában kértük mielőbbi bol-

doggá avatását. 

 Közben dr Prokopp Mária 

művészettörténész, az alapít-

vány kuratóriumának elnöke is 

megtalált bennünk. A bazilika 

épületét, annak történetét hall-

gattuk meg az ő előadásában. 

Olyan dolgokról tett említést, 

amit más leírásokban nem talál-

hatunk meg.  Időhiánya miatt a 

kincstárat, és a kupolakilátó 

megtekintése elmaradt. De így 

legalább lesz miért visszamen-

nünk, s a valamikori Magyar 

főváros szépségeit megtekin-

teni.

A Bazilika alatti parkban nem-

ré-gen felállított Mindszenty 

József ülőalakos szobrát is meg-

koszorúztuk. 

 Nem tudtuk kihagyni, hogy 

Huszár Imre Jeromos atya sírját 

ne keressük fel. Őt a Salve Re-

gina énekével köszöntöttük. Za-

laegerszegi szolgálata alatt so-

kan köszönhetjük neki lelki gon-

dozásunkat. Hűséges papi szol-

gálatában mindenkihez volt egy-

egy kedves, szinte simogató sza-

va. Velünk örült, és vigasztalt 

bennünket a nehéz napokban. 

„Nyugodj békében Jeromos atya!” 

- szavakkal köszöntünk el tőle.

 Hazafelé Szűz Anyánkat di-

csérő énekektől volt hangos a 

busz. Erre az alkalomra készí-

tett Zarándok füzetet lapozva 

örömmel tudunk visszaemlé-

kezni az esztergomi zarándokla-

tunkra.
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Szentlélek litánia ígéretekkel
Grácián testvér

Aki ezt a litániát továbbadja másoknak, része 

lesz az imáikban. E litániát a Szentlélek 

szándékára ajánljuk fel és kérjük segítségét 

magunk és a családunk számára vagy valami 

más szándékra.

Az Atya Isten ígérete azoknak, akik legalább 

háromszor egy héten imádkozzák ezt a litániát:

 1.   Megszabadítalak az ellenség kezéből látható 

  módon.

 2. Eltávolítom az akadályokat, melyek 

  tökéletességed útjában állnak.

   3.  Még egy angyalt adok melléd, hogy sugallat 

  által megóvjon a bűn kelepcéjétől.

   4.  Kitartasz az erény útján.

   5.  Jól megismered fogyatékosságaidat.

 6. Erőt kapsz, hogy megszabadulj bűnös 

  szokásaidtól.

   7.  Megerősítem benned a hitet, a reményt és a 

  szeretetet.

   8.  Megszabadítalak anyagi gondjaidtól.

 9. Megadom, hogy családod kölcsönös  

  szeretetben és egyetértésben éljen.

 Aki segíteni akar családjának, felebarátjának, 

ismerősének rossz szokásainak elhagyásában az 

fél évig minden nap imádkozza el ezt a litániát.

SZENTLÉLEK LITÁNIA

Örök Atya, felajánlom Neked minden szenvedé-

sét az emberiségnek és az én szenvedésemet, 

minden emberi munkát, imádságot és mindazt, 

ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a 

Te szeretett fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szen-

vedésével, és a Szentlélek szeretetének erejével 

Szeplőtelen Szűz Mária által Isten dicsőségére, 

hogy Téged az emberek szeretve keressenek és 

megtaláljanak a lelkek üdvösségére. Ámen. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-

nek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. 

Ámen.

 1. Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod elő-

zze meg tetteinket, és kísérje azokat a Te segítsé-

ged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk 

veled kezdődjék. Légy magasztalva és dicsőítve!

 2. Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trón-

járól, és készíts helyet a Te szolgád szívében. Légy 

magasztalva és dicsőítve!

 3. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú 

megtisztelt, segíts engem állandóan Isteni jelenlé-

tedben élnem. Légy magasztalva és dicsőítve!

 4. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú 

megdicsőített, taníts meg engem az Atya Isten 

akarata szerint élnem. Légy magasztalva és dicsőítve!

 5. Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében 

székelsz, taníts meg engem megismerni és szeret-

ni Téged. Légy magasztalva és dicsőítve!

 6. Szentlélek Úr Isten, aki az Atya Isten dicső-

ségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten 

bizalmában odaadóan élnem. Légy magasztalva és 

dicsőítve!

 7. Szentlélek Úr Isten, a tüzes nyelvek szimbó-

luma, gyújtsd szívembe a szeretetet. Légy magasz-

talva és dicsőítve!

 8. Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, 

taníts meg engem megérteni a Szentírást. Légy 

magasztalva és dicsőítve!

 9. Szentlélek Úr Isten, akinek nincs arca, taníts 

meg engem helyesen imádkozni. Légy magasztalva 

és dicsőítve!

 10. Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával 

szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyen-

súlyozottan élni. Légy magasztalva és dicsőítve!

 11. Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűz-

helye, taníts meg engem okosan és türelmesen 

élni. Légy magasztalva és dicsőítve!

 12. Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és 

földi javak birtoklója, taníts meg engem szeré-

nyen és alázatosan élni. Légy magasztalva és dicsőítve!

 13. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megmér-

hetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenve-

dés értékét. Légy magasztalva és dicsőítve!

 14. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei felbecsül-

hetetlenek, taníts meg engem helyesen kihasznál-
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Mécs László

A királyfi három bánata

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot

messiás-mutató különös csillagok,

csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,

de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,

mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,

úgy ajándékozta anyasága tejét,

hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja, honnan, palástot kerített,

aranyos palástot vállamra terített,

fejem fölé égszín mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,

ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,

mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,

mert az édesanyám izent a köveknek,

szíve ment előttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,

nem hiányzik nekem semmi a világon,

három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni

egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,

úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan

fekszik a föld alatt virággá foszoltan,

senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,

minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:

kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna

s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,

az én köszönetem így is kevés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom,

az o édességét meg nem hálálhatom,

ez az én bánatom, harmadik bánatom.

ni a drága időt. Légy magasztalva és dicsőítve!

 15. Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő Szere-

tet, oltalmazz meg engem a gőgtől és a szeretet-

lenségtől. Légy magasztalva és dicsőítve!

 16. Szentlélek Úr Isten, taníts meg engem el-

lenállni a haszontalan gondolatokkal és a feles-

leges képzelődésekkel szemben. Légy magasztalva 

és dicsőítve!

 17. Szentlélek Úr Isten, sok kegyelem osztogató-

ja, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszé-

det és tevékenységet. Légy magasztalva és dicsőítve!

 18. Szentlélek Úr Isten, kinek teljességéből mind-

annyian merítettünk, taníts meg engem hallgatni 

és kellő időben szólni. Légy magasztalva és dicsőítve!

 19. Szentlélek Úr Isten, örök Szeretet, taníts 

meg engem jó példát mutatni másoknak. Légy 

magasztalva és dicsőítve!

 20. Szentlélek Úr Isten, adj kitartást a jóban. 

Légy magasztalva és dicsőítve!

 21. Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg 

engem helyesen cselekedni az emberekkel. Légy 

magasztalva és dicsőítve!

 22. Szentlélek Úr Isten, kedves barátja lelkem-

nek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki 

felett, és a sérelmeket ne emlegessem. Légy magasz-

talva és dicsőítve!

 23. Szentlélek Úr Isten, fény vagy, mely a lelke-

ket boldoggá teszi, taníts meg engem meglátni 

mások szükségleteit, és segíts, hogy a jó cseleke-

deteket ne hanyagoljam el. Légy magasztalva és 

dicsőítve!

 24. Szentlélek Úr Isten, elhunytak Atyja, add 

megismernem saját hibáimat. Légy magasztalva és 

dicsőítve!

 25. Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a 

lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletes-

ségre. Légy magasztalva és dicsőítve!

 26. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegye-

tem jövőjét, segíts nekem megszabadulni a sátán 

és a test rabszolgaságából. Légy magasztalva és dicsőítve!

 27. Szentlélek Úr Isten, aki előtt semmi titok 

nem létezik, segíts engem, hogy elmeneküljek a 

sátán ármányai elől. Légy magasztalva és dicsőítve!

 28. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövő-

met, a Te gondoskodásodba helyezem magamat 

és családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevői-

met és minden embert az egész világon. Légy ma-

gasztalva és dicsőítve!

 29. Szentlélek Úr Isten, taníts meg engem az 

Isten dicséretére és dicsőségére élni, az emberiség 

üdvösségére, Szűz Mária örömére, hogy mint jó 

gyümölcsöt hozó hasznos szolga, jó halállal haljak 

meg. Légy magasztalva és dicsőítve!

 30. Szentlélek Úr Isten, légy lelkem szentje, 

siess kegyelmeddel segítségemre, segíts, hogy min-

denben Reád hagyatkozzam, Veled imádkozzam. 

Légy magasztalva és dicsőítve!

Jézus Krisztus! Jöjjön el közénk a Te országod, az 

igazságosság, a szeretet és a béke országa! Ámen.
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Májusi beszélgetések SZŰZ MÁRIÁVAL
a Loretoi Litánia megszólításairól (részletek)

P. Kercza Csaba Asztrik OFM

Az alábbiakban részleteket közlünk  Asztrik test-

vér „Májusi beszélgetések Szűz Máriával” 

című új kiadványából, amelyben a Loretói 

litánia megszólitásai alapján május minden 

napjára olvashatunk egy-egy imádságos el-

mélkedést. Ezekből készült rövid kivonatun-

kat olvashatják.

MÁJUS 1. SZENTSÉGES MÁRIA

Téged az Atyaisten makulátlannak teremtett, 

hogy méltó légy az Ő szent Fiához. A Szentlélek 

Isten megárnyékolt és édes gyümölcsű anyává 

tett: Szentté. Aki egyszerre virágzik és gyümöl-

csöt terem. Szűz – Anyává. Mindez pedig azért 

történt, hogy beteljesedhessen az ős-isteni ígéret, 

az ős-evangélium minden igéje és egész tartalma.

MÁJUS 2. ISTENSZÜLŐ SZENT SZŰZ

Végre, hozzánk érkezett Jézus! S te, megszülted 

az Urat és felnevelted az Üdvözítőt. Te vagy, ó, Má-

ria, a boldog tanú: Éva helyett Áve, mindörökké.

MÁJUS 3. SZÜZEKNEK SZENT SZÜZE

A te derűs szépségedet megkívánta a Szent, 

mennyei Király, hogy anyjának szólíthasson és 

rád bízza minden kincsét. Szüzességedet nem 

vette el, hanem inkább megszentelte. Istened ki-

lépett trónterméből és a te szabad szívedben, 

majd szeplőtelen méhedben állította fel trónszékét.

MÁJUS 4. HŰSÉGES SZŰZ

A szüzesség: hűség; az Ámen: hűség; az igaz-

mondás: hűség; az ölelés: hűség; a csók: hűség; a 

szerelem: hűség. A hűség: kapcsolat! A kapcsolat: 

áldozat. Az áldozat: Önátadás. Az önátadás: egye-

sülés. S most a mennyben, te magad vagy a Hűség.

MÁJUS 5. NAGYOKOSSÁGÚ SZŰZ

Okosságod nagyobb volt a kígyó okosságánál, 

mert Istened okossága lakozott és lakozik teben-

ned: Jézus Krisztus, minden okosság szerzője és a 

bölcsesség kifogyhatatlan kincsestára. Ó Szűz 

Mária, a te okosságoddal előre felkészítetted 

lelkedet arra, hogy szeretned kell ellenségeidet!

MÁJUS 6. DICSÉRENDŐ SZENT SZŰZ

Téged, nem azért dicsérünk, mert te rászorulsz, 

hanem azért, mert Jézusod azt mondta egykor: 

«Úgy cselekedjétek a jót, hogy az emberek azt 

látva mennyei Atyátokat magasztalják». Mi ezt 

látjuk benned, dicsérendő Szent Szűz, és Fiad 

szavának erejében minden szívdobbanásodért, 

sóhajtásodért, pillantásodért, lehajlásodért, szava-

dért, mozdulatodért hálát adunk a Szenthárom-

ságnak!

MÁJUS 7. KEGYES ÉS IRGALMAS SZŰZ

Kezeidből kegyelem, szemeidből irgalom árad. 

Mert Isten titokzatos mélységében, a mi életünk 

minden percére ott rejtőzik az áldás, a megkegyel-

mezés és az újrakezdés öröme. Mert te, az elha-

nyagolt szeretet most is átölelsz, homlokon csó-

kolsz, megvigasztalsz: engem elhanyagolódat, a te 

gyermekedet!

MÁJUS 8. KRISZTUSNAK SZENT ANYJA

Te magad vagy az oltalom. Az Örök Atya rád 

bízta Egyszülött Fiát, a Megváltó pedig téged 

választott. Ennyire megbízott benned! Milyen 

szép vagy Mária, amint megelégszel a szegénység-

gel és befogadod az Istent!

MÁJUS 9. MINDENKINÉL KÜLÖNB MÓDON 

ÉDESANYÁVÁ LETT ANYA

Te, a mi Anyánk! Kétszer lettél édesanya. Anya 
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lettél angyali üdvözletre, karácsonykor: Jézus 

Krisztus édesanyja, Szeplőtelen Szűzanya, teljes 

örömben. Majd anyánk lettél nagypénteken: 

Szent Fiad fájdalmas anyja.

MÁJUS 10. SÉRELEM NÉLKÜL VALÓ ANYA

Sérelem nélkül való Anyánk, sok sértegetést és 

gyalázatot szenvedtél el, de te nem sértődtél meg. 

Nem mart meg téged a hiúság fullánkja, a bán-

talmazás keserűsége az elutasítottság tehetet-

lensége. Mind ezekkel szemben sértetlen marad-

tál. Sőt a rosszat jóval viszonoztad

MÁJUS 11. A SZERETET VONZALMÁVAL 

TELJES ANYA

Arra kérünk, szeretet vonzalmával teljes Anyánk, 

hogy a hit-, remény-, és szeretet ajándékai mellé 

csöpögtesd lelkünkbe bátorságodat és önzetlensé-

gedet! Akkor bennünk lesz a legyőzhetetlen Isten-

vonzalom, a rettenthetetlen jóakarat és a földi és 

pokoli érdekeket megsemmisítő hűség! 

MÁJUS 12. JÓ TANÁCS ANYJA

Te, anyánk készen álltál és ma is készen állsz, 

hogy a magunk választotta elidegenedést édes-

anyai közelségeddel megtörjed. Sötétségemet fé-

nyeddel; vakságomat szemed fényével; magányo-

mat társaságoddal; a megnémulásomat sóhajod-

dal; tanácstalanságomat világos szavaiddal; osto-

baságomat Jó Tanácsaiddal. Mert Csak Isten a jó!

 

MÁJUS 13. ÜDVÖZÍTŐNK ANYJA

A te igened, Anyánk, üdvünk köldökzsinórja lett. 

Rajta keresztül kapjuk a szentségeket a jövendő 

világból, mert a te testedből testesült közénk az 

Égi Király.

MÁJUS 14. TISZTASÁGOS ANYA

Tisztaságos Anyánk, kísérd el a mi gondolatain-

kat, szavainkat, cselekedeteinket, szenvedésein-

ket az átlátszó tisztaságra, hogy az Úr imádása 

vezéreljen bennünket is!

MÁJUS 15. TEREMTŐNK SZENT ANYJA

Milyen gondos is a Teremtő, amikor teremt, mi-

lyen előrelátó, amikor alkot és milyen alapos, 

amikor fenntart! A lehetséges legjobbat adta az ő 

Szent Fiának, hogy megtestesült embersége ki ne 

ábránduljon a romlott emberiségből.

MÁJUS 16. BÖLCSESSÉG SZÉKE

A Bölcsesség Mesterünk lett, meghirdette Isten 

Országát evangéliumával, és most a szelídeknek, 

a te öledből, Bölcsesség széke, tanítja az a menny-

be vivő, okos ösvényt.

MÁJUS 17. ÖRÖMÜNK OKA

Mekkora öröm, amikor ráébred szegény lényünk, 

hogy szeretsz bennünket, hogy gondoskodsz ró-

lunk, hogy egyenként és közösségben is elhal-

mozol okossággal, mértékletességgel, igazságos-

sággal, lelkierővel, mert így alapozod meg a négy 

sarkán az emberségünket.

MÁJUS 18. TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA 

Te magad vagy Isten legfőbb titka. Téged titkok 

öveznek, mert a Isten mélységes és fényességes 

titkaiból teremtett rózsa a természeted! 

MÁJUS 19. DÁVID KIRÁLY TORNYA

Védelmezett Torony; védelmező Bástya! Te vagy a 

megfontolás és a belátás ragyogó és erős magaslati 

kilátója! Éppen ezért Te fájdalmas és örömteli elő-

relátás vagy! Milyen megnyugtató számomra, hogy 

Neked fényben áll a múlt és bizalmaddal készen 

állsz a jövőre, s eközben egészen itt vagy velem!

MÁJUS 20. TISZTELETES EDÉNY

Te vagy az a tiszteletes edény, amit ma monstran-

ciának használunk, a Jézus-mutatásnak egyedül 

követendő példája.

MÁJUS 21. LELKI TISZTA EDÉNY

Nekünk sok-sok edényre van szükségünk a ke-

gyelem kiosztásához, kezdve a keresztség edénye-

itől, a szenteltvíz, a szent olajok, az Oltáriszent-

ség tároló vagy betegellátó edényekig. A hagyo-

mány téged tartott, Mária, a kegy-edények ős-

mintájának.

MÁJUS 22. HAJNALI SZÉP CSILLAG

Ó, Szűz Mária, hajnali szép csillag, általad 

kioltódnak sötét kérdéseink, benned magyará-

zatot nyernek homályos ismereteink. A lét 

kilátástalan összefüggéseiből fakadó kérdéseinket 

te derűddel könnyen feloldod; ó, Mária!

MÁJUS 23. BŰNÖSÖK MENEDÉKE

Te a legjobb menedék vagy. Te vagy az egyedüli az 
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Üzenet Medjugorjéból 

A Szűzanya 2018. május 2-i üzenete

Drága gyermekek! Fiam, aki a szeretet fénye, mindent, amit tett és tesz, 

szeretetből teszi. Így ti is gyermekeim, amikor szeretetben éltek és szeretitek 

felebarátaitokat Fiam akarata szerint cselekedtek. Szeretetem apostolai, 

váljatok kicsinyekké, tiszta szíveteket nyissátok meg Fiamnak, hogy 

általatok munkálkodhasson. A hit segítségével teljetek el szeretettel. De, ne 

felejtsétek el gyermekeim, hogy az Eucharisztia a hit szíve, az én Fiam, aki 

testével táplál, vérével pedig erősít benneteket. Ez a szeretet csodája: Fiam, 

aki mindig újra eljön, él, hogy életre keltse lelkeket. Gyermekeim, a szeretetben élve, Fiam akaratát 

teszitek és Ő bennetek él. Gyermekeim, édesanyai kívánságom, hogy mindig jobban szeressetek, mert Ő 

szeretetével hív benneteket, szeretetet ajándékoz nektek, hogy azt terjesszétek magatok körül. Az Ő 

szeretete által édesanyaként vagyok veletek, hogy a szeretet és a remény szavaival szóljak hozzátok, hogy 

az örök, győztes-ige által, amely idő és halál felett való, beszéljek hozzátok, és arra hívjalak titeket, hogy 

szeretetem apostolai legyetek. Köszönöm nektek.

Béke királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

emberek között, aki cinkosság nélkül vagy könyö-

rületes!

MÁJUS 24. BETEGEK GYÓGYÍTÓJA

Lelki-testi egészségedből ajándékozol nekünk 

gyógyulást, hiszen te vagy a tökéletes egészség, 

más néven a Szeplőtelen fogantatás.

MÁJUS 25. SZOMORÚAK VÍGASZTALÓJA

Ó, vigasztalás édesanyja! Vigasztalj meg bennün-

ket békéddel, amivel feltámadott Fiad örökre 

boldoggá tett téged! Ámen!

MÁJUS 26. KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE

Te tudod, hogy a kereszténység minden időben 

olyan, amilyen maga a keresztény. Kérünk, segíts 

meg minket abban, hogy megkaphassa szívünk a 

hierognosis ajándékát, azaz az élő lelkiismeret, 

Isten szerinti értékrendjét.

MÁJUS 27. ANGYALOK KIRÁLYNÉJA

Úrnők, Angyalok Királynéja! Mosolyoddal jutal-

mazd meg a te angyalaidat Üdvünk szolgálatáért! 

Vértezd fel őket alázatod kincseivel, hogy a te 

derűs jóságod, az ő közvetítésükkel reánk árad-

jon, hogy kiszorítson belőlünk minden sötétséget 

és megszüntesse a gonosz hatalmát fölöttünk.

MÁJUS 28. MENNYEKBE FÖLVETT 

KIRÁLYNÉ

Te nem elzárkóztál a mennybe, hogy többé ne 

legyen gondod, hanem éppen ellenkezőleg millió 

gondot és milliószor millió feladatot vettél ma-

gadra.

MÁJUS 29. APOSTOLOK KIRÁLYNÉJA

Szűz Mária, te nagyon is érezted, hogy azok, 

akiket Jézus választott, hogyan szeretik Fiadat; 

érezted, ki hányadán áll a hitben. Taníts meg 

minket is a Szentlélekre figyelni, sugallatait meg-

hallani.

MÁJUS 30. VÉRTANÚK KIRÁLYNÉJA

A vértanúk nem tehettek többet, minthogy 

életüket és testüket adták vissza az Úrnak, mint 

köteles hódolatuk adóját. Te pedig a testedből 

adtál testet Jézusodnak. 

MÁJUS 31. ÁTEREDŐ BŰN NÉLKÜL 

FOGANTATOTT KIRÁLYNÉ

Te, ó, anyánk és királynénk, te szeplőtelen fogan-

tatásodnak megfelelően angyalian szeplőtelen 

utat jártál, fénnyel és Szentlélekkel eltelve a rom-

lás kovászának ellenálltál, virágzó és illatos eré-

nyekkel, örömmel erősítetted az Isten Bárányát!
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Hirdetések

 • Május 20. Pünkösdvasárnap, 15 órakor bérmálás.

 • Május 21. Pünkösdhétfő, Mária az Egyház 

Anyja ünnepén 19 órától gyertyás körmenet 

indul templomunktól.

 • Május 27. Szentháromság vasárnapja, 11 óra-

kor Szenterzsébethegyen soros, 12 órakor Hathá-

zán búcsúi szentmise lesz. Egerszeghegyen a bú-

csúi szentmise időpontja a felújítás miatt még 

bizonytalan.

 • Június hónapban Jézus Szíve litániát mondunk 

hétköznap 17.30-kor, hétvégén a szentmise után.

 

• Június 2-án, első szombaton engesztelő zarán-

doklatra megyünk Búcsúszentlászlóra. 

 • Június 3. Úrnapja, 11 órakor Vorhotán búcsúi 

szentmise lesz.

 • Június 4-én délben Mária misét tartunk Üd-

vösség Anyja tiszteletére, és megemlékezünk Tri-

anonról. 

 • Június 8-án, Jézus Szíve ünnepén, templo-

munk búcsúnapján este 6 órakor aranymisét tart 

Papp Tihamér ferences atya.

Imádság

Veni Sancte! – Ima a Szentlélekhez

Jöjj Szentlélek Úristen! 

Helyettesítsd csendes nyugalommal, 

A bennünk lévő feszültséget. 

Helyettesítsd csendes bizalommal, 

A bennünk lévő aggodalmat. 

Helyettesítsd erős hittel, 

A bennünk lévő félelmet. 

Helyettesítsd kegyelem édességével, 

A bennünk lévő keserűséget. 

Helyettesítsd ragyogó fényeddel, 

A bennünk lévő sötétséget. 

Helyettesítsd szerető melegeddel, 

A bennünk lévő hideget. 

Helyettesítsd fényességeddel, 

A bennünk lévő éjszakát. 

Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, 

A bennünk uralkodó hideg telet. 

Egyengesd ferdeségünket. 

Vedd el büszkeségünk élességét, 

De mélyítsd el alázatosságunkat. 

Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, 

De oltsd ki szenvedélyeink tüzét. 

Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, 

Ahogy Te látsz minket. 

Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kí-

vánod. 

Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: 

"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!" 

Amen.


