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 „Utolsó csepp véredig en-

gesztelj!”- kérte a Szűzanya 

Galgóczy Erzsébettől a két 

világháború között élő, máig 

rejtettségben lévő stigmati-

zált hölgytől. Hazájáért en-

gesztelt, 33 éven keresztül 

viselte Krisztus sebeit, 42 

éven keresztül ágyban fekvő 

beteg, minden pénteken át-

élte Krisztus keresztúti szen-

vedéseit. Engesztelt hazájá-

ért, magyarokért, egész éle-

tén keresztül szenvedett, min-

den kínt és betegséget fela-

jánlva engesztelő áldozatá-

nak oltáránál. 

 Bár nem minden ember kö-

vetheti szó szerint Erzsébet út-

ját - hiszen sokan vannak a meg-

hívottak, de kevesen a válasz-

tottak – mi is tehetünk hazán-

kért imával, vagy akár böjttel és 

engesztelhetünk – felajánlva ha-

zánkért – vagy részt vehetünk 

engesztelő zarándoklaton, aho-

gyan mi is a ferences plébáni-

áról, Grácián atya vezetésével a 

Kútvölgyi Engesztelő Kápolná-

hoz zarándokoltunk május 1-

jén.

 Bár az időjósok nem kecseg-

tettek minket szép idővel, a 

Szűzanya most is megmutatta, 

hogy nem hagyja el gyermekeit. 

Egész utunk alatt ragyogott a 

nap, és a Szűzanya kék köpe-

nye oltalmazó palástként borult 

fölénk. Az is igaz, hogy az indu-

lás után rózsafüzérrel köszön-

töttük Édesanyánkat, áldását 

kérve az utunkra. Az utazással 

töltött órák odafelé és hazafelé 

is pillanatok alatt elröppentek. 

Grácián atya mesélt a látniva-

lókról, a Budakeszi pálos romok-

ról, a Kútvölgyi engesztelő ká-

polnáról. Megemlékeztünk Gal-

góczy Erzsébet életéről, miszti-

kájáról, áldozatos szenvedésé-

ről, kérve a Jó Istent, hogy mi-
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hamarabb boldogjaink közt 

tisztelhessük őt. 

 Mielőtt a zarándoklatra in-

dultunk, elolvastuk édesanyám-

mal az életéről szóló könyvet. 

Egy hatalmas élmény, egy lete-

hetetlen könyv, egy gyönyörű 

életút. Így nagyon jó volt, hogy 

már sok mindent tudtunk Er-

zsébetről. 

 Első állomásunk a Budakeszi 

pálos romoknál volt. "Vándor 

felszentelt helyen állsz! Romjai-

ban is tiszteld a templomot!" Ez 

az írás fogadott minket a kolos-

torrom oltáránál. Milyen igaz 

volt! Én úgy éreztem, mintha 

egész mise alatt templomban 

lennék. A „falak” között valami 

olyan erő lakozott, hogy az em-

ber akaratlanul is tisztelettel 

lépett be közéjük, és természe-

tesen hajtott térdet az oltár 

előtt mindenki, amely mögött a 

Szűzanya vigyázza gyermekeit 

– nagyon szép és érdekes Mária 

ábrázolás. Áldott állapotban lát-

juk a Szent Szüzet. Egyik keze 

a hasán, és a ruhája aljáról fel-

futó virág, a domborodó hasa 

közepén kivirágzik, ahol már a 

kis Jézust hordozza. A fák vé-

delmezően borultak fölénk és a 

„templomunk” kék, ragyogó 

kupolája, a Szűzanya palástja 

takart minket. Megelevenedtek 

a falak, dalra fakadtak velünk a 

madarak is, és együtt zengtünk 

Alleluját a Magasságbelinek. 

 A misénket hazánkért aján-

lottuk fel. Grácián atya prédi-

kációjában megemlékezett Pio 

atya jövendöléséről, Magyaror-

szág kapcsán. "Magyarország egy 

olyan kalitka, amelyből egyszer még 

egy gyönyörű madár fog kirepülni. 

Sok szenvedés vár még rájuk, de 

egész Európában páratlan dicsőség-

ben lesz részük. Irigylem a magya-

rokat, mert általuk nagy boldogság 

árad majd az emberiségre. Kevés 

nemzetnek van olyan nagyhatalmú 

őrangyala, mint a magyaroknak és 

bizony helyes lenne erősebben kér-

niük hathatós oltalmát országuk-

ra!” Miközben most visszaemlé-

kezek a misénkre, amely felejt-

hetetlen élmény marad szá-

momra, egy kép jut eszembe. 

Talán ilyen lehetett, amikor 

Assisi Szent Ferenc, San Dami-

ano, vagy a Porciunkula romjai 

között prédikált. Őreá is így 

mosolyoghattak az Égiek. Talán 

akkor is így susogtak a fák, hogy 

egymásnak Szent Ferenc szavait 

továbbadják, és akkor is így 

énekelhettek a madarak, dicsé-

retet zengve az egyetlen igaz 

Istennek. Ilyen helyen az ember 

órákig el tudna ülni, hallgatni 

csendben, csak oda befelé figyel-

ni... Ilyenkor tudja az ember 

meghallani lelkében az Úr sza-

vát, amikor kívül csend van és 

béke és nyugalom...  

 Mi azonban most tovább in-

dulunk, hogy a Kútvölgyi En-

gesztelő Kápolnánál megláto-

gassuk Regőczi atya sírját, és 

csendes elmélyülésben köszönt-

hessük Édesanyánkat, aki ezt a 

helyet választotta ki arra, hogy 

egy kútba esett kisgyermek ki-

mentésével megmutassa anyai 

szeretetét gyermekeinek, akik 

ennek emlékére kápolnát épí-

tettek a Szűzanyának. 

 A Regőczi atya sírjánál levő 

szoborcsoport nagyon megfo-

gott. Jézust, mint a bárányait az 

Igaz útra terelő Jó Pásztort áb-

rázolta. A kápolna kertjében pe-

dig egy fénykereszt áll. Remél-

jük, hamarosan már nálunk is 

egy ilyen kereszt fog őrködni 

felettünk, Zalaegerszeg és kör-

nyéke felett. 

 Az engesztelő kis kápolna, 

amilyen kicsi, olyan meglepően 

aprólékos a díszítése. Az üveg-

ablakokon az apostolok képe és 

az Úr Jézus hírüladásának fest-

ménye látható. A rács mögött 

elzárt, de mégis állandóan kint 

lévő Oltáriszentség olyan ne-

kem, mint az örök mécses, a-

mely azt mutatja, hogy Krisztus 

jelen van mindig köztünk. A 

kápolnában rózsafüzért, majd 

Lorettói litániát imádkoztunk. 

Olyan békesség volt velünk, 

biztosan egész utunkon kísért 

minket a Szűzanya, mert nem 

siettünk, de mégis mindenre 

volt időnk. 

 Következő állomásunk – amely 

sajnos az utolsó is volt egyben – 

a Farkasréti temető, hogy leró-

juk tiszteletünket a drága, en-

gesztelő, áldozatos Galgóczy 

Erzsébet nővér előtt, kérve az 

Urat, hogy mihamarabb bol-

dogjaink között tisztelhessük őt 

is, aki oly sok éven keresztül 

szenvedett és engesztelt csend-

ben és rejtve hazánkért. Érde-

kes, hogy nem csak az életében 

élt rejtettségben, halála után is 

kevesen ismerjük. De mind-
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emellett a sírja is olyan elrejtett 

helyen van, hogy szerintem so-

kan nem is sejtik, hogy milyen 

ember nyugszik a temetőben. 

Hátul, messze, benn a sírok kö-

zött egyszerűen, titokban pihen 

Erzsébet nővér. "Máriácska sze-

retett leánya" – olvashatjuk a 

felírást a sírkövén. Igen, ő meg-

mutatta, hogyan kell az Urat 

szolgálni alázattal. A Szűzanya 

leánya volt, hiszen szinte min-

den nap megáldoztatta, meglá-

togatta és vigasztalta őt égi 

édesanyja. Mit jelent szeretet-

ből szenvedni? Galgóczy Erzsé-

bet élete tökéletes válasz erre a 

kérdésre. 

 Erzsébet nővér, aki alázattal vi-

selted szenvedéseidet hazánkért, Krisz-

tus sebeit viselve és keresztútját min-

den pénteken átélve engeszteltél né-

pedért, járj most is közben értünk, 

magyarokért! Kérd az Urat, hogy 

tekintsen irgalmasan népére! Erzsé-

bet nővér, Máriácska szeretett leá-

nya, könyörögj érettünk!  

 Utunk véget ért, haza kellett 

indulnunk, bár legszívesebben 

ott maradtam volna. Vagy a ká-

polnánál, vagy a pálos romok-

nál, vagy még Erzsébet sírjánál. 

Hazafelé még az irgalmasság 

rózsafüzérét, és Szent Brigitta 

imádságát imádkoztuk. 

 Hadd tegyek itt egy szemé-

lyes megjegyzést! Ezt az imád-

ságot, amit a családban magunk 

között csak „hosszú” imádság-

nak hívunk, már régóta imád-

kozzuk. Nincsen már olyan na-

pom, hogy mielőtt az iskola el-

kezdődne, reggel ne mondanám 

el. El kell mondanom reggelen-

te, mert egyszerűen teljesen 

máshogy alakul minden, ha az 

imádság nélkül indulok útnak. 

Volt már, hogy a józan indokok-

kal megmagyaráztam, hogy „most 

nem megy”, „majd egy kicsit 

később” kezdem el. A „most 

nem megy”-ből az lett, hogy 

addig gyötört valami belülről, 

hogy nem tudtam nem elmon-

dani, a „kicsit később” vége pe-

dig az lett, hogy az egész na-

pom olyan semmilyen volt, tü-

relmetlen voltam, és semmi sem 

sikerült. Az imádság után azon-

ban szinte egy csapásra kiderült 

minden, és nem értettem, hogy 

mi volt a problémám egy fel 

órával előbb. Mindenkinek csak 

ajánlani tudom ezt az imát. 

Rendkívüli ígéreteket fűz hozzá 

Jézus, nagyon erős ima! Tudom 

hosszú – bár nem sokkal tart 

tovább, mint egy teljes rózsafü-

zér –, de úgy gondolom, min-

denkinek arra van ideje, amire 

szakít. És ez nem hiábavalóság, 

tényleg megéri!

     Ha az ember jó emberekkel 

találkozik, akkor az utazás is jó, 

és könnyen telik. Mi ezt most 

megélhettük. Kedves emberek-

kel új barátságok, kapcsolatok 

köttettek, vagy mélyültek el a 

régiek. Köztünk is béke volt, és 

ezt jó volt megélni. Felejthetet-

len nap volt, és az is marad 

számomra! Hála az Égieknek, 

hogy gondunkat viselték az 

utunkon, és ilyen szép időnk 

volt! Köszönjük Grácián atyá-

nak, hogy elvitt minket, hogy 

ilyen gyönyörű, engesztelő za-

rándoklatban, imádságos nap-

ban és felejthetetlen élményben 

lehetett részünk! Áldja meg Őt 

érte az Úr!

A Szűzanya üzenete 2019. május 2-án Mirjana Soldo látnok által

„Drága gyermekek, édesanyai szeretettel hívlak benneteket, hogy tiszta és nyitott szívvel, teljes biza-

lommal válaszoljatok Fiam nagy szeretetére. Én ismerem hatalmas szeretetét. Én hordoztam őt magam-

ban – ostyát a szívemben, a világ világosságát és szeretetét. Gyermekeim, hozzátok fordulásom is a 

Mennyei Atya szeretetének és gyengédségének jele, egy nagy mosoly telve Fiam 

szeretetével, meghívás az örök életre. Fiam vére irántatok való szeretetből onta-

tott ki, ez a drága vér a ti üdvösségetekért, örök életetekért. A Mennyei Atya az 

embert örök boldogságra teremtette. Lehetetlen, hogy ti, akik ismeritek Fiam 

szeretetét, és akik őt követitek, meghaljatok. Az élet győzött, Fiam él. Ezért gyer-

mekeim, szeretetem apostolai, az imádság mutasson utat és módot Fiam szerete-

tének terjesztésére, az ima legmagasztosabb formájában. Gyermekeim, amikor 

Fiam igéje szerint próbáltok élni, akkor imádkoztok. Amikor szeretitek azokat az 

embereket, akikkel találkoztok, Fiam szeretetét terjesztitek. A szeretet az, ami 

kinyitja a Mennyország ajtaját. Gyermekeim, kezdettől fogva imádkoztam az egyházért. Ezért titeket is, 

szeretetem apostolait arra hívlak, hogy imádkozzatok az egyházért és szolgáiért, azokért, akiket Fiam 

meghívott. Köszönöm nektek.”

 Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
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És én nem is tudtam… - A homeopátia  
fr. Szikszay Leopold ofm cikksorozatának 2. része

A márciusi számban megjelent cikkemben 

elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, ame-

lyek nagyon alattomosan kikezdik a keresz-

tény ember Istennel való kapcsolatát anélkül, 

hogy az elején ezt észrevenné, majd jóval 

később szembesül azzal, hogy a gonoszlélek 

hatalmába került, pedig ő csak jó dolgokat 

keresett az életben.

Ilyen jó dolog, amikor betegek vagyunk, és min-

denáron meg akarunk gyógyulni. Nem gondoljuk 

végig, hogy a gyógyulásnak vannak reális útjai, 

amelyek kellően kipróbáltak, ugyanakkor mivel a 

beteg ember kész mindent feláldozni az egészség 

visszaszerzéséért, leselkednek rá a hiszékenység 

vámszedői is. Erre kitűnő példa a homeopátia 

esete. 

 A homeopátia atyja Sámuel Hahnemann (1755-

1843) német orvos. Gyógyító elméletét Paracel-

sus egyik princípiumára építette: a hasonló a 

hasonló által gyógyul. Hahnemann megfigyelte, 

hogy a malária gyógyszere a kinin, ha egészséges 

ember veszi be, a maláriához hasonló tüneteket 

produkál. Ezt a megfigyelését általánosította 

azzal, hogy a gyógyítást nem a betegség tüneteit 

enyhítő, hanem ezt előidéző anyaggal kell végez-

ni. A homeopátia elmélete szerint ugyanis a tü-

netek nem mások, mint a szervezet erőfeszítései a 

homeosztázis, vagyis a szervezet belső egyensú-

lyának a helyreállítására. Tehát a gyógyításhoz 

olyan anyagot kell keresni, amely megfelelő 

adagolás esetén a páciens által tapasztaltakhoz 

hasonló tüneteket okozna. Vagyis például a has-

menést hashajtóval, a vérmérgezést vérméreggel 

kellene kezelni. 

 Hahnemannak nehézséget okozott, hogy gyógy-

szereitől a betegség tünetei felerősödtek egészen 

odáig, hogy ezekkel meg is ölhette volna a be-

tegeit. Ennek a kiküszöbölésére találta ki azt a 

megoldást, hogy ezeket a hatóanyagokat erősen 

felhígított oldat formájában kell alkalmazni. A 

hígításnál azt tapasztalta, hogy a reakciók ugyan 

kisebbek lettek, de egyben csökkent a gyógyító 

hatásuk. Hahnemannt nem lepte meg az ered-

mény, hiszen kémikusként erre számított. Végül 

Köthenben sikerült egy addig ismeretlen gyógy-

szer előállítási módszert felfedeznie. Az eredeti 

ötlet szerint a gyógyszereket most is hígította, de 

utána alaposan felrázta az oldatot. Ezt az eljárást 

potenciálásnak, vagy dinamizációnak nevezte el.

 A kiindulópont mindig az ősoldat. Ahhoz, 

hogy egy úgynevezett C potenciált kaphassunk, 

az eredeti oldatot 1:100 arányban felhígítjuk, 

majd ezt egy zárt kémcsőben egy kemény, de 

elasztikus tárgyhoz 100-szor rázogatás közben 

hozzáütögetjük. Így kapjuk a C1 potenciált. Majd 

a C1 oldat egy cseppjét 100-szorosára hígítva és a 

rázogatást és ütögetést 100-szor megismételve 

kapjuk a C2 potenciált. Az eljárást addig folytat-

juk, amíg el nem érjük a C30-at. A leggyakrabban 

használt C potenciák a C30, C200, C1.000, 

C10.000 és a C100.000. 

 Az eljárásból következik, hogy a leggyakrab-

ban használt potenciák gyakorlatilag semmiféle 

hatóanyagot nem tartalmaznak. A homeopatikus 

szerek természettudományos szempontból nem 

egyebek placebónál. Felmerül a kérdés, hogy mi-
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ért adna gyógyító hatékonyságot egy gyakorlatilag 

tiszta desztillált víznek az, hogy a hígítás minden 

egyes lépésénél hozzáütögették a zárt kémcsövet 

egy kemény, de elasztikus tárgyhoz? Hahnemann 

maga nyíltan állította, hogy módszerét spiritiszta 

kijelentésekből vette. A kemény elasztikus tárgy-

nak a Bibliát használta. Ez nem véletlen, hiszen 

Hahnemann maga szabadkőműves volt, a keresz-

ténységet elvetette, és keleti vallások bölcsességeit 

tanulmányozta. Ez egyértelműen jelzi azt a 

kontextust, amelyben a homeopátia született. 

 Tehát összefoglalva az eddigieket, van egy elv, 

ami szerint a rázás és az odaütögetés potenciálja 

az oldatokat, agyonhígítás közben. Ennek az 

igazságát a homeopaták eleve igaznak fogadják el 

anélkül, hogy ezt természettudományos módsze-

rekkel igazolnák. Tehát ez az eljárás hitet kap 

tudományos kritika helyett. Vagyis szellemi mű-

ködését tekintve úgy működik, mint egy vallás. 

Vagyis egy burkoltan természetesnek és látszólag 

a természet törvényeire épülő eljárás valójában 

nem az aminek látszik, hanem egy mágikus rítus. 

A mágia pedig nem az értelmen alapul. 

 A homeopátia képviselői megkísérelték tu-

dományos kísérletekkel igazolni azon állításukat, 

hogy az oldószer rendelkezik memóriával, és így a 

homeopátiás oldat különbözik a tiszta víztől. A 

szkeptikus James Randi egymillió dollárt ajánlott 

fel annak, aki meggyőző bizonyítékkal tud szol-

gálni a homeopátia hatékonyságáról. Az angol 

BBC televízió szabatos, tudományos kísérletet 

végeztetett, amelynek az eredménye tökéletes 

csőd volt. A tudósok nem tudták megkülönböz-

tetni a potenciált oldatot a tiszta víztől. 

 Ebből nyilvánvaló, hogy a homeopátia nem 

tudományos eljárás. Akik elfogadják, nem értelmi 

meggyőződés alapján fogadják el, hanem utólag 

keresnek érveket a már előzőleg igaznak elfoga-

dott alapigazságok igazolására. Vannak homeopa-

ták, akik nyíltan megvallják, hogy a homeopátia 

szellemi tényezőkkel dolgozik. Vagyis a betegsé-

geket szellemi szinten kell kezelni. A gyógyítás 

nem kémiai anyagok által történik, hanem az 

életerőnek nevezett szellemi hatalom által. A 

homeopátiás szerek arra vannak fölkészítve, hogy 

ennek a szellemi hatalomnak a hordozói le-

gyenek. Tehát a homeopátia mágikus eljárás. 

Vagyis nem tudományos felismerés áll a hátte-

rében, hanem egy tisztázatlan vallási, szellemi 

tényező, amely manipulációs eszközökkel, vagyis 

egy rituáléval működésbe hozható. 

 Tehát a homeopátia úgy mutatkozik be, mint 

titokzatos energiákkal való manipulálás, és ebben 

hasonló a reikihez. Csak a technikájában külön-

bözik a reikitől, de szellemi síkját tekintve azo-

nos. Sokan ezzel ez egésszel szemben azt vallják, 

hogy a homeopátia valóban gyógyít. Ennek a 

klinikai bizonyítékai eléggé kétségesek. Sok eset-

ben egyszerű placebo hatás érvényesült, amelyet 

a homeopátia javára írtak. Matthias Egger svájci 

kutató orvos és csoportja 2005. augusztusában 

tette közzé eredményeit, amelyek szerint csak kis 

létszámú, előítéletekkel könnyen befolyásolható 

kísérletek mutatják a homeopátia statisztikáját 

jobbnak a placebónál.

 Amint már korábban beláttuk, a homeopátia 

természetes úton nem lehet hatékony, mert egy-

szerűen hiányzik belőle a hatóanyag. Ugyanakkor 

felmerül a kérdés, hogy a homeopátia kizárólag 

placebo hatással ér el eredményt. 

 Azzal is számolni kell, hogy ezen túlmenően 

szellemi tényezők is hatnak benne. Ennek a fel-

tétele az eljárásba vetett hit. Ez a hit pedig meg-

nyitja az ember lelkét, hogy bármiféle szellemi 

hatalom beléphessen ezen a kapun. Ezt használja 

ki a gonosz lélek. Ezzel kapcsolatban Kovács Gá-

bor atya ír le egy esetet, amely egy gyermekorvos 

barátja praxisában történt. Egy gyermeket home-

opatikus szerekkel kezeltek, amelynek a hatására 

a gyermek kigyógyult a betegségéből, de attól fog-

va üvöltött és vérfagyasztóan nevetett éjjelente, 

miközben nem volt ébreszthető. Ezután szabadí-

tó imát kértek a szülők a gyermek részére, és 

ennek a hatására szabadult meg az üvöltésből és a 

nevetéstől. 

 Budán katekumen segítőim, egy házaspár me-

sélték a saját tapasztalatukat. Az asszony nem-

csak felhasználója, hanem terjesztője is volt kü-

lönböző homeopátiás készítményeknek. A férje 

hitoktató volt, és próbálta meggyőzni ennek a 

helytelenségéről. Sok ideig ez teljesen hatástalan 

volt, még az asszonyt egyre keményebb rémálmok 

kezdték gyötörni. Ezután szabadító ima hatására 

elmúltak ezek a gyötrő álmai. Ekkor döbbent rá 

arra, hogy gyanútlanul mibe rángatta be a gonosz 

lélek az orránál fogva…

(Felhasznált forrás: 

Kovács Gábor: Mágia és hit; SZIT.BP.2009.)
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Alsóerdei zarándokhely – a képes-fa
FVR Magyarok Nagyasszonya Közösség

Mára már kevesek emlékeze-

tében él az alsóerdei „ezeré-

ves tölgyfa”, melynek törzsén 

Szűzanya képe függött. A vá-

ros lakói képes-faként ismer-

ték a matuzsálemet. Kedvelt 

pihenőhelye volt az erdőre 

igyekvő kirándulóknak, cser-

készcsapatoknak, egyházi kö-

zösségek szerveztek ide za-

rándokutakat. 

A húsvéti határjárási körmenet 

útvonalának is egyik állomása 

volt. Pesthy Pál Zalaegerszeg 

múltja és jelene című, 1931-ben 

megjelent ismertetőjében azt 

írja, hogy az Alsóerdő „egyik ne-

vezetessége az «ezeréves fá»-nak ne-

vezett hatalmas tölgy, amelynek tör-

zsét csak több kiterjesztett kar egybe-

fogása tudja átölelni, lombsátorá-

nak kereksége alatt pedig egész em-

bersereg is elhelyezkedhetne. Külön-

féle történeti hagyományok és legen-

dák fűződnek hozzá, többek között 

az, hogy az egyik portyázó török csa-

patot itt semmisítette meg az eger-

szegi várőrség. A fán a «Magyarok 

Védőasszonyá»-nak képe látható”. 

 Mi is az a képes-fa? Idős fá-

ra, vagy fa odvába helyezett 

szentkép, szobor, mely idővel a 

helyi közösségek számára fon-

tos jelentőséggel bíró hellyé 

vált. A Magyar Katolikus Lexi-

kon szócikke szerint „határban, 

erdőben álló fa, melyre szentképet 

erősítenek, s az útonjárók imádkoz-

hatnak, ájtatoskodhatnak előtte. 

Különösen a sűrűn látogatott kegy-

helyekre vezető zarándokutak men-

tén található.” Jelentőségüket 

mutatja, hogy az ilyen fákat ma 

is gondozzák. Zala megyében 

Lentiszombathelyen látható 

egy Mária-szobrot őrző idős 

tölgy. 

 Az alsóerdei képes-fát meg-

becsülték, környezetét erdészek 

gondozták. Padok vették körül, 

ahol pihenni, imádkozni lehe-

tett. Az öreg tölgy tanúja volt 

amint a Mária-képnél a Notre 

Dame zárda növendékei és a 

Leánykongregáció tagjai együtt 

imádkozták a májusi litániát 

1932-ben. Szűz Mária képe előtt 

zajlott a zalaegerszegi cserkész-

csapatok fogadalommal egybe-

kötött seregszemléje 1938 Pün-

kösdhétfőjén, és a Leánykong-

regáció tagjai is Szűzanyát lá-

togatták meg 1943 májusában 

háromnapos lelkigyakorlatuk 

után. „Mint a kalitkából kiszaba-

dult kismadár, olyan vidám jókedv-
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Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 

Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 

itt e földön senki sem szerethet jobban! – 

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem köszönöm az édesanyámat! 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

vel közeledtünk az erdőn keresztül a 

Szűz Anyához, ahol kiáradó szív-

vel! énekeltük »Köszöntsük Máriát, 

egész világon át hangozzék neve...« 

és úgy éreztük, visszhangra talált 

valóban e köszöntés a zöld erdőben a 

madarak hangján és kell, hogy 

visszhangra találjon az emberi szí-

vekben. A Szűz Anya képét féltve, 

ölén ringatta százados tölgyfa büsz-

kén nézett le ránk és örömmel te-

rítette árnyék-köpenyét, kínálva pi-

henőül. Viszontlátással búcsúztak 

tőlünk a büszke fenyők, mi pedig 

arra gondoltunk, van kincsünk, jó 

Anyánk, akitől várhatjuk, és aki 

megadja nekünk a boldog, békés 

Magyar Feltámadást.” – olvasha-

tó Háry Emmának a kirándu-

lásról szóló összefoglalója a Za-

lamegyei Újságban.

 Az időjárás viszontagságai 

miatt a fa törzsére függesztett 

Szűzanya – Magyarok Védasz-

szonya – képét többször cserél-

ték, legismertebb a Sixtusi Ma-

donna képe, ami az 1930-as 

évekből fennmaradt fotókon 

látható. A sok múltbéli pillana-

tot rejtő tölgyfát 1962-ben 

vihar döntötte ki. Szűz Mária 

képét az erdész áthelyezte egy 

másik fára, amit barbár módon 

szétvertek. 

 A fa az ember egyik leghűsé-

gesebb barátja. Lombkoronája 

alatt lehet pihenni, imádkozni. 

A képes-fa egyesíti a vallási és 

természeti értékek tiszteletét, a 

természet és az ember szoros 

harmóniáját mutatja. Az Alsó-

erdő hatalmas fái között keres-

sük, talán ráakadunk egy fára, 

amelyik várja, hogy jeles fává 

váljon, képes-fává. Rajtunk mú-

lik, hogy az ezeréves tölgyfa em-

lékezetét tovább adjuk a követ-

kező nemzedéknek.

 Köszönjük Horváth Évának, 

hogy többszöri, a Ferences Vilá-

gi Rend közösségeihez vitt uta-

zásai közben, Grácián atyával 

folytatott az útibeszélgetései so-

rán feléledt gyermekkori emlé-

keit megosztotta velünk. Enél-

kül nem született volna meg ez 

az írás.
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A MÁRTÍROMSÁGBA VEZETŐ ÚT: ELJUTNI „A HAMUVÁ ŐRÖLT SZÍV” ÁLLAPOTÁRA

Mindszenty bíboros áldozatainak beteljesülése 
P. Kercza Csaba Asztrik OFM cikkének folytatása

„Jézus ezt mondta Péternek: «Ha megöregszel, 

más övez fel és oda visz, ahová nem akarod», e 

szavakkal jelezte (Jézus), hogy milyen halállal 

fogja megdicsőíteni Péter az Istent.” (Jn 21,18-

19) 

A mártíromságban minden próbára tétetik, 

amiről az ember azt gondolja és amivel 

kapcsolatban azt érzi, hogy az neki jár. Isten „a 

szívek és vesék vizsgálója”, és legfőképpen 

azoktól várja el a tökéletességet, akikre a ki-

engesztelődés művét bízta, azaz az aposto-

loktól és utódaiktól a főpapoktól. „Legyetek 

tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéle-

tes!”

 

MINDSZENTY JÓZSEF KONFLIKTUSA AZ 

ILLEGITIM POLITIKAI ERŐKKEL

A bíboros-hercegprímás lelkiségről már ejtettünk 

szót. Láttuk, hogy kora gyermeke volt és az Úr már-

tírja lett – ez keskeny és meredek út. Mindszenty a 

politikai hatalomgyakorlás kérdésében kezdetek-

től fogva a szabadkőművességet, a fasizmust, a 

kommunizmust illegitimnek tekintette. Kizárólag 

a királyságot ismerte el az Egyházzal egy napon 

említhető kormányzati formának. 

 Az Egyház, XI. Pius pápa idején, 1925-ben ala-

pította meg és rendelte el Krisztus Király ünnepét, 

a királyságok sorozatos bukásainak felismerésével 

egy időben. Ennek az ünnepnek a teljes elnevezése: 

„Krisztus a mindenség Királya”, – latinul: Az uni-

verzum Királya. Ezt a politikai reménnyel szemben 

állította az Egyház, hogy az elpogányosodó 

korban, a hamis szabadosság lázongásai között az 

Egyház tagjait Krisztus fönnségének elismerésére 

hívja. Azt is mondhatjuk, hogy a földi királyság 

természetfölötti alapjait, újra felkínálta az emberi-

ségnek. Ezzel az Egyház azt emeli ki a liturgia erő-

terében, hogy Krisztus királysága – és ezzel együtt 

a katolikus királyság eszménye – ha láthatatlanul 

is, de valóságosan jelen van a benne hívőkben, 

miközben a történelem színpadjáról távozik. Jézus 

ezt ígérte: „Isten országa köztetek és bennetek 

van.”. Az idők végén láthatóan is megjelenik az 

Ország – az isteni uralom – teljes valósága és annak 

dicsőséges királya és akkor – nem előbb –  az embe-

riség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet 

ad.

 Mindszenty, mint magyar állampolgár, mint ró-

mai katolikus pap, mint veszprémi megyéspüspök 

és érsek, majd esztergomi érsek és Magyarország 

hercegprímása magában hordta a királyság eszmé-

nyét és valósággal akkor is remélte a mennyei ki-

rályság rendjének földi képviseletét, amikor a sza-

badkőművesség, a kommunizmus, a fasizmus el-

hatalmasodása erre már semmiféle esélyt nem en-

gedett. A két világháború után mindenki gyűlöle-

tes és félelmetes volt, aki a királyság eszményében 

hitt, mert az mindhárom rendszer ellenségének 

számított. Mindszenty nem azért volt homo po-

liticus, az az politikus-ember, mert megélhetési 

politikát kívánt végrehajtani, hanem azért, hogy a 
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hatalom, melyet a papságban, püspökségben jo-

gosan gyakorolt a földi Egyház látható intézmé-

nyeiben és építményeiben időtálló valóságként 

hasson. 

 

JELLEMHIBA VAGY KÖTELESSÉG?

Sokan szemére hányták, hogy a nagy „cselekvőké-

pességet” élvezte. Kikövetelte a tiszteletet magá-

nak. Úgy látták sokan – főképpen a katolicizmussal 

szemben álló ideológusok –, hogy Mindszenty in-

tézménnyé vált, hogy hatalmas építkezései és in-

tézményalapításai közben a hatalom ittasság je-

gyeit vette magára a „kis vazsi, csehimindszenti 

parasztgyerek”. Túlságosan kinőtte magát. 

 Való igaz, hogy Mindszenty stílusa, melyet a vas-

megyei falucskából hozott – mint a kommuniz-

mustól megrabolt, kifosztott kisnemes család sarja 

–, a melegszívű zalai emberek számára darabos és 

szögletes volt. Ez a stílus keveredett a restaurációs 

törekvések képviselőinek méltóságával és azzal a 

veszéllyel, hogy az Egyháznak nem csak a vezetőit, 

de tagjait – családokat, gyermekeket – a mártírom-

ságba hajszol. (Ld.: XII. Pius zsidóság védelmében tett 

lépései, melyek egy súlyosabb üldözést eredményeztek aka-

ratlanul is!) 

 

A VÉRTANÚSÁG JÉZUSI MODELLJE

Ismét Jézushoz a vértanúk vértanújához – a bíbo-

rosok bíborosához – kell fordulnunk tanácsért! A 

Gecemáni kert nagycsütörtöki eseményei politikai 

teológiai kérdésekben is eligazítást adnak. Jézus 

akkor az elfogására kirendelt csapatnak ezt mond-

ta: „Ha engem kerestek, hagyjátok ezeket elmen-

ni!” (Jn 18.). Ez a későbbi egyházi törvényben 

visszhangzik, ami kimondja, hogy a bíborosnak hi-

vatali kötelezettsége a vérét áldozni az üldöztetés 

idején, ám a püspökök mentesülnek ez alól, ők az 

Egyház fennmaradása érdekében elmenekülhet-

nek. Jézus tehát mentette az Egyházat és tagjait, 

mindenestől magára vállalta az ő szenvedéseiket és 

büntetéseiket. Egy bíboros-hercegprímásnak 

azonban, aki a szenvedés poklában volt, mint Mind-

szenty nem állt módjában ezt a modellt felismerni 

életkörülményeiben. A bíborosságot nem lehet 

könyvből megtanulni, csak kegyelem által. Ezért 

volt szükség arra a többnyire sok titokkal terhes 

kapcsolatra, melynek egyik szereplője Mindszenty 

a másik pedig Pio atya volt. 

 Azonban még mielőtt erre konkréten rátérnénk, 

fontos egy másik vonalat is tisztázni. Mit jelent a 

hercegprímás tisztség? Nem csak azt, hogy a király-

szentelési és koronázási feladatok a hercegprímás 

kötelességei közé tartozik, hanem az is, hogy szék-

üresedés – sede vacante – állapotban a hercegprí-

más veszi át a kormányzati szerepet. Amíg ismét 

nem tölti be a trónt a király, addig a hercegprímás a 

kormányzó. Törvényeket nem hozhat, de a kor-

mányzás rendes feladatait annak apparátusával 

végezteti. 

 A királyszentelés számunkra nem mond sokat, 

egy üres ceremóniaként említették meg a történe-

lemkönyveinkben. A királyszentelés, – a Consec-

ratio Regis – alapvetően olyan konszekrálás, – leg-

magasabb fokú áldások egyike, bizonyos fokú át-

lényegítés –, melyet a királyszenteléskor a három 

szentelő püspök jelenlétében a király lelkébe önt a 

chrisma-olajjal a felszentelőimádság. Attól a szent 

pillanattól kezdve a királynak lelkiismereti köte-

lessége lesz az ország törvényeiben érvényesíteni a 

tízparancsolatot és az egyház parancsait. Az or-

szágát pedig az „Isten Országa tervrajza” szerint 

irányítani imádsággal, személyes áldozataival és a 

törvény jutalmazó és szankcionáló erejével. 

 

HUSZÁRVÁGÁS, VAGY TÉVEDÉS?

Ebből kiindulva érthető, hogy Mindszenty egy 

olyan társadalmi és politikai felfordulásban, mint a 

szabadkőművesség, a kommunizmus és a fasizmus 

ezt a megöröklőt lelkiismereti terhet nem tudta ér-

telmezni. Azt gondolta, hogyha az Amerikai Nagy-

követségre távozik, akkor ugyan Magyarországon 

marad, de politikailag amerikai földre lép, és ezzel 

meg tudja menteni a bíborosi hivatallal együtt a 

hercegprímási feladatoknak is önmagát. De kelep-

cébe került. Az Amerikai Nagykövetségen a fogva 

tartói az említett három szellemiség alvállalkozói 

lettek. Amikor megtudták, hogy Mindszenty a szent-

miséből meríti számukra érthetetlen állóké-

pességét, akkor egyszerűen nem adtak neki bort és 

kenyeret. Azt akarták, hogy ne tudjon misézni, 

hogy ezáltal Krisztus erejétől megfosztva végül is 

csak egy polgári személy legyen. Ezzel úgy hitték, 

hogy megtagadják tőle a politikai és az egyházi 

hatalom és erő képességét.

 

PIO ATYA A TÉRBEN ÉS IDŐBEN SZABAD

Ebben a sátáni harcban küldte Pio atyát Mind-

szenty bíboros segítségére az Úr, aki un. biloká-
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lással – azaz egyszerre két helyen való jelenléttel – 

többször is meglátogatta a fogvatartott bíborost, 

vitt neki kenyeret és bort és misézőfelszerelést. 

NB! Itt meg kell jegyezni, hogy a csoda nem irigy-

lésre méltó dolog, mert az azt jelenti, hogy 

Istennek rendkívüli beavatkozással kell élnie, hogy 

valakit megmentsen elsősorban a kárhozattól, vagy 

valami hasonlóan végzetes hibától, ami egy bíboros 

esetében akár több millió embert is érinthet. 

 Az általános kegyelem törvénye kimondja, hogy 

senki nem üdvözülhet másként, kizárólag csak 

kegyelemből. Így ez a törvény Mindszenty életére 

is igaz, ez nem lehet kegyeletsértés. Őt a kegyelem 

mártírrá rendelte. Ezt azonban csak egy stigmati-

zált barát tudta neki feltárni. Pio atya segítő sze-

retetével és rendkívüli adományokkal felvértezve 

világossá tette a bíboros számára, hogy ő is stig-

matizált, de neki nem egy égi szeráf, hanem a Sátán 

csatlósai ütöttek sebet a testén és a lelkén. Meg 

kellett tanulnia a szent szerzetestől a bíborosnak, 

hogy az alázat és a tehetetlenség engesztelő álla-

potában nincs semmi, ami összeférhetetlen az em-

beri méltósággal. Mindkettőjük esetére igaz volt, 

amit az Úr mondott: Ha majd üldöznek titeket, 

emlékezzetek: „Engem előbb üldöztek.”. Ezt azt 

jelenti, hogy minden igaz emberben előbb az igaz-

ságot gyűlölik a hamisak, aztán magát az igazság 

hordozóját. Az üldözésben pedig ez a modell ér-

vényesül: „A földiekről vádolnak, de valójában az 

égiekért üldöznek.” (Nagy Szt. Leo pp. nagypénteki 

beszéde)

 

A MÁRTÍROMSÁG A TELJES

ENGEDELMESSÉG

Jézusról az Írás mondja: „A szenvedésben tanult 

engedelmességet.” (Zsid 5,8) Engedelmeskedni 

könnyű, amikor azzal egyetért maga az engedel-

mességre kötelezett, esetleg érdeke is, de amikor 

élete kockáztatása, feláldozása árán jut az engedel-

mességre, azt külön is meg kell tanulni. Így Mind-

szenty bíborosnak is a szenvedésben kellett enge-

delmességet tanulnia, hiszen a hierarchiában senki 

sem állt fölötte. 

 Mindszenty szívét maga Jézus vette kézbe ide-

gen kezek által, hogy elérje a tökéletességet és teljes 

alázatban és ellenségszeretetben nyerje el a vérta-

núság pálmáját. Jézus Szívének egykor templomot 

épített és Jézus hálás volt érte, mert Mindszenty 

hamuvá őrölt szíve helyére a magáét helyezte. Így 

értette meg Mindszenty saját történelmi szerepét a 

jogfosztottság szabadságát. Ennek felismerése 

révén volt képes elfogadni alanyi jogaitól történt 

megfosztását.

 

MINDSZENTY BÍBOROS ÜZENETE 

A MÁNAK

Mindszenty bíborosról még sokat kellene beszél-

nünk, mert az ő élete tanúsága rendkívüli taní-

tásokat rejt számunkra az akarat erejéről és a hő-

sies alázatról. Itt most abbahagyjuk ezt a fejte-

getést azzal a végkövetkeztetéssel, hogy „Isten 

malmai lassan, de biztosan őrölnek.”, és senki sem 

marad ki az őrlésből. Isten mindent megtesz, azért, 

hogy az igaz ember ne csak igaz legyen, hanem 

alázatos is, egész elmegy a hamuvá őrölt szív álla-

potáig, hogy mindent, ami a szívben rejtőzik és 

Hozzá méltatlan, azt kiszorítson belőlünk az Ő 

szentsége. Nekünk pedig az utókornak, azt tanítja 

Mindszenty bíboros példája által a kegyelem 

Istene, hogy a „megbízottól csak azt várják el, hogy 

hűséges legyen.” (1kor 4,2). 

 Nem kell tehát hozzá mosolyognia, vagy ked-

veskednie vagy illedelmeskednie – az a cigányprí-

más dolga –, az nem tartozik egy bíboros köteles-

ségéhez. Mindszenty bíboros a szenvedésben és az 

üldöztetésben és saját alaptermészetével szemben 

olyan hősies fokon gyakorolta az igazságosság eré-

nyét, így a hivatala alázatát, hogy ezzel mindany-

nyiunk számára keresztelő szent János vallomását 

tette kézzelfoghatóvá: „Neki növekednie, nekem 

kisebbednem kell.”; és hogy mindeközben olykor 

kellemetlen prófétai jellemmé vált, arról nekünk 

nem áll módunkban ítéletet mondani. Felőle Isten 

már ítélt, amikor 1975. május 6-dikán egy keddi 

napon, mely a római kalendáriumban Olajban főtt 

Szent János apostol és evangélista ünnepének van 

szentelve, magához szólította hű és okos szolgáját, 

Józsefet. Méltó volt e nap a főpap halálára, mert 

ahogy János evangélistán nem fogott a forró olaj, 

úgy Mindszenty József hitén nem fogott a börtö-

nök kínzása. Mindszenty életében többszörös 

vértanú, halálában pedig magasra emelt mérce lett.

Köszönöm mindenkinek, aki segítségemre volt a 

cikksorozat megírásában!

Isten áldja meg mindnyájukat tiszteletreméltó 

Mindszenty József közbenjárására!
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Ima ellenségeinkért: 

Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent 

Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen 

Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, 

Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítsé-

gével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket 

megsemmisítse – különösen most, ebben az órában és ha-

zánkban. Ámen. 

 Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisz-

tussal, a mi Megváltónkkal és Boldogítónkkal szent atyai 

szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa 

megtérjenek, vagy saját területükön maradjanak!  

 Atyánk, küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki 

üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat 

forral ellenünk, jelenléted megakadályozza terve véghezvi-

telében! Küldd le szent szeretet-tüzedet minden hazugra, 

rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel 

őket, és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben!

 Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az 

erőszak, a gyilkosság, a vak hatalomvágy eszközeire, hogy 

ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani! 

 Atyánk, bocsásd le szent szereteterődet, mint villámot a 

földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon, és rosszat 

akarnak tenni minden népnek! 

 Atyánk, légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi 

vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk!

 Atyánk, áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! 

Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék ez idő vesze-

delmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott! 

 Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló! Parancsolj 

a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket!

 Atyánk, Te legjobb Atya, tedd, amit atyai szereteted 

jónak, igaznak és üdvösnek talál! Ámen. 

(Ezt imádságot a II. Világháború után kapta 

egy Ausztriai misztikus)
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Ima Szűzanyához

Ferenc és Testvérei 2019. április

Szűz Anyánk, aki minden keresztény segít-

sége vagy, kérünk, segítsd a hivatásukat ke-

resőket, hogy rátaláljanak arra az útra, 

amely leginkább az üdvösségük felé vezet. 

Segíts a fiataloknak, hogy merjenek elkö-

teleződni és mindig az Isten Akarata szerint 

éljenek. Járj közben azokért, akik már érzik, 

hogy az Úr őket az Ő szorosabb követésére 

hívja. Járj közben értük, hogy merjenek 

"igen"-t mondani az Úr hívására. Segítsd 

őket, hogy meg is tudjanak maradni az Úr 

által elgondolt úton. Köszönjük Neked, Aki 

minden hivatás Édesanyja vagy, hogy min-

dig közbenjársz értünk. Rád bízzuk a meg-

szentelt hivatást kapott lelkeket és kérjük a 

Te pártfogásodat, hogy segítségeddel ki tud-

jon teljesedni életük és hivatásuk a rájuk 

bízottak szolgálata során az egész Egyház 

javára. Amen.

Hirdetések

 • Május hónapban a Szűzanya tiszteletére Lo-

rettoi litániát imádkozunk a templomban. Hét-

köznap 17.30-kor, hétvégén 17 órától.

 • Május 26-án és június 2-án 11 órakor elsőál-

dozás lesz templomunkban. 

 • Június 1-jén engesztelő zarándoklatra megyünk 

Búcsúszentlászlóra. A nyári időszakban ez a za-

rándoklat nem lesz, legközelebb szeptemberben 

megyünk újra.

 • Június hónapban Jézus Szíve tiszteletére litá-

niát imádkozunk a templomban. Hétköznap 

17.30-kor, hétvégén 17 órától.


