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Eljön a Szentlélek
Don Gobbi 

Pünkösd ünnepére készülve 

az alábbiakban részletet ol-

vashatnak a „Szűzanyánk szól 

szeretett papjaihoz” című 

könyvből, amelyet Don Gob-

bi a Szűzanya sugallatára le-

írt. Ez a Máriás Papi Mozga-

lom lelkisége, amelyet a Szent-

szék is elfogadott magánki-

nyilatkoztatásként.

 „Szeretett fiaim, gyűljetek 

össze a világ minden részéből, 

hogy Szeplőtelen Szívem cená-

kulumában töltsétek e napot.

 Ez a nap arra emlékeztet ben-

neteket, hogy a Szentlélek le-

szállt az apostolokra, akik imá-

ban egyesültek velem a jeruzsá-

lemi cenákulumban.

 E nekem szentelt Mária-év 

pünkösdjén felszólítalak benne-

teket, egyesítsétek imátokat égi 

Édesanyátok imájával, hogy el-

nyerjétek a második pünkösd 

nagy ajándékát. Elérkezett a má-

sodik pünkösd ideje.

 A Szentlélek eljön, mint a 

kegyelem és a tűz égi harmata, 

amely megújítja az egész vilá-

got.Szeretetének ellenállhatat-

lan hatására kivirul az Egyház, 

hogy átélje legnagyobb szentsé-

ge új korszakát, és olyan erős 

fényt sugároz, amely magához 

vonzza a föld minden népét.

 A Szentlélek eljön, hogy tel-

jesedjék a mennyei Atya akara-

ta és a teremtett világminden-

ség ismét az Ő nagy dicsőségét 

tükrözze.

 Eljön a Szentlélek, hogy meg-

újítsa Krisztus dicsőséges orszá-

gát, és az a kegyelem, a szentség, 

a szeretet, az igazságosság és a 

béke országa lesz. Isteni Szere-

tetével megnyitja a szívek kapu-

ját és megvilágítja az emberek 

lelkiismeretét. Mindenki az is-

teni Igazság égető tüzében látja 

meg saját magát. Olyan lesz, 

mint az ítélet kicsiben. Azután 

Jézus Krisztus elhozza dicsősé-

ges országát a világra.

 Eljön a Szentlélek, Szeplőte-

len Szívem diadala által. Ezért 

ma mindenkit meghívok, térjen 

be Szívem cenákuIumába.

 Így készültök fel a Szentlélek 

ajándékának fogadására. A Szent-

lélek átalakít benneteket és 

olyan eszközzé tesz, amellyel 

Jézus megújítja országát.”

Heede (Németország), 

1988, május 22. Pünkösd
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Az élet és szentség forrása: Jézus Szentséges Szíve
Jézus Szíve, melyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak, irgalmazz nekünk!

P. Kercza Csaba Asztrik OFM

A SZÍV: ÉLET 

Szív nélkül nem lehet élni. Akinek végleg eltá-

volítják a dobogó szívét, azt megölték. Milyen 

rossz, ha valakiről azt kell mondani, hogy „szív-

telen”, de milyen megtiszteltetés, ha a mennyben 

lakók úgy tudják valakiről, hogy „csupaszív”.  

 Megszoktuk, hogy a szívről azt állítjuk, hogy 

dobog, valójában a legfontosabb cselekedete, 

hogy szív. Ez a főnév azt jelenti, amit cselekszik. 

Jézus neve is azt jelenti, amit cselekszik, az Ő 

neve a Szabadító. A szív, tehát szív, Jézus pedig 

szabadít. Összevonva tehát: Jézus szíve Szabadít 

és magába szív.

SZÍVEINK JELENE ÉS JÖVŐJE

A mi hitünk és vallásunk olyan, aminek a köze-

pében – mondhatjuk szívében – egy olyan szív 

dobog, aminek Isten a tulajdonosa és az emberi 

életet szolgálja. Jézus saját emberi szívével szá-

munkra megőrzött egy olyan Szívet, amit mind-

annyiunkba be fog ültetni. „Új szívet adok nek-

tek, új lelket öntök belétek”, a szív és a lélek – az 

Úr szóhasználatában – elválaszthatatlanul össze-

tartoznak. 

 A szív a személyiségünk és erkölcsi tudatunk 

legmélyebb egységének a helye és kitüntetett 

szerve. Jézus Szíve pedig az élet és szentség for-

rása.

JÉZUS SZÍVÉNEK TERVE A TEREMTÉS

PROTOTÍPUSA

Jézus Szíve az a Szív, ami minden emberi szív 

prototípusaként az Szentháromságban el volt 

rejtve az idők kezdete előtt. De egyben ez volt az 

a reális szív-terv, ami alapot szolgáltatott Ádám 

szívének megteremtésére. Az Istenben elrejtett 

Szív az irgalmasság forrása, ahogy Szent Ágoston 

fogalmaz: Kezdetben volt az irgalom. Ezt az 

irgalmasságot hordozza és valósítja meg Jézus 

Szentséges Szíve és teszi az örökkévalóság ré-

szesévé. Mennybemenetelével ezt a Szent és 

Szeplőtelen Szívet viszi be a Szentháromságba. 

JÉZUS A SZÍVÉBEN MEGALAPÍTJA 

A MENNYORSZÁGOT

A Szentháromságban semmi keresnivalója sem 

lenne az emberi természetünknek és egyetlen 

embernek sem, ha nem dobogna értünk ott egy 

Isten-emberi Szív. A Szentháromságban ugyanis 

olyan félelmetes rend és erkölcsi követelmény, 

szentség és szeretetteljesség áll fenn, amit 

egyetlen ember sem tudna elviselni. Csak az 

léphet be a Szentháromságban megalapított 

mennyországban, akinek a szívét előbb Jézus 

saját Szentséges Szívére kicseréli. Ez a szívcsere 

sok szent életében megtörtént, és ezek után 

számukra szinte érthetetlenné és zavaróvá váltak 

a bűnök. Mondhatni egy új, bűntelen, szentség-

érzékeny üzemmódba került az életük.
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A SZÍV A KÍVÁNSÁG ÉS AZ AKARAT

KAPCSOLÓDÁSÁNAK HELYE

Azt tudjuk, hogy Isten megalkotta az emberi szív-

vel együtt a szabad akaratot is, amit tiszteletben 

tart és gyerekesen – közérthetően fogalmazva – 

nem csap agyon senki azért, mert van saját 

akarata és azt használja. Az akarat centruma az 

emberi szív. Mi is a szabad akarat? Az akarat az a 

mozgósító erő, ami az emberi képességekből és 

tulajdonságokból kiválogatja egy cselekvéshez a 

szükséges elemeket és azokat csatasorba rendezi. 

Ennek következménye, hogy az ember egyáltalán 

képes kapcsolatra. 

 A szabad akaratnak, azonban van tárgya. A sza-

bad akarat tárgya az, amire vonatkozik az akarat. 

És itt jön el annak a pillanata, hogy egyeztetnünk 

kell Istennel, akihez azzal a fohásszal járulunk: 

„Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 

úgy a földön is.” A szabad akaratban ez a mondat 

azt jelenti, hogy a szívemben átengedem a döntés 

jogát Istennek azzal a céllal, hogy az ő akaratának 

a tárgya valósuljon meg. 

 Ezt a döntés-átengedést Jézus is egész életén át 

gyakorolta, hogy ne az emberi természetének az 

akarata valósuljon meg, hanem az Atya akarata: 

„Atyám, mindazon által ne az én akaratom legyen 

meg, hanem a tied!” A gecemáni kerti mondatból, 

tehát megtudjuk, hogy a szabad akarat nem arra 

való, hogy Isten akaratától megszabaduljunk, 

hanem arra rendeltetett, hogy Isten akaratára sza-

baddá tegyük akaratunkat. Mert nem az az aka-

rat legmagasabb teljesítménye, hogy mindenkin 

átgázol, hanem az, hogy Istennek szabad utat ad 

egyészen a szív legbenső kamrájáig. Ehhez biza-

lomra van szükség.

A SZÍV A BIZALOM SZÜLETÉSÉNEK 

HELYE ÉS BÖLCSŐJE

Ezt a bizalmat az irgalmasság kultuszában Szent 

Fausztina nővér mutatta fel a világnak. Az irgal-

masság abban áll, hogy Istennek semmi haszna 

sincs a teremtésből. Nyersen fogalmazva: csupa 

ráfizetés. Az angyalok egyharmadából ördög lett; 

sokan elkárhoztak és örökkön-örökké gyötrőd-

nek; a földön rengeteg a kín, a szenvedés, a 

fájdalom; az erkölcstelenség tengernyi méreteket 

öltött; sokan élnek és halnak meg irgalmatlanul; a 

tisztítótűz borzalmai csak időlegességük miatt 

különböznek a pokol tüzétől; és nehezen érkezik 

meg az emberiség a mennyországba, mert ellenáll 

az isteni mindentudásnak és irgalmasságnak, 

mert saját gonosz kívánságát teszi meg akarata 

tárgyává. 

 Az egyháznak igaza van tehát, amikor kimond-

ja a végső igazságok egyikét: nincs üdvösség senki 

másban, csak Jézus Krisztusban. Ő miatta van 

bizalmunk a valósággal szemben, aminek egy 

bűnös és hitetlen ember számára semmi értelme 

és semmi célja nem mutatkozik. A bizalom a 

remény csúcsteljesítménye, melynek egyik fele 

isteni ajándék, a másik negyede jóhajlam, negye-

dik negyede önnevelés. Ezért tanította nekünk 

ezt a fohászt Jézus irgalmas szíve: „Jézusom, 

bízom benned!”

SZÍVEINK JÉZUS SZÍVÉRE VÁRNAK

Mi abban a rendkívüli megtiszteltetésben élünk, 

hogy plébániánk védelmezője, Jézus Isteni Szíve. 

De ez egyben egy intelem is, hogy városunk ezen 

részén a szívtelenség garázdálkodik. A biblia és 

Egyház értelmezésében a szívtelenség nem az, 

hogy valaki bokán rúg egy másik embert és röhög 

rajta. Ez: bunkóság, önzés, harag, cinizmus. Nem 

is az, hogy valaki káromkodik, szitkozódik, szent-

ségel. Jézus azt mondja, hogy ezek mind megbo-

csáttatnak. A szívtelenség a hideg szív, a közöm-

bös szív, az érdektelen szív állapota. Az az álla-

pot, amikor az emberi szeretet közömbössé válik 

Isten viszont szeretetére; amikor az emberi szív 

közömbössé válik arra, amit Isten mond neki; 

amikor az emberi szívnek már nem az az érdeke, 

amit Isten akar, hanem csak az, ami ő maga, amit 

magának megkíván.

JÉZUS SZÍVÉNEK TULAJDONAI VAGYUNK

Jézus Szíve bírtokba akar venni minket. Ennek 

jele, hogy itt Zalaegerszegen nagyon szükségünk 

van Jézus Isten-emberi szívére, hogy felmelegítse 

kihűlt, közömbös, önző, és érdektelen szíveinket 

az örökkévalók iránt. Sokan boldogok szeretné-

nek lenni a saját útjukon, de akár hogyan eről-

ködnek nem sikerül nekik. A békét, a szeretetet, a 

bizalmat az irgalom indulatát nem találják meg 

magukban. Úgy érzik, az Isten is magukra hagyta 

őket. Ez egyszerűen szemenszedett hazugság! 

Isten nem hagy el senkit, hanem szeretettel éltet 

a viszont szeretetre. Nem Isten hagyta el az em-

bert, hanem az ember hagyta el Istent. Szintén 
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Szent Ágoston hallhatatlan mondása: Istenem, te 

magadnak teremtetted szívemet. És nyugtalan az 

én szívem, míg meg nem nyugszik benned! A 

gonosz szív ezt a mondatot hatalmi harcként ál-

lítja be, mondván: „Isten visszaél mindenhatósá-

gával és sajnálja tőlem ezt a kis jót, amit ma-

gamnak akarok.” Az igaz szív pedig úgy érti ezt a 

mondatot, ahogy ez a nagyszerű és lélekben tiszta 

egyháztanító értette: Milyen jó, hogy nem kell 

gondolkodnom azon, hogy mi lenne jó nekem. 

Elég engedelmeskednem és te boldoggá teszel 

Istenem!

JÉZUS SZÍVÉNEK TISZTELETE

Jézus Szívének fentebb felsorolt egzisztenciális 

kincseit a liturgikus ünneplés gyönyörűen össze-

foglalja. Jézus Szentséges Szívének van négy 

szentmiséje, egy kis és egy nagy zsolozsmája, egy 

litániája, mely összefoglalja a teljes kultuszt. 

Emellett van még Jézus Szívének tiszteletére írt 

ordinárium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus) 

és van jónéhány népének, amik közül legismer-

tebb a holland szerelmes ének dallamára alkalma-

zott: Jézusomnak Szívén megnyugodni jó… kezdetű 

fohászének. 

 Jónéhány eucharisztikus csoda is tanúskodik 

amellett, hogy Jézus nem csupán a testének vala-

melyik lényegtelen részét ajándékozza nekünk a 

Szentáldozásban, hanem Szívhúsának azt a leg-

belsőbb idegrendszeri csomópontját, amit synus-

csomónak nevez az orvostudomány. Azokban a 

csodákban, amelyekben ez a szívizommá vissza-

alakult Oltáriszentségi csoda végbemegy betelje-

sedik a Jézus Szíve litánia azon sora: Jézus Szíve, 

melyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei 

megvannak, irgalmazz nekünk.

BUZDÍTÁS

Jézus Szentséges Szívének gazdagságát érdemes 

megismerni az egyház tanításából és az imádás 

édességéből. Mindenekelőtt a Jézus Szíve litánia 

imádkozásával. De, mint minden litánia a Szent 

Szívről szóló is zavarba hozza a mai embert, mert 

sok olyan megszólítás található benne, aminek 

utána kell gondolni és járni. Mint általában a 

litániák, úgy ez is egy kultusz tárgyának teljes 

összefoglalását adja, ezért nem csoda, hogy isme-

ret hiányában nem ad teljes élményt. Jézus Szíve 

litánia minden egyes megszólítását érdemes lenne 

külön-külön egy-egy hittanórára, hogy szabadító 

és vonzó erejét megtapasztalhassuk. Bátorítom a 

kedves híveket, hogy imádságuk után bátran kér-

dezzék az atyákat, a megszólítások felől, hiszen 

Szent Ágoston tanítja az őszinte érdeklődésről: 

Aki kérdez, az szeret.

IMÁDSÁG - Jézus Szentséges Szíve szentmiséjé-

nek első papi könyörgése

Istenünk, te szent Fiadnak, bűneink miatt megsebzett 

Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted 

végtelen kincsestárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges 

szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel 

köteles hódolatát is lerójuk iránta. Aki veled él és 

uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön 

örökké. Ámen.

A Szűzanya üzenete 
Međugorjéból 2019. május 25-én

Drága gyermekek! Isten az ő irgalmasságában megengedte, hogy veletek legyek, 

hogy tanítsalak és a megtérés útja felé vezesselek benneteket. Gyermekeim, ti 

arra kaptatok meghívást, hogy teljes szívetekből imádkozzatok azért, hogy 

veletek és általatok megvalósuljon az üdvösség terve. Gyermekeim, legyetek 

tudatában annak, hogy az élet rövid és érdemeitek szerint az örök élet vár rátok. 

Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy méltó eszközök le-

gyetek Isten kezében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!
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Páduai Szent Antal
Csomor Erzsébet

A 2020-ban, a Budapesten 

megrendezendő 52. Nemzet-

közi Eucharisztikus Kong-

resszusra készülve az egy-

háztörténelem évszázadainak 

szentjei közül válogatunk, 

akiket különleges, bensősé-

ges viszony fűzött a Szent 

Eucharisztiához. Az Oltári-

szentséget különösen tisztel-

ték, imádását és vételét külö-

nösen szorgalmazták és nél-

küle nem tudtak élni. Az egy-

ház példaképül szemünk elé 

állította őket, hogy az eucha-

risztikus igazságokban higy-

gyünk, és belőlük erőt, vigasz-

talást, békét, örömet, kegyel-

met merítsünk, mivel Jézus a 

Szent Eucharisztiában tény-

legesen jelen van Testével és 

Vérével, istenségével és em-

berségével.

PÁDUAI SZENT ANTAL

Páduai Szent Antal, Szent Fe-

rencnek ez a szeretetreméltó, a 

portugáliai Lisszabonból szár-

mazó, eredetileg az ágostonos 

kanonok rendhez tartozó tanít-

ványa prédikációiban bátran 

megvédte Krisztusnak a Szent 

Eucharisztiában való valóságos 

jelenlébe vetett hitét. 

 Joggal írta XII. Piusz pápa a 

szent prédikációiról 1946. ja-

nuár 16-i „Exsulta, Lusitania 

felix” című apostoli írásában, 

melyben Páduai Szent Antalt 

egyháztanítói rangra emelte: 

„Aki figyelmesen végig olvassa 

Páduai Szent Antal prédikáci-

óit, az látni fogja milyen tapasz-

talt ismerője volt a Szentírás-

nak, milyen kiváló teológus volt 

a dogmák magyarázatában.” 

 Álljon itt néhány eucha-

risztikus részlet Szent Antal 

prédikációiból.

 

 A húsvét utáni második va-

sárnapi prédikációban Jézus-

nak, a jó pásztorról szóló pél-

dabeszédét értelmezi és a kö-

vetkezőkre mutat rá. A pásztor 

szó a latin „pastor” = legeltetni, 

táplálni igéből származik; és 

valóban: „Krisztus Testével és 

Vérével táplál minket az Oltári-

szentségben. Jézus Krisztus na-

ponta táplál minket evangéliu-

ma tanításával és a legszentebb 

Oltáriszentséggel. A kereszten 

kitárt karjaival körülölel min-

ket. Ő maga táplál minket, Vé-

rével, mint anya a gyermekét 

tejével. Ehhez hagyta, hogy a 

Golgotán lándzsával megnyis-

sák mellkasát, hogy ő, amint 

egy anya kebléből tejet ad inni 

gyermekének, az ő drága Vérét 

tudja nekünk italul nyújtani.”

 Egy másik prédikációban Szent 

Antal Krisztus Testének édessé-

géről zeng dicsérő éneket, Krisz-

tuséról, aki alázatosan elrejtve 

van az Oltáriszentségben, és 

kihangsúlyozza, hogy ez az édes-

ség kimondhatatlanul messze 

meghaladja a mannáét, annál is 

inkább, mivel az édesség Jézus 

egész életéhez és lényéhez 

hozzátartozik. Antal szeretettel 

és lelkesedéssel telve dicséri az 
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Üdvözítő édességét: „Édes az 

anyaméhben, édes a jászolban, 

édes a templomban és édes 

Egyiptomban! Édes a kereszt-

ségkor, édes a pusztában, édes a 

prédikációban, és édes a cso-

dákban. Édes a hozsanna-kiál-

tások közt, édes az ostorcsapá-

sok alatt, édes a keresztfán és 

édes a sírban. Édes a halál bi-

rodalmában és édes a menny-

ben! Ó édes Jézus mi van éde-

sebb nálad? Édes Rád gondolni 

édesebb a méznél, mindennél 

édesebb, édesség neve, üdvösség 

neve!” („Dulcis in utero, dulcis 

in praesepio, dulcis in templo, 

dulcis in Aegypto, dulcis in 

baptismo…”) 

 Nekünk már nincs érzékünk 

ahhoz, amit a latin nyelvű költő 

a „dulcis, dolce (édes)” szóval 

akar visszaadni. A német Mar-

gareta Ebner misztikusnak úgy 

tűnik még volt († 1351), mert 

ezt írta: „Az Úr megadta nekem 

azt a kegyelmet, hogy valahány-

szor az Úr törékeny Testét ma-

gamhoz veszem, olyan érzésem 

van, mintha a számban a leg-

nagyobb édesség lenne, melyet 

le sem lehet írni. Ilyenkor 

semmit sem érzékelek a kenyér 

izéből, hanem csak egy csodála-

tos édességet és nagyon finom 

ízt érzek, mely elárasztja szí-

vemet és lelkemet.” 

 Miért tartalmazza az eucha-

risztikus kenyér Krisztus egész 

életének és lényének édességét? 

Szent Antal elmondja nekünk 

nagycsütörtöki prédikációjá-

ban: „Nézd, hogy ebben a ke-

nyérben Jézus valóságosan a 

világ élete. Már neve is meg-

mondja, hogy Ő mindenki üd-

vössége, hogy ő a vakoknak lá-

tást, a süketeknek hallást, a bé-

náknak mozgást, a némáknak a 

beszédet, a halottaknak az 

életet adja és a megszállottak-

ból kiűzi az ördögöket. Jézus az 

orvosság, amely a feltoluló ha-

ragot visszatartja, a kicsapongás 

sebeit begyógyítja, a vágy láng-

jait kioltja, a kapzsiság szomját 

csillapítja. 

 Jézus valóban minden beteg 

gyógyulása. Ezért a legszentebb 

Oltárszentség az a mennyei 

kenyér, amely a lelkeket új 

életre kelti, megörvendezteti, 

megerősíti és boldogítja, mely-

ről a Bölcsesség könyve ez 

mondja: Mennyei kenyeret ké-

szítettél nekik, ó Uram, amely 

minden édességgel teljes. Ó, 

mily nagy Isten jósága! 

 Olyan sok ajándékot adott az 

embereknek, ahogy Szent Ágos-

ton magyarázza: Isten az embe-

reknek adta a lelket mindenféle 

erőkkel, a testet tagjaival, a vi-

lágot elemeivel, a hitet a szent-

ségekkel, magát minden kínnal, 

azaz legszentebb életének és 

halálának minden érdemével. 

Az Üdvözítő így szól: 'Vegyétek 

és egyetek, mert ez az Én Tes-

tem, mely a Szentlélektől fo-

gantatott, a Szűztől született, 

melyet kötelekkel megkötöztek, 

kegyetlenül megostoroztak, ke-

resztre feszítettek, ecettel itat-

tak és a lándzsával átdöftek!’

 Mindezt szemléljük, amikor 

a legszentebb Oltáriszentséget 

magunkhoz vesszük, szétmar-

cangolt hátát, sebes oldalát, tö-

visekkel átszúrt fejét, átszúrt 

kezeit és lábait! Fordítsd át a 

legszentebb Testet egyik oldalá-

ról a másikra, és mindenhol 

fájdalmat és vért fogsz találni! 

Érted történt, hogy neked meg-

szerezze az örökké boldog élet 

édességét!” 

 Neki, Szent Antalnak az út-

ravalóként vett Szent Eucha-

risztia 1231. június 13-án sze-

rezte meg ezt az örökké boldog 

életet, mikor 36 éves korában 

meghalt Arcella-ban, Pádua fa-

lai előtt, és a hitből eljutott a 

Szentháromság Isten dicsőségé-

nek látására és az örök békére, a 

,,Pax”-ba. 

 Ezt a latin szót Szent Antal 

egyik prédikációjában olyan cso-

dálatosan értelmezte a Szent-

háromság szerint: A ,,Pax” szó 

három betűből áll és csak egy 

szótagot alkot. Ez sejteti Isten-

ben a személyek hármasságát és 

a lényeg egységét. A P betű az 

Atyát- jelenti (Pater), az A az 

első hangzó, a Fiú, aki az Atya 

hangja, Igéje, és az X, ez a ket-

tős mássalhangzó a Szentlélek, 

aki mindkettőjüktől, az Atyától 

és a Fiútól származik. 

 Ha Krisztus, aki számunkra a 

földi élet végén az utolsó útra-

valóban ,,út, igazság és élet", így 

szól: ,,Pax tecum!", akkor ezzel 

azt mondja, hogy az egységben 

lévő hármasságba vetett hitünk 

most átmegy a háromságos egy 

Isten békés szemlélésébe.

(Forrás: Ferdinand Holböck: A leg-

szentebb Oltáriszentség és a szentek. 

Marana Tha 2012.)
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A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász szer-

vezésében zarándok útra indult plébániánk 

karitász csoportja Sümegre azokkal a kari-

tászos testvérekkel, akik évek óta vállalják a 

kórházban fekvő betegek látogatását.

Az induláskor szemerkélő eső nem szegte ked-

vünket, lelkiekben felkészülve csatlakoztunk 

Tuczainé Régvári Marietta karitász igazgató 

asszony és Horváth József atya – aki a csoport 

lelki vezetője volt – által szervezett lelki napra 

induló csoporthoz. József atya köszöntőjében 

hangsúlyozta a plébániai karitász csoportok által 

a kórházakban történő beteglátogatás fontossá-

gát, lelki erejét.

 Aki már járt sümegi Sarlós Boldog Asszony 

ferences kegytemplomban, visszavágyik. Így vol-

tunk mi is, ezért örömmel fogadtuk el a meghí-

vást. A történelmi ferences rendi Mária kegy-

helyként ismert kegytemplom kiválasztása nem 

volt véletlenszerű, hiszen több csodás gyógyulást 

tulajdonítanak Szűz Máriának. 

 Zarándok csoportunkat Reisz Pál atya, a sü-

megi ferences kolostor házfőnöke fogadta. A be-

mutatott szentmisét a betegek ápolásában, láto-

gatásában résztvevő karitászos önkéntesek mun-

kájáért ajánlotta fel, hangsúlyozva e feladat fon-

tosságát. „Az Isten szeretetét közvetíteni a szenvedő 

embertársaink felé az egyik legszebb és legértékesebb 

dolog, amit életünkben tehetünk” emelte ki. 

 A szentmisét követően Pál atya megismertette 

velünk a kegytemplom történetét, amely az 1650-

es évekre nyúlik vissza. A ferences templomot és 

kolostort 1650 körül Széchenyi Pál veszprémi 

püspök építtette, 1652-től vannak itt jelen a fe-

rencesek. 

 Nagy jelentőségű volt 1699. februárjában az 

első csodás gyógyulás a templomban: Egy nagyon 

gazdag, Bécsben élő nemesasszonynak – aki 

gyógyíthatatlan betegségben szenvedett – olyan 

álma volt otthonában, mely szerint meggyógyul-

hat, ha egy templom bal oldalán lévő, ölében 

Krisztust tartó fájdalmas szűzanya szobor előtt 

imádkozna. Bécsben, a környékén, de messze 

lévő templomokban is hiába kereste a szobrot. 

Második, harmadik álmában már megtudta, hogy 

Magyarországon, Sümegen kell keresnie. 1699. 

február 4-én érkezett Sümegre, már elhagyni ké-

szült a templomot, hiszen a szobrot az oltárnál 

kereste, de nem találta meg. Ahogy kifele vitték, 

oldalt meglátta a fájdalmas szűzanya szobrot. 6-

Karitászos zarándoklat
Kovács Erzsébet
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án levetette a helyéről, hogy megérinthesse és 

előtte imádkozott. Ekkor, ott a templomban újra 

erősnek érezte magát és a többi hívő szeme 

láttára felállt. Másnap Széchenyi Pál püspökkel 

találkozott és beszámolt a gyógyulásáról, aki ezt 

csodás gyógyulásnak ismerte el. Ez a feltűnő 

esemény lett a búcsújárások kiinduló pontja, ettől 

kezdve a sümegi ferences templom kegytemplom 

lett. 

 1703-ban kiadott könyv szerint 57 csodás ese-

ményt sorolt fel az akkori házfőnök. A csodás 

gyógyulások szorosan kötődnek a fájdalmas Szűz-

anya szoborhoz, amelyet kegyszoborként tisztel-

nek. 1743-ban a kegyszobrot áthelyezték a ba-

rokk főoltárra, mely mögött hálaadó táblák soka-

sága látható a testi és lelki gyógyulásokért.

 A bécsi asszony csodás gyógyulását a kegy-

templom bal oldalán lévő festmény is megörökíti, 

ugyanígy a megvakult katona, a tűt nyelt kisfiú és 

a keze-lába béna kisfiú gyógyulásának eseteit is.

 Lelkileg megerősödve, a Jóistennek hálát adva 

köszöntünk el Pál atyától és a kegytemplomtól.

 Dávodi Bakó Ádám pap költő így írt verset a 

csodás gyógyulásokról:

 „Óh, e szobor némán szebben beszél nekem, 

 mint egy zengő hárfa csillagfényes éjjelen.

 Beszéli a szent szűz anyai jóságát,

  s hogy honának tartja magyarok országát.

 Hozzánk küldte Bécsből betegét is lám-lám,

 ezért nem dönt sírba, 

 törjön bár hazánkra ezer vihar, ármány.”

 Karitászos munkánk egyfajta szeretetszolgálat, 

amelyet igyekszünk kellő alázattal végezni. Kö-

szönjük Marietta igazgató nőnek, hogy elismeri 

karitász csoportunk munkáját és részese lehet-

tünk ennek a gyönyörű lelki napnak.

Van egy jó hely, oda megyek
Szabó Balázs

A 80-as években, mikor szüleim Međugorjéba 

mentek zarándoklatra, már gyermekként úgy 

éreztem, hogy nekem is egyszer el kell mennem 

oda. Azóta eltelt harminc év és nem értem oda, 

mikor is 2017 őszén a zalaegerszegi Ferences kö-

zösség által szervezett zarándoklattal sikerült 

eljutnom erre a keresztény világot is megosztó 

helyre.

 Akkor a zarándoklat vezetője Kornél testvér 

volt és azt mondta, hogy bármit kérhetünk a 

Szűzanyától. Gondoltam egy merészet és kértem 

a Szűzanya segítségét. A kérésem célba ért, és az 

egyik rövid időn belül materiális formát is öltött, 

mára már néha misére is jön velem. Ilyen kegyel-

mi ajándék után vissza szerettem volna menni 

oda, ahol meghallgatásra került imám.

 Már kerestem az alkalmat, hogy mikor tudok 

ismét Međugorjéba menni, de folyamatosan aka-

dályok gördültek az út elé. Március végén viszont 

jött egy lehetőség, hogy Leopold testvér által 

szervezett zarándoklathoz még lehet csatlakozni 

és így azonnal szervezni kezdtem a szabadidőt 

hozzá. Szinte egy csapásra sikerült a munkahe-
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lyemről is elkérni magam, illetve a családom is 

támogatott benne.

 A zarándoklatra jósolt időjárás nem éppen sza-

badtéri programnak való körülményeket jelzett. 

Hétfőn reggel hat órakor még úgy is tűnt, hogy 

bejött nekik a jóslatuk. Azonban már az indulás 

előtt kaptam egy jelet, hogy kegyelmébe fogadott 

minket a Szűzanya. Ugyanis a zarándoklatra 

készített zserbó otthonról történt induláskor fenn 

maradt az autóm tetején és 3 km esőben történő 

utazás után, a plébánia kertben ugyanott volt, 

ahova tettem, az autó tetején.

 Zalaegerszegtől Međugorjéig tartó úton a szél-

sőséges időjárás ellenére, amikor rövid szünetekre 

megálltunk, mindig olyan idő volt, ami lehetővé 

tette a sétálgatást, a frissülést. A hosszú út zsol-

tárok és rózsafüzérek imádkozásával viszonylag 

gyorsan eltelt, és már délután három órakor a 

szálláson voltunk. Érkezésünkkor hétágra sütött a 

nap és a vendéglátóink is szeretetteljes kedves-

séggel fogadtak minket. Mire elfoglaltuk szobáin-

kat, már az étterem asztalán gőzölgött a finom 

leves. Az ízletes főétel után megbeszéltük, hogy 

az esti nemzetközi misére együtt megyünk el. 

Ennek praktikus okai is voltak, mert Leopold 

testvér kivételével senki nem tudta, az oda vezető 

gyalogutat. De mint kiderült, a zarándoklat során 

nem csak a térképek által jelölt utat mutatta 

számunkra.

 A templomban olyan sokan voltak, hogy alig 

fértünk be, de a tolerancia olyan fokát tapasz-

taltuk meg, amelyet máshol már ritkán vagy sehol 

sem látni. A zarándok közösségünk hölgy tagjai 

számára szinte önként ajánlották fel a helyeiket, 

vagy szorítottak helyet maguk mellett a fiatalabb 

testvérek. A mise után körülnéztünk a városban 

és visszamentünk a szálláshelyre.

 Korábbi zarándoklatomon a Međugorjei bazár-

sor erős ellenszenvet váltott ki. Most így második 

zarándoklatom során el tudtam vonatkoztatni 

ettől a csillogó-villogó világi külsőségtől, és így 

már nem is volt zavaró. Bár ezzel kapcsolatban 

eszembe juttatja Jézus szavait, miszerint „vigyé-

tek ezeket innét, ne csináljatok piacteret az én 

apám házából”. Igaz mi okozzuk ezt a változást a 

településen, mert a mi részünkről, a zarándokok 

részéről felmerült igényeket szolgálják ki ezek az 

üzletek.

 E hosszú nap végén zsolozsma és egy lelki 

tartalommal teli értékes beszélgetést követően 

hajtottuk álomra fejünk.

 Szobánk kellemes, ágyunk kényelmes volt, így 

kipihenten indultak napjaink. A lélek építését 

szolgáló reggeli zsolozsmázást követően a test 

vegetatív szükségletit a vendéglátónk bőséges és 

finom reggelije látta el energiával.

 Az időjárás miatt úgy döntött Leopold testvér, 

hogy elsőként Široki Briejeg településen látogat-

juk meg a Ferences-vértanúk emlékhelyét. A szál-

lástól a célállomásig tartó utunkon a Dinári-

hegység változatos tájának szépségében gyönyör-

ködhettünk. A faluba érve megértettük, hogy 

miért is nevezik Široki Briejegnek, azaz Virágzó 

Mezőnek. A környék magas hegyvonulatai között 

egy csodálatos völgyben helyezkedik el, mely a 

kopár hegyek alatt oázisként várja vendégeit. 

Nem is csodálkoztam, hogy annak idején a fe-

rencesek ezt a helyet választották, az itt élő 

lakosság nagy örömére. Az emlékhelyen mellénk 

rendelt kedves idegenvezető tájékoztatott minket 

a ferencesek közösség építő szerepéről, a népne-

velésben végzett áldozatos munkájukról és nem 

utolsó sorban a település kulturális hírnevének 

kialakításáról. Idővel híres oktatási bázissá nőtte 
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ki magát, és itt nevelődött Bosznia-Hercegovina 

fiatal generációjának jelentős része.

 Azonban vannak olyan rendszerek, amelyek 

nem szeretik a tanult embereket. Így volt ez az 

1945 után a térségben eluralkodó kommunizmus 

ide-jén is. Fenyegetéssel próbálták rávenni az itt 

szolgáló ferences testvéreket, hogy vessék le a 

reverendát és tagadják meg hitüket. Igazából nem 

tudom, hogy mit is gondolhattak a partizánok. 

Teljes hitükkel kiálltak Krisztus mellett, amelyért 

meg kellett halniuk. Testüket a templom alatti 

óvóhelyre dobták és elégették őket, melyet hosszú 

éveken keresztül ki sem lehetett nyitni. Megható 

helyszín a mára már szabadon látogatható 

barlangszerű óvóhely, amelyben kialakulóban 

vannak cseppkövek és a testek feltalálási helyén 

rózsafüzérek, virágok jelzik a ferences testvérek 

földi maradványainak helyét.

 Ferences múzeumok is működnek a templom 

tövében, ahol kortárs képzőművészeti alkotáso-

kat és a szerzetesek által használt tárgyakat is 

láthatunk. Megmutatja a kommunizmus romboló 

hatását és a hit erejét, amely előre mutat, a jövőbe 

vezet.

 Široki Briejeg után Mostar felé vettük az 

irányt. Kanyargós utakon, hegyeken át értünk be 

a mindenki által már legalább hallomásból ismert 

városba. Az átlagember a híres mostari híddal 

kapcsolatban ismerte meg ezt a bájos várost, 

amely szó szerint a kettőségek városa. A város, 

ahol manapság jól megfér egymás mellett a 

mecset és a templom. Ez alkalommal csak kirán-

dulás jelleggel érkeztünk a városba. Mi is meg-

néztük a magyar honvédek közreműködésével 

újjáépített hidat. Kis szerencsével többen láttuk 

is, hogy néhány euróért leugranak a híd alatt 

folyó Neretva vízébe. Rövid séta alkalmával 

beleláthattunk a város bazársorába, ahol szinte 

minden megtalálható. Parkolóhelyet a világ talán 

legmagasabb ferences templom tornya mellett 

találtunk. Az érdekessége ennek a toronynak, 

hogy a környék mecsetjeinél jóval magasabbra 

építették.

 Kedd lévén szentségimádás volt Međugorjéban, 

ahol szintén mindannyian megjelentünk. Bár a 

többnyelvű szentségimádás ellenére sem volt ma-

gyar nyelvű része, de így is meghitt és Szentlélek 

által áthatott szertartás volt.

Szerdán a szép időt kihasználva a Jelenések hegye 

felé vettük az irányt, de azt megelőzően Elvira 

nővér által alapított Cenacolo helyi intézményét 

látogattuk meg. Ott tanúságot tett előttünk egy 

korábban többféle szenvedélybetegséggel élő 

ember. Elmondta nekünk, hogy igazából halott 

volt, amíg a szenvedélyeinek élt. Ott a Cenacoló-

ban rátalált Istenre és azóta már ő az, aki má-

soknak segít az útkeresésben.

 Bakancsunkba lépve nekivágtunk a Jelenések 

hegyének a rózsafüzér útvonalon, ahol az örven-

detes úton haladva közeledtünk tizedenként a 

Jelenések helyén állított keresztek és Mária-

szobor felé. Az út lelki mélységét nemcsak a hely 

varázsa adta, hanem Leopold testvér tizedekhez 

fűzött elmélkedései is. Tizedről-tizedre egyre 

többet tudtunk meg az örvendetes rózsafüzér 

titkairól és azok életünkre kiható jelentéséről. 

Útmutatást kaptunk az élet és Isten kapcsola-

táról, a valódi boldogságról. Arról a boldogságról, 

amely Istentől származik és bennünk teljesedik 

ki.

 Mária szobra előtt többen térdelve kérték a 

Szűzanyát bánatuk enyhítésére, vagy éppen 

köszönetet nyilvánítottak. A szobor közvetlen 

közelében tartani kell a silenciót. Mindenki maga 

van ott és a hite, amelyet tiszteletben tartanak a 

zarándokok. Úton lefelé a hegyről kell távolság-

ban a silenciótól elimádkoztuk a Lorettoi-litániát 

Mária tiszteltére.

 A hegyről lejövet meglátogattuk a Béke Oázist, 

ahol ismét lehetőségünk nyílt gondolatainkban 

elmerülve Istenre figyelni, és lehetőséget adni a 

Szentléleknek, hogy kifejtse hatását életünkben. 

Én a többiektől részben eltérő módon a termé-

szeti környezetben találtam meg a lelki békét. Az 

oázis egy részén cserjék és árnyas fák tövében 

kialakított keresztút mentén, a természet lágy 

ölén, séta közben a növényekben találtam meg a 

csendet.

 Ezt a tartalmas napot nemzetközi misével és 

zsolozsmával zártuk, amelyet baráti beszélgetés 

tett teljessé. Én e zarándoklat alkalmával ismer-

kedtem meg a zsolozsmázás módjával és bevallom 

a zsolozsmás könyv használata okozott némi 

fejtörést. A szálláshely adata internet hozzáférést 

kihasználva a telefon keresőjébe írva azonban 

hamar ráakadtam egy zsolozsma alkalmazásra. 

Telefonomra letöltve játszi könnyedséggel tudtam 
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bekapcsolódni az adott napszakbak megfelelő 

zsolozsmába. Másoknak is szeretnék segíteni, így 

egyszerűbben segítség nélkül akár otthon, vagy 

útközben is tudják a zsolozsmát énekelni, olvas-

ni. Ezen a linken található az alkalmazás: 

http://zsolozsma.katolikus.hu/letoltes

 Zarándoklatunk utolsó előtti napján délelőtt 

Tihaljinába mentünk. Ez a helyszín a tihaljinai 

Szűzanya szoborról híres. Leírni nagyon nehéz, 

mit is lehet látni. Legjobban az alábbi idézet 

foglalja össze, mivel is találkozik az ember, ha 

Tihaljinába látogat.

 „A legnagyobb hatást azonban a szemek keltik, 

teljesen mintha egy élő személy szemei lennének. 

Nagyításban nézve a képet a szempillákat is jól 

láthatjuk a képen. Az intenzív tekintet azt a 

hatást kelti, hogy egy olyan személyhez tartoz-

nak, aki mindjárt sírni készül. Olyan szemek 

ezek, melyek kérdően néznek ránk, melyek anyai 

figyelmeztetéssel hatják át az embert. Olyan 

szemek ezek, melyeket ha egyszer látott az ember, 

jóságosan kísérik, segítségéül vannak a Mária 

hívására való válaszadásban. Irgalmas és szomorú 

szemek ezek. Szemek, melyek mellett nem lehet 

közömbösen elhaladni....”

 A tihaljinai Szűzanya szempillantásainak ha-

tása alatt imádkozott déli zsolozsma is lelkünk 

legmélyebb részeire hatolt, amelyet követően 

nem tudtunk anélkül tovább menni, míg még 

egyszer nem néztünk a szemébe.

 Délután Krizsevácra zarándokoltunk, ahol a 

keresztutat megjárva tanúi lehettünk a zarándok-

lat kezdetétől rajtunk lévő kegyelemről. A hegy 

csúcsára érve láthatóvá vált, hogy a környező 

hegykoszorún mindenhol szakad az eső, csak a 

Krizsevác járható. Bizonyára hitünk kegyelmi 

ajándéka volt ez a zarándoklathoz ideális idő. A 

stációk során Leopold testvér elmélkedései tették 

teljessé Krisztus keresztútjának jelentőségét. A 

hegyen töltött négy óra alkalmat adott minden-

kinek arra, hogy hite erejét megismerje. Minden-

kinek más és más dologban jelent meg hitének 

ereje. A csúcson lévő kereszt hatása a mai napig 

dolgozik a hegyre zarándokló hívek lelkén. Az 

emberek hátizsákszám hordták fel a 12 méter 

magas csúcskereszt anyagát. Mi hasonló súlyokat 

cipeltünk a keresztúton felfelé, csak a hátizsák 

helyett lelkünkben voltak a nehéz súlyok. Mint a 

dal is mondja, letettük ott a terheket. Ezek a lelki 

dolgok a mai napig építik ezt a keresztet. Igaz, 

szemmel láthatóan már 1933-ban elkészült a 

Krisztus halálának 1900. évfordulójára készült 

kereszt, de az a mai napig minden egyes zarándok 

által egyre magasabbra hatol az Isten felé.

 Hazafelé a Neretva völgyében indultunk el és 

Mostarban szentmisével búcsúztunk Bosznia-

Hercegovinától. Útközben a Neretva természeti 

értékeivel ismerkedtünk, amely közben egy újabb, 

merőben más zarándoklat alapjait építettük. 

Mint ahogyan Međugorje felé, úgy hazafelé is 

zsoltárok és rózsafüzérek imádkozásával kértük 

Isten és angyalai segítségét célunk eléréséhez.

(De lehet, hogy csak azért imádkoztak olyan sokat a 

mögöttem ülők, mert én vezettem. :-) )
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Liguori Szent Alfonz: Könyörgés Jézus Szíve ünnepén

Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem!

Szívednek kegyelme térítsen meg engem!

Szívednek fénye világosítson meg engem!

Szívednek fájdalma indítson meg engem!

Szívednek sebe fogadjon be engem!

Szívednek vére engeszteljen ki engem!

Szívednek érdeme szenteljen meg engem!

Szívednek keresztje erősítsen engem!

Szívednek töviskoronája díszítsen engem!

Szívednek irgalma karoljon engem!

Szívednek szelleme éltessen engem!

Szívednek tüze hevítsen engem!

Szívednek lángja gyullasszon föl engem!

Szívednek szeretete ragadjon el engem!

Szívednek méltósága emeljen föl engem!

Szívednek dicsősége dicsőítsen meg engem!

Szívednek szemlélete változtasson meg engem!

Szívednek öröme lelkesítsen engem!

Szívednek birtoka elégítsen ki engem!

Szívedben élni-halni engedj, kérlek!

Ó Jézusom szeret i csakis Téged!

Ó, édes Szív, hadd éljek boldogul,

e földön most, s örökké majd ott túl! Ámen.

Hirdetések

 • Pünkösd hétfőn reggel 7.30-kor, 9.30-kor – és 

mivel bérmálás lesz templomunkban – 17 órakor 

lesz az esti szentmise.

 • Június hónapban Jézus Szíve litániát imád-

kozunk hétköznap 17.30-kor, hétvégén 17 óra-

kor.

 • Templomunk búcsúnapján, június 28-án 17 

órakor ünnepélyes Jézus Szíve litániát, majd 

17.30-kor ünnepélyes zsolozsmát imádkozunk. 

 • Június 29-én, Péter Pál ünnepén 11 órakor 

Szenterzsébethegyen búcsúi szentmisét tartunk. 

 • Július 7-én engesztelő zarándoklatra megyünk 

Búcsúszentlászlóra a szokott időben.
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