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Ferenc és Testvérei

Ez az az idő...
Don Gobbi 

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, éljetek az én 

békémben. Ma a szegény Cova 

da Iriában, Fatimában történt 

első jelenésemről emlékeztek meg. 

Eljöttem az égből mint Édes-

anyátok és Királynőtök. Szeplő-

telen fényem ragyogásában nyil-

vánultam meg előttetek.

 Úgy jelentem meg, mint a nap-

ba öltözött Asszony, akinek az a 

feladata, hogy kialakítsa seregét 

a küzdelem döntő pillanataira. 

Ez az én nagy fényem ideje. 

Ez az imádság és a vezeklés ideje.

Ma ismét felszólítalak, hogy kü-

lönösen a szegény bűnösök, az 

istentagadók és a távollévők meg-

téréséért imádkozzatok.

 Imádkozzátok mindig a rózsa-

füzért. Ajánljatok fel imát és 

áldozatot a lelkek megmenté-

séért, mert ma is megismétlem, 

hogy sokan kerülnek a pokolba, 

mivel senki sincs, aki értük imád-

kozna vagy áldozatot hozna. Ez 

a megtérés és az Úrhoz való 

visszatérés ideje. Kézen foglak 

benneteket, mint Édesanyátok. 

A jóság, a szeretet és a szentség 

útjára vezetlek. Elnyerem számo-

tokra a bűnbánat kegyelmét, 

hogy távol tudjatok élni a bűn-

től, a gonoszságtól és az önzés-

től.

 Növekedjék mindennap azon 

gyermekeim száma, akik ellene 

mondanak a bűnnek, hogy Isten 

kegyelmének útján járjanak. 

Vegyék mindinkább figyelembe 

és gyakorolják az Úr törvényét. 

Akkor sok testvéretek követ 

majd benneteket az Úrhoz való 

visszatérés és a megmenekülés 

útján.

Ez az én Békém ideje. 

Azokat a fiaimat, akik rám hall-

gatnak és Szeplőtelen Szívem-

nek szentelik magukat mega-

jándékozom békémmel. Ráve-

zetlek arra, hogy a szív és a lélek 

békéjében éljetek. Még a nagy 

zűrzavar idején is megtartalak 

benneteket kiegyensúlyozott-

ságotokban. Elsősorban a ve-
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szély és a megpróbáltatás idején 

fogjátok jelenlétemet megtapasz-

talni. Megjelöllek benneteket 

pecsétemmel, hogy a sűrű sö-

tétség e napjaiban mindenütt a 

hit, a szentség és a szeretet fé-

nyét tudjátok árasztani.

Ez a nagy irgalmasság ideje.

Jézus Szíve készül kiárasztani 

irgalmas, isteni Szeretetének 

folyamait. Elérkezett a világ szá-

mára a nagy irgalmasság órája. 

Harmatként száll minden sebre, 

felnyitja a legkeményebb szíve-

ket, megtisztítja a bűnbe merült 

lelkeket, megtérésre vezeti a bű-

nösöket és mindenkit megaján-

dékoz a teljes megújulás kegyel-

mével.

A nekem szentelt Mária-év e nap-

ján felszólítalak benneteket, en-

gedjétek mindannyian, hogy át-

járjon szeplőtelen fényem, így ti 

is saját fényemmé válhattok, és 

megvilágíthatjátok e mély sötét-

ségbe merült Földet a tisztaság 

és a szeretet napjával.”

                  Heede (Németország), 

1988, május 22. Pünkösd

Álmodtam. Vagy tán nem álom volt!?
Hogy templomunkban álltam, az 
Úr Jézus szobra előtt, az oltárnál.
Mögöttem zúgott, zengett az orgona, 
Körülöttem, mint tenger a nép.
És csak álltam, és nem tudom miképp, de lassan
Egyedül maradtam.
Csak az Úr Jézus és én.

A nép morajlása lassan mind megszűnt,
Már csak az orgona szólt odafönt,
Aztán az sem. Csend lett.
És ekkor mintha hallani lehetet volna a mennyet.
Az angyalok éneket, amint dicsérik az Urat.
Ember így nem tud zengeni, biztosan ők voltak.

A nap fénye beáradt az üvegablakokon,
És megcsillant fénye az üres padokon.
Béke volt, és csend és nyugalom
Ezt kellene mindenkinek a futó hétköznapokon!
Amikor mindenki, mindig, mindenhová rohan,
És idejük amellett hogy nincs, mindig mindenre van,
Csak a legfontosabbat felejtik el sokan:
Hogy Isten meglátogassák a templomban!

Nem tudják, persze honnan tudnák szegények,
Hogy Istennél elcsendesülnek a háborgó lelkek,
Hogy az Úrnál megkapja mindenki, amire igazán 
szüksége van,
Hogy Jézus szívén megpihenni a nagy zűrzavarban,
Annál nagyobb kegyelem nincsen.
Ilyenkor úgy érzem, leszállt hozzánk az Isten.
Eljött megint, hogy felemelje az elesettet,
Hogy békét adjon a békétlenek,
Hogy bekötözze a sebeket,
És hogy megvigasztalja a megfáradt embereket...
S most én is itt vagyok, nézem Jézusomat,
Ahogyan jobbjával a szívére mutat.

Ó szent szív, melyet katona lándzsája járt át,
Megnyitva nekünk a kegyelmek forrását.
Szent Szív ahol megpihenhet a lélek,
Hogyha hozzátértek nyugodalmat nyertek.

Álltam. És csak néztem. S mintha mozdult, volna ajka,
Mintha, szólani akarna...
S akkor kiöntöttem szívem,
Akkor ott előtte, teljesen összetörtem, 
Mindent, mindent elmondtam,
Ami a szívemet nyomta,
Mindent megvallottam,
Mintha gyóntam volna.
Álom volt csak?! Nem lehetett álom!
Amikor elmondtam néki minden bánatom,
Amikor könnyes szememet arcára emeltem,
Akkor mintha elsüllyedt volna minden,
A lelkem szárnyra kelt,
Repülni tudtam volna,
Csak néztem Jézusra, s mintha mosolygott volna...
"Jöjjetek hozzám kik magfáradtatok,
S én lelketek felüdítem!"
Jézus, amit mondott,
Akkor megértettem.

Álom volt, csak? Nem, nem lehetett álom!
Mert nem ébredtem szomorúságra,
Sőt minden bánatom,
Eltűnt egy pillantásra.
A kedves álom után az ember szomorúan ébred,
Fáj, hogy elvesztette az álombeli képet,
Hogy elveszett a boldogság a nyugalom,
Mely az álomban volt...
Én mindennek az ellenkezőjét tapasztaltam ott.
A szomorúságból, örömre ébredtem,
A békétlenség helyett,
Békét kapott lelkem,
A nyugtalanság, az aggodalom, amely eddig űzött,

Jézus szíve előtt
Preisinger Virág
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Mind-mind megszűnt,
Megint az Úr győzött!

S a virág, akit a sok sár a földre nyomott,
Aki nem tudott, felkelni, míg nem kiáltott az Úrhoz,
Most újra a nap felé tudott fordulni,
Repedezett kút helyett az élő vízből inni.

Ez valóság volt! Nem álom!
Jézus meghallgatta, és elvette minden bánatom.
Új életre hívott meg,
Amely hozzá vezet.
Nem kell aggodalmaskodnom,
Csak megnyitni szívemet.
Csak Őrá kell emelnem a tekintetemet,
S akkor megfogja a kezemet,
Tudom, nem fogok elesni,
Tudom minden időben Ő meg fog védeni!

Éreztem, tudtam, hogy engem is szeret.
Értem is feláldozta magát, és emberré lett.

S most ha hozzá térek, nála biztonságot lelek.
S ketten indulunk most már az Úr felé,
A keskeny úton az Úr Jézus és én,
Felfelé...

S ekkor mintha mögöttem az orgona 
Újra megszólalt volna,
S a nép, amelyet eddig nem hallottam,
Újra visszatért volna.
De most már nem zsongott, 
Hanem szépen csendben, sorban,
Egymás kezét fogva álltak, minden padban
Szinte észre sem vettem,
S már nem egyedül voltam.
Akkor könnyes szememet Jézusra emeltem,
Hálatelt szívemmel köszönetet rebegtem.
Jézusom mosolygott,
Felénk nyújtotta kezét.
S csak álltunk a templomban.
Csak Jézus és a nép!

Nyugat kapujában jártunk 
Furján Zoltánné

Kőszeget Nyugat-Magyaror-

szág ékszerdobozának is ne-

vezik. Ezt most mi is megta-

pasztalhattuk. A Jézus Szíve 

Ferences Plébánia Karitász 

csoportja május 25-én Kő-

szegre kirándult. 

Múlt évben ők voltak azok, 

akiknek a finom főztjével a 

Porcinkula napján megrende-

zett Családi napon éhségünket 

olthattuk. Ekkor döntöttünk 

úgy, hogy a kapcsolatot erősí-

teni kell. Márciusban az egy-

házmegyei karitász csoportok 

keresztútját Kőszegen tartotta 

dr Székely János püspök úr. 

Már akkor is jó volt látni a lel-

kes kőszegi karitász csoportot.

 Így hát örömmel indultunk 

ismét Kőszegre, az időjárás is 

kedvezőnek bizonyult. A határ 
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melletti Nardáról is eljöttek a 

karitász segítői. Már őket is is-

mertük, hisz az ott rendezett 

táborokban nem egy alkalom-

mal segítettünk a programok 

lebonyolításában.

 Szerencsés érkezésünk után 

kihasználva a jó időt, hamaro-

san el is indultunk. Idegenve-

zetőnk segítségével csak a leg-

jellegzetesebb helyeket tudtuk 

megkeresni a mesébe illő vá-

roskában. Olyan történelmi ese-

ményekkel ismertetett meg ben-

nünket, amit talán a legrészle-

tesebb leírásokban sem lehet 

megtalálni. Elmondta, hogy Kő-

szegen három dolog elmaradha-

tatlan, a harangszó, az eső és a 

szél. Az országban itt szólal 

meg 11 órakor is a harang, ami-

vel a törökök meghátrálására 

emlékeznek. Rengeteg a látniva-

ló, szinte minden épületnek 

külön története van. 

 Igyekeznünk kellett, hogy a 

csodálatos Jézus Szíve templo-

mot belülről is megcsodálhas-

suk. Az ólomüveg ablakok a 

napsütésben érvényesültek a 

legjobban. Az oszlopokat és az 

oszlopfőket díszítő festés a 

templom leglátványosabb díszí-

tőelemei. Órákig lehetne cso-

dálni.

 A  Hősök kapuján áthaladva 

elénk tárult a Jurisics tér szép-

sége. A több száz éves épüle-

tekkel, a Szent Imre és Szent 

Jakab templomokkal. Az eredeti 

templom oltárképe a Palástos 

Madonna. Ezt az oltárt ková-

csoltvas kerítés veszi körül, 

melyben két sorban, a köve-

kező írás olvasható:

„OLTALMAD ALÁ FUTUNK 

NAGY MENTSÉGE 

REMÉNYSÉGE A KÉTSÉGBE 

ESTEKNEK ISTENNEK 

SZENT SZÜLŐJE DICSŐSÉG 

FÉNYESSÉG SZÉP CSILLAGA 

NÉPEDNEK” 

 Sikerült megtekintenünk a 

Patika Múzeumot is. A kertet, a 

növények szárítására szolgáló 

padlásteret, és az eredeti üveg-

csékkel, bútorokkal berendezett 

patikában is gyönyörködhet-

tünk. 

 A városnézés hosszas beszél-

getésbe torkollott. Tágas he-

lyünk volt az Önkormányzat 

által adományozott közösségi 

házban, melyet a karitász cso-

port használhat. A kőszegi cso-

port lelkivezetője, Harangozó 

Vilmos atya az egyházközség 

plébánosa, és Heiter Róbert 

káplán is eljöttek. Megtudtuk, 

hogy Vilmos atya Afrikában is 

járt. Az ott szerzett tapaszta-

latokat átadta a karitász cso-

portjának. Folyamatosan figyeli 

és segíti a csoport munkáját 

amiben csak teheti. A közösségi 

házba bármikor meg tudják 

hívni a város szegényeit, az ott 

tárolt dolgokat a rászorulóknak 

ki tudják osztani. Nem egy al-

kalommal meleg étellel is ven-

dégül látták már őket. Egyik 

pékségből heti két alkalommal 

rendszeresen kapnak pékárút, 

amit ott szintén ki tudnak osz-

tani. Mindehhez persze egy lel-

kes csapat is kell, hogy megvaló-

sulhasson.  

 Nagy köszönetet mondtunk a 

kedves vendéglátásért a Kőszegi 

Plébániai Karitászcsoportnak. 

Nagyon jó érzés volt együtt len-

ni azokkal a testvérekkel, akik 

hasonlóan ott segítenek, ahol 

annak szükségét látják. Minden 

karitász csoporttal együtt ők is 

felkarolják, és segítő kezet nyúj-

tanak a rászorulóknak. 

 Végül Vilmos atya áldását 

adta mindannyiunk munkájára, 

és szavaival bíztatott bennünk, 

hogy ahol tudjuk tegyük a jót. 

Örömmel és élményekben gaz-

dagon tértünk haza.
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Elsőáldozás

Elérkezett a nap amikor megkaptam 
az Oltáriszentséget.
Vasárnap amikor magamhoz vettem az ostyát 

éreztem,hogy valami behatol a lelkembe. Mikor 

elléptem a szentélytől nagyon furcsán éreztem 

magam.

 Először egy kicsit megszédültem, csak Jézusra 

tudtam koncentrálni.

 Szeretettel töltött el Jézus szeretete. Nagyon jó 

volt ez a lelkemnek.

 Azon a napon és a következőn is valahogy 

bennem volt az, hogy nagyon jól viselkedjek. 

Mindenben segítettem szüleimnek vacsora előtt 

is mondtam imát. Valahogy azt éreztem, hogy 

kicsit megváltoztam. Jézus testét és vérét még 

mindig érzem a szívemben.

Megígérem, hogy ezentúl rendszeresen járok szent-

misére és  gyakran járulok szentáldozáshoz.

Gyarmati Kolos 4.c  Landorhegyi Iskola

Elsőáldozó lettem
Izgatottan vártam már az elsőáldozást, amikor 

magamhoz veszem Jézus testét és vérét.

 Nagyon sokat készültünk és azt éreztem, hogy 

készen állok találkozni Jézussal. Amikor kaptam 

az ostyát akkor úgy éreztem, hogy ez életem leg-

jobb napja, és az is marad örökre! És ezt senki 

nem veheti el tőlem! Azóta a számitógépet is 

könnyebben kikapcsolom!

 Igyekszem majd olvasni a Bibliát és esténként 

mindig imádkozom!

Baglady Barnabás Noé 4.b  Landorhegyi Iskola
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Szentek nyomában
Verő Teréz 4.o

Ismét elkezdődött a zalaeger-

szegi Ferences hittantábor, 

melyet már nagyon vártam 

(június17-21.). 

A címre utalva a héten a szen-

tekkel foglalkoztunk. Négy csa-

pat volt melyet színek szerint 

különböztettünk meg. Minden 

csoportnak egy csoportvezetője 

volt, legalább 3 segítővel.  Min-

den napra jutott egy Szent. 

Hétfő: Szent Ferenc

Kedd: Szent Antal

Szerda: Szent József

Csütörtök: Szent Rita

Péntek: Jézus Szent szíve

Hétfőn, Szerdán, Pénteken a 

templomkertben töltöttük a 

napot, a másik két napon kicsit 

kiruccantunk a tábor helyszí-

néről. Kedden Zalabérben ki-

rándultunk a szent Antal kápol-

nához, Csütörtökön pedig a 

termálfürdőben pancsolhattunk, 

játszhattunk. 

 A héten lehetőségünk nyílt 

kipróbálni az imaösvényt, mely 

a tábor 5 Szentjének szobránál 

egy-egy kis feladat várt megol-

dásra. Nekem nagyon tetszett. 

Hétfőn és pénteken, nyitó il-

letve záró misét tartottunk. 

 A tábor végén mindenki egy 

tollal és egy szentképpel, de leg-

főképpen élménnyel telve térhe-

tett haza.
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Zaccaria Szent Antal Mária 
(+ 1539. július 5.) 

A legszentebb Oltáriszentség előtti „negy-

venórás ima szentje” - így nevezték a fiatal 

cremonai rendalapítót. 1502-ben született 

egy genovai patrícius gyermekeként, aki még 

gyermeke születése előtt meghalt. A mind-

össze 18 éves anya teljesen gyermeke neve-

lésének szentelte magát. 

 A fiatal Zaccaria Antal Mária Páviában filozó-

fiát, majd Páduában orvostudományt tanult és 

1524-ben orvosdoktori címmel fejezte be ott ta-

nulmányait. Cremonába visszatérve rövid ideig 

gyakorolta orvosi hivatását a szegények és szüksé-

get szenvedők javára, miközben buzgó világi 

apostolként is tevékenykedett. Lelkivezetői, a cre-

monai Marcello és Domonkos papfivérek arra 

ösztönözték, hogy a papi hivatást válassza. 

 1528-ban szentelték pappá Zaccaria Antal Má-

riát. Első miséjén látomással lett kitüntetve: a 

szent átváltoztatás pillanatában angyalokat lá-

tott, akik Krisztus Testét és Vérét imádtak. Ez a 

látomás szolgált később teljesen eucharisztikus 

irányultságú lelkipásztori tevékenysége beveze-

téseként, melyet 1530-tól Milánóban gyakorolt. 

Ott csatlakozott az „Örök Bölcsesség Orató-

riuma” elnevezésű közösséghez, melynek lelki ve-

zetője lett. Ebből a közösségből nőtt ki a „Szent 

Pál áldozópapjai” a „barnabiták” kongregációja. 

Szent Pál a népek apostola, az ő izzó Krisztus-

szeretetével a pap Zaccaria Antal Máriának min-

denben példaképe volt. Ezért rendje tagjainak is 

ezt a figyelmeztetést adta: „Nem illik, hogy egy 

ilyen példakép szemei előtt gyáva katonák, sőt 

dezertőrök és egy ilyen atyának csak degenerált 

fiai legyünk!” 

 Szent Páltól vehette át Zaccaria Antal Mária a 

Szent Eucharisztia igen nagy megbecsülését is, 

amit lelkipásztori tevékenysége középpontjába 

állított. Ennek látható kifejeződése volt az általa 

különösen szorgalmazott 40 órás ima. Ezt a negy-

venórás szentségimádást Antonio Bellotti († 

1528) ágostonrendi pap kezdte 1527-ben a milá-

nói Szentsír templomban annak a negyven órá-

nak a tiszteletére, melyet Krisztus a sírban fekve 

töltött, tartsanak ki vele az eucharisztikus Üdvö-

zítő imádásában, hogy ezzel kiesdjék Isten irgal-

masságát az akkori háborús szorongattatások kö-

zepette. (A hírhedt Sacco di Roma – Róma kifosz-

tása és feldúlása idején történt ez.)

 A Krisztus-szeretettől izzó Zaccaria Antal 

Mária felkarolta ezt az áhítati formát. Ő volt az, 

aki különleges ünnepélyességgel látta el és 

terjesztette el azt a szokást, hogy a legszentebb 

Az Oltáriszentség szentjei 2. rész
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Oltáriszentséget negyven órán át a nagy nyil-

vánosság elé kitegyék, és az előtt imádkozzanak. 

(Néri Szent Fülöp és Borromeo Szent Károly is 

bekapcsolódott ebbe az áhítati formába.) 

 Megtapasztalták, mily sok áldás áradt ki Zac-

caria Antal Mária és lelki fiai, a barnabiták lel-

kipásztori működéből éppen a Szent Eucha-

risztiának e tisztelete által. A pápák ünnepélyesen 

jóváhagyták és ajánlották a negyvenórás imádást, 

például IV. Pál pápa 1560. november 5-i bullá-

jában, VIII. Kelemen 1592. november 25-én 

kiadott bullájában és VIII. Orbán pápa az 1623. 

augusztus 6-i enciklikájában. 

 A negyvenórás szentségimádásból fejlődött ki - 

először Rómában – az úgynevezett „Örök Imá-

dás”, melynek során éves ciklusban felváltva min-

dig egy-egy templomban, mindig a nap vagy az 

éjszaka 12 12 órájában Róma városán belül, ké-

sőbb pedig egy egyházmegyén belül a monstran-

ciában kitett Szent Eucharisztiát imádva tisztelik.

 A negyvenórás imádás szerzőjének teljes joggal 

Szent Zaccaria Anatal Mária tekintjük. Szentté 

avatási bullájában 1897. május 27-én XIII. Leó 

kihangsúlyozza: „Ő valósította meg elsőként a 

legszentebb Oltáriszentség ünnepélyes, három-

napos imádásának gondolatát.” A pápai dekré-

tumban, mely megerősítette azt a három csodát, 

melyet Zaccaria Antal Mária tett, ezen felül még 

ezt olvashatjuk erről az eucharisztikus szentről: 

„Azon fáradozott, hogy mindenhol felkeltse és 

növelje a Szent Eucharisztiában jelen lévő Krisz-

tus Jézus iránti szeretetet.” Az eucharisztikus 

Üdvözítőnek a negyvenórás imádásban kijutó 

hódolaton túl Szent Zaccaria Antal Mária min-

denekelőtt azon fáradozott, hogy a hívekben újra 

felszítsa a Szent Eucharisztia vétele iránti buzgó-

ságot és legyőzzön minden ezzel kapcsolatos 

lanyhaságot.

 Hogy mennyire lanyhává váltak az emberek 

akkoriban, azt legjobban az a mérleg mutatja 

meg, melyet Szent Zaccaria Antal Mária társa, 

Thienei Szent Kajetán készített 1523-ban ve-

lencei lelkipászpari tevékenységéről. Szó szerint 

ezt írja ugyanis: „Velence valóban pompás város! 

De hogy ne sírjon rajta az ember? Alig van itt 

ugyanis valaki, aki keresi és szereti a megfeszített 

Krisztust. Meglepő módon egy nemessel sem 

találkoztam, aki Krisztus szeretetét előbbre va-

lónak tartotta volna, mint saját becsületét. Nem 

tagadom, hogy vannak jó szándékú emberek, de 

szégyellik, ha látják őket gyónni vagy áldozni. 

Nem fogok nyugodni, míg ezeket a kereszté-

nyeket nem látom éhezőkként ismét a papokhoz 

sietni, hogy a Szent Eucharisztiával jóllakassák 

magukat. Ezeknek a keresztényeknek megint a 

legnagyobb dicsőség legyen és ne szégyen, ha 

Krisztust a Szent Eucharisztiában magukhoz ve-

hetik.” 

 Ezeket a szavakat éppúgy írhatta volna Szent 

Zaccaria Antal Mária is azokról az olasz váro-

sokról, amelyekben lelkipásztorként működni 

kezdett. Buzgóságával eucharisztikus tavaszt ho-

zott ezekbe a városokba a negyvenórás szentség-

imádás és a gyakori áldozás szorgalmazása által. 

Zaccaria Szent Antal Mária a családban élők 

számára megalapította ,,Szent Pál házas tisz-

telőinek kongregációját,” melynek célja, hogy 

mindenekelőtt a családapákat és anyákat a gya-

kori áldozás révén megszentelje és így a családo-

kat és otthonukat Itália szerte az egyház kicsiny 

másává, valódi házi egyházzá tegye.

 Mindössze 37 évesen halt meg ez az igen erő-

sen eucharisztikus jellegű észak-itáliai katolikus 

reformátor 55 éves édesanyja karjaiban, 1539. 

július 5-én szülővárosában, Cremonában. A ke-

resztény művészet személyének és működésének 

jellemzésére három kedvenc tárgyát adta a kezé-

be: Szent Pál leveleit, a keresztet és a monstran-

ciát.

(Forrás: Ferdinand Holböck: A legszentebb 

Oltáriszentség és a szentek. Marana Taha 2012.)
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Ministráns kirándulás
Preisinger Mátyás

Június 26-án, 6 órakor Ausz-

triába indultunk Leopold test-

vérrel. Úti célként a Raxal-

pok megmászását tűztük ki. 

Már reggel bebizonyosodott, 

hogy jó időnk lesz, mert a 

Szűzanya tiszta, kék palástja 

borult ránk, egészen, amíg oda 

nem értünk. Ott hátizsák-

jainkat felvéve nekivágtunk az 

útnak. Amikor az út meredekké 

kezdett válni, már lassabban 

haladtunk, nemcsak az emelke-

dés, hanem az elénk táruló – 

szebbnél szebb virágokkal be-

hintett – környezet csodálása 

miatt is. Jó volt hallani, hogy 

Leopold testvér minden virágot 

név szerint ismert. 

 A sok látnivalót nem győztük 

megörökíteni. Már az odafele 

úton megtudtuk, hogy a tetőn 

még egy kis hó is vár ránk, de 

amennyit a pihenőhelyre felér-

ve találtunk, az minden vára-

kozásunkat felülmúlta. Az itt 

elköltött ebéd és a kilátásban 

való gyönyörködés után tovább-

indultunk a Heukuppe csúcsra. 

Szótlanul ballagtunk felfelé, 

mert figyelmünket lekötötte a 

táj. Útközben még egy zergét is 

láttunk a hóban ülni. Az egyik 

közeli hófolton még csúszkál-

tunk is. Hihetetlen, júniusban!  

 A 2007 méter magasságon 

kitárult előttünk a hófoltokkal 

tarkított, alpesi táj. Lenyűgöző 

volt számomra, mert most vol-

tam először ilyen magasságban.  

 A szerpentinen magunkban 

imádkozva, elmélkedve jöttünk 

lefelé. Egy tisztáson megpihen-

ve elimádkoztuk az Irgalmasság 

rózsafüzérét.

 Hazafelé hálaadásként Dicső-

séges rózsafüzért imádkoztunk. 

Istennek legyen hála az élmény 

dús napért és a szép időért!



11. oldalFerenc és Testvérei 2019. július

A Szűzanya 2019. június 25-i üzenete 
a jelenések 38. évfordulóján

Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Gyermekeim, 

különösen köszönöm nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Az új időkre 

készítelek fel benneteket, hogy erősek legyetek a hitben és állhatatosak az 

imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson és megújítsa a föld 

színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, noha a sátán 

háborút és gyűlöletet akar. Gyermekeim legyetek az én kinyújtott kezem és 

büszkén járjatok Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. 

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2019. június 25-én volt a szokásos éves jelenése.           

Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya Ivankára bízta a 10. titkot, és azt 

mondta, hogy élete végéig évente egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így 

történt az idén is. A jelenés, amely 4 percig (18:37-18:41) tartott Ivanka családi házában volt, és csak 

Ivanka családja volt jelen. A jelenés után Ivanka a következőket mondta: a Szűzanya a következő üzenetet 

adta: „Gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

"Jézusért élni, Benne remélni,

Sötét viharokban, elfeledt sarokban

A fájó keresztet könnyek nélkül vinni,

Csak Őbenne bízni.

Küzdeni a tiszta ideálért.

Meghalni a földnek

Isten Szent Fiáért.

Erre tanítson meg

Krisztus égi Szent Szerelme

És daloló szívvel repülni a Mennybe!"

Galgóczy Erzsébet

Jézusért élni
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SZENT BRIGITTA IMÁJA
Mindenható és legjobb Uram,

figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,

melyeket már gyermekkorom óta hordok.

Sírok, mert haszontalanul telt el az idő.

Erőm nem elegendő, 

hogy kitartsak a fáradozásban,

erőim hiúságokra pazaroltam.

Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása,

hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért,

könyörgök, irgalmazz nekem!

Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel,

hiszen te vagy a legjobb orvos,

vigasztald meg lelkemet,

hiszen te vagy a legjobb vigasztaló! 

Amen.

Hirdetések

 • Július 26-án reggel 9 órakor, Szent Anna 

ünnepén búcsúi szentmisét tartunk az Olai 

temető Szent Anna kápolnájában. 

 • Július 28-án vasárnap 11 órakor Ebergényben 

búcsúi szentmise lesz.

 • Augusztus 2-án, pénteken a hagyományunk-

hoz híven Porciunkula ferences főünnepünkön 

délután plébániai családi napot tartunk, melynek 

keretében 16 órakor a templomban Lendvai 

Zoltán atya előadása lesz, ezzel egyidőben a 

gyerekeknek külön programot biztosítunk. Este 6 

órakor a rendház udvarán szabadtéri szentmisét 

mutatunk be. A teljes búcsú elnyeréséért gyónási 

lehetőséget biztosítunk. 

 • Előző este 22 órától a rendház udvarán Szent-

ségimádást tartunk, melyet éjfélkor szentmise 

követ. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 • Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján 

11 órakor búcsúi szentmisét tartunk Szentség-

imádással egybekötve Szenterzsébethegyen. 

Ferenc és Testvérei 2019. július


