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Ferenc és Testvérei

A szentek állhatatossága
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.

Rubbio (Vicenza), 1989. augusz-

tus 15. A boldogságos Szűz Mária 

mennybe felvételének főünnepe.

Itt kell megmutatkoznia a szen-

tek állhatatosságának

 „Tekintsetek ma reám, égi 

Édesanyátokra, a mennyország 

dicsőségébe fölvett testem és 

lelkem ragyogásában. A napba 

öltözött Asszony vagyok. Égi 

Vezéretek vagyok. Minden szent 

Királynője vagyok.

 Tekintsetek rám a tisztulás, a 

hitehagyás és a nagy szorongat-

tatás idején, mint a biztos re-

mény és a vigasztalás jelére. 

Elérkezett az az idő, amikor a 

sárkány, a földből jövő vadállat 

és a tengerből kiemelkedő vad-

állat harcba száll velem és leg-

nagyobb hódításait teszi.

 Ez az az idő, amikor Isten 

nélküli társadalmat alakítanak 

ki, és az egész emberiséget arra 

vezetik, hogy Isten nélkül éljen.

 Ez az az idő, amikor a Sátán 

és az ördögi erők egyre több 

ember által imád tátják magu-

kat, és így mind szélesebb kör-

ben terjed a szekták és a fekete 

misék sátáni kultusza.

 Ez az az idő, amikor olyan 

bálványt alkotnak, amely az igaz 

Isten és az igaz Egyház helyére 

tör. És ez a bálvány a hamis 

Krisztus és a hamis Egyház.

 Ez az az idő, amikor minda-

zokat, akik ezt a bálványt kö-

vetik, megjelölik homlokukon 

és karjukon.

Ez az az idő, amikor a Bárány 

hűséges követőit félreállítják, 

üldözik, bebörtönzik, megölik. 

Ez tehát a ti állhatatosságotok 

ideje.

Itt kell megmutatkoznia a szentek 

állhatatosságának

- Itt kell megmutatkoznia azok 

állhatatosságának, akik az Úr-

hoz tartoznak, megtartják pa-

rancsait és hűségesek maradnak 

Krisztushoz.

- Itt kell megmutatkoznia azok 

állhatatosságának, akiket üldöz-
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nek, vértanúságra visznek. Mert 

boldogok, akik az Úrban 

hunynak el, megpihennek fára-

dalmaik után, és mindaz a jó, 

amit tettek, követi őket.

- Itt kell megmutatkoznia azok 

állhatatosságának akik nem imád-

ják a vadállatot és nem engedik, 

hogy megjelöljék őket ördögi 

nevével. Azok viszont, akik imád-

ják a vadállatot és szobrát, meg-

kapják jelét homlokukra és kar-

jukra, kiisszák Isten haragjának 

borát, amelyet a rettenetes 

büntetés kelyhébe öntenek. A 

Báránynak és szent angyalainak 

jelenlétében kénköves tűzben 

gyötrődnek.

- Itt kell megmutatkoznia azok 

állhatatosságának akiknek hom-

lokára van írva a Bárány neve 

és Atyja neve, mert nem árulták 

el Istenüket, beszédükben nem 

volt hazugság és követik a Bá-

rányt, bárhová megy.

- Itt kell megmutatkoznia min-

den gyermekem állhatatosságá-

nak, akiket arra hívok, hogy 

Szeplőtelen Szívemnek szentel-

jék magukat, hogy velem legye-

nek a harcnak és Babilon buká-

sának döntő pillanatában, ami-

kor leszüretelik a Föld szőlőjét, 

amikor a fürtöket bedobják a 

szőlőprés kádjába, ami Isten 

nagy büntetését jelképezi.

 Ezért szólítalak fel ma ben-

neteket, tekintsetek rám, meg-

dicsőült testem fényében tün-

döklő égi Édesanyátokra, hogy 

fényem megvilágítson, Szeplő-

telen Szívem magába zárjon, 

anyai szeretetem megtartson 

benneteket ezekben az időkben, 

hogy az állhatatosság bátor ta-

núi legyetek az Egyház és az 

egész emberiség számára.”

Assisi Szent Klára 
(+ 1253) az eucharisztikus Krisztus odaadó imádója 

Az Oltáriszentség 
szentjei 3. rész

Szent Ferenchez hasonlóan tanítványa, Klára 

is eucharisztikus szent. Nagy becsben tartotta a 

Szent Eucharisztiát, a lehető legnagyobb 

tiszteletet tanúsította iránta, és - amint azt 

életrajzírója, Celanói Tamás megírta: „az Ol-

táriszentséghez csodálatos áhítattal” viszo-

nyult. 

Ez áll Szent Klára életrajzában: „Hogy mily nagy 

volt Boldog Klára szerető odaadása az oltár 

szentsége iránt, azt a gyümölcsök mutatják. Abban 

a súlyos betegségben ugyanis, mely Klárát ágyhoz 

kötötte, körültámasztotta magát, hogy ülve tudjon 

maradni. Úgy ült és igen drága anyagot szőtt. 

Több, mint ötven korporálét készített belőle, 

selyem, vagy bíbor tarsolyokba zárta őket, és az 

Assisi környéki hegyek és völgyek különböző 

templomai számára szánta. Minden öltés a sze-

retetnek egy- egy megnyilvánulása. Nem tudta 

megállni, hogy meg ne csókolja ezeket a gyolcso-

kat, amelyek annak testét fogják tartani, akit ő 

szeret. A csendes kézimunka lehetővé tette Klárá-

nak, hogy lelke elmerüljön Krisztus titokzatos 

jelenlétében. Lélekben imádta azt, aki megosztja a 

földdel a menny végtelen gazdagságát, és törékeny 

jelek által kinyilvánítja önmagát. Krisztusra gon-

dolt, aki az élet, aki az üdvösségnek és minden 

kívánható jónak a szerzője.” 

 A lehető legtöbbször járult a szentáldozáshoz. 

Mindig megindultan, tisztelettel és átélve áldo-

zott. Még sír is örömében. Az áldozás Klára belső 

életének középpontja volt. Amikor készült magá-

hoz venni az Úr Testét, először forró könnyek 
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öntötték el; mikor aztán reszketve odalépett az Úr 

asztalához, nem kevésbé remegett a szentségben 

rejtőző Megváltó előtt, mint az eget és földet uraló 

Megváltó előtt.” 

 Szent Klára azonban elsősorban amiatt a - Ce-

lanói Tamás által közölt - esemény miatt vált euc-

harisztikus szentként ismertté, melyben a szent az 

Oltáriszentséggel megfutamodásra késztette a sza-

racénokat: „Abban a viharban, melyet az egy-

háznak II. Frigyes császár idején a világ különböző 

tájain ki kellett állnia, Spoleto völgyének gyak-

rabban innia kellett haragjának kelyhéből. Ott a 

császár parancsára csapatokban táborozott a had-

nép és megszámlálhatatlanul sok szaracén íjász, 

hogy várakat romboljanak le és városokat hó-

dítsanak meg. 

 Mikor egyszer az ellenség dühében rátámadt 

Assisira, arra a városra, melyet az Úr különösen 

szeretett, és a hadsereg már közeledett a városka-

pukhoz, a szaracénok, egy elvetemült népség, akik 

a keresztények vérére szomjasak és minden gaz-

tettre szégyentelenül kaphatóak, San Damianonál 

behatoltak a település határába, sőt még a szüzek 

kolostorába is (1240 szeptemberének egy pénteki 

napján). A nők majd meghaltak félelmükben, hang-

juk remegett a rémülettől, és jajveszékelve futottak 

az anyához (Klárához). Ő azonban, bár betegen 

feküdt, nem ijedt meg. Kérte, hogy vezessék az aj-

tóhoz és fektessék az ellenség elé. Maga előtt pedig 

egy elefántcsonttal bélelt ezüstládikót vitetett, 

melyben a Szentek Szentjének Testét legáhítato-

sabban tisztelték. Miután imádságban teljesen 

Krisztusra, az ő Urára bízta magát, könnyek közt 

így szólt: 'Uram, a Te védtelen szolgálóidat, akiket a Te 

szeretetedben neveltem, ki akarod szolgáltatni a pogányok 

kezének? Oltalmazd meg, Uram, kérlek, ezeket a szolgá-

lóidat, akiket én most nem tudok megvédeni!' Hama-

rosan az újszövetségi engesztelőhelyről egy hangot 

hallott (vö. Számok 7,89), melyek egy kisfiú hang-

jaként jutottak fülébe: 'Mindig meg foglak titeket óvni.'

'Uram'- folytatta Klára -,'ha úgy tetszik Neked, akkor 

védd meg ezt a várost is, mely minket Irántad való sze-

retetből táplál!' És Krisztus így felelt: 'Súlyos csapáso-

kat kell kiállnia, de az Én oltalmam révén megmarad.' 

Ekkor Klára szűz felemelte könnyes arcát és e sza-

vakkal erősítette meg a síró nővéreket: 'A hitben 

könyörgök Nektek leányaim, semmi baj sem fog minket 

érni, csak bízzatok Krisztusban!' És lám, késedelem 

nélkül, azonnal megfékeződött a szaracénok vak-

merősége: megremegtek és villámgyorsan elme-

nekültek a falakon át, amelyeket előzőleg meg-

másztak. Ki kellett térniük az imádkozó Klára 

hatalma elől.  A keresztény művészet a 15. század 

óta gyakran ábrázolta ezt a jelenetet, annál is in-

kább, mivel a török elleni háborúk idején a hitet-

lenek Oltáriszentséggel való visszaverése újra aktu-

álissá vált, Szent Klára eucharisztikus szentté vált. 

 Mivel Szent Klára rendi élete idején a legszen-

tebb Oltáriszentséget olyan nagy hittel és jámbor-

sággal becsülte és szerette, élete végén a legmaga-

sabb rangú kezek kétszer is kiszolgáltatták neki út-

ravalóul: Mikor Ostiai Rainald bíboros, aki akkor 

Perugiában a pápai udvarnál tartózkodott, hallott 

Szent Klára betegségének rosszabbra fordulásáról, 

Perugiából odasietett, hogy Krisztus jegyesét meg-

látogassa. Hiszen ő (a későbbi IV. Sándor pápa) hiva-

tala révén (lelki) atyja, gondoskodása révén 

nevelője és a legtisztább szeretet révén mindig 

odaadó barátja volt Szent Klárának. Megerősítette 

a beteget az Úr Testének szentségével, a többi 

nővért pedig bíztató, gyógyító tanítással. IV. Jenő 

pápa pedig személyesen meglátogatta a szentet 

utolsó szentáldozása után: „Miután szent tagjait 

felőrölte régi betegsége, egy újabb betegség 

támadta meg, mely jelezte küszöbön álló elhívását 

az Úrhoz, de ugyanakkor előkészítette az örök 

egészséghez vezető utat is. Boldog emlékezetű IV. 

Jenő pápa úr a bíborosokkal odasietett, hogy meg-

látogassa Krisztus szolgálóját; ő, aki Szent Klára 

életmódját az utókor női számára is jóváhagyta, 

nem habozott, hogy Szent Klára életének végét 

pápai jelenlétével megdicsőítse. Miután belépett a 

kolostorba, Szent Klára fekhelyéhez sietett és 

csókra odanyújtotta kezét a beteg szájához. Klára 

nagy hálával fogta meg a kezet és a legnagyobb 

tisztelettel kérte, hogy megcsókolhassa a pápa 

lábát... Aztán angyali arccal kérte a pápától min-

den bűne bocsánatát. A pápa viszont ezt válaszol-

ta: 'Nekem se legyen nagyobb bocsánatra szükségem!' Az-

tán kiszolgáltatta neki a teljes feloldozás és a leg-

gazdagabb áldás kegyelmi ajándékát. Miközben 

mindenki visszavonult, Klára - aki aznap a 

rendtartomány főnökének kezéből már részesült a 

szentáldozásban - az égre emelte tekintetét, kezeit 

összekulcsolva Isten felé nyújtotta és könnyek közt 

ezt mondta nővéreinek: Dicsérjétek az Urat, le-

ányaim, mert ma Krisztus oly nagy kegyelemben méltóz-

tatott engem részesíteni, hogy az ég és föld együtt sem ér fel 

vele. Magamhoz vettem magát a Legnagyobbat és lát-

hattam földi helytartóját.”

(Forrás: Ferdinand Holböck: 

A legszentebb Oltáriszentség és a szentek. Marana Taha 2012.)
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 Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki előre 

megjövendölted halálodat, és az utolsó vacsorán a 

földi kenyeret csodálatosan átváltoztattad drága 

testeddé, szenvedésed emlékéül szeretetből át is 

adtad apostolaidnak, és lábukat drága szent ke-

zeddel megmosva példaként mutattad meg nekik 

mélységes alázatodat.

 Hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus! Ártatlan 

tested szenvedés és halálfélelmedben vérrel verí-

tékezett, mégis vállaltad és végrehajtottad meg-

váltásunkat, s így mutattad meg kézzelfoghatóan 

azt a szeretetet, amellyel szereted az embereket. 

 Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, akit Kaifás 

elé hurcoltak, és alázatosan eltűrted, hogy téged, 

a mindenség bíráját, Pilátus ítéljen el.

 Dicsőség neked, Uram, Jézus Krisztus, a kigú-

nyolásért, amelyet elszenvedtél, amikor ott álltái 

bíborba öltöztetve, éles tövissel megkoronázva, és 

mert elviselted végtelen türelemmel, hogy dicső-

séges arcodat leköpdössék, hogy szemedet bekös-

sék, és hogy arcodat meg fejedet a gonoszok gyil-

kos keze súlyos ütésekkel illesse.

 Dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, aki vég-

telen türelemmel megengedted, hogy oszlophoz 

kötözzenek, kegyetlenül megostorozzanak, vérrel 

borítva Pilátus ítélőszéke elé állítsanak, mint 

ártatlan Bárányt. Hódolat neked, Uram, Jézus 

Krisztus, mert amikor szent tested már egészen 

vértől ázott, kereszthalálra ítéltek, s kínok közt 

hordoztad szent válladon a keresztet, és elvisel-

ted, hogy a tömeg őrjöngése közepette vezessenek 

a szenvedés helyére, és ott ruháidtól megfosztva 

szegezzenek a keresztfára. 

 Örök hódolat neked, Uram, Jézus Krisztus, aki 

ennyi gyötrelmed között is édesanyádra - aki 

mindig bűn nélkül volt, és a bűn legkisebb foltja 

sem ért hozzá - szerető szemeddel gyöngéden rá-

tekintettél, és megvigasztalni akarván, tanítvá-

nyodra bíztad őt, hogy szeretettel gondoskodjék 

róla.

 Örök hála legyen neked, Uram, Jézus Krisztus, 

aki haláltusádban minden bűnösnek reményt 

nyújtottál a bűnbocsánatra, amikor a hozzád 

forduló gonosztevőnek irgalmasan megígérted a 

mennyország dicsőségét. 

 Örök dicséret neked, Uram, Jézus Krisztus, 

minden egyes óráért, amelyet értünk, bűnösökért 

oly nagy keserűségben és gyötrelmek között el-

szenvedtél a kereszten. Hiszen sebeid égő fájdal-

mai oly kegyetlenül járták át boldog lelkedet, és 

oly irgalmatlanul hasogatták szentséges szívedet 

Az üdvözítő Krisztushoz felemelkedett lélek imája

A Szent Brigittának tulajdonított imádságokból
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mindaddig, míg csak szíved utolsó dobbanásával 

ki nem lehelted lelkedet, amikor fejedet lehajtva 

alázattal ajánlottad magadat Istened és Atyád 

kezébe, és kihűlt tested ott maradt a kereszten.

 Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki drága 

véreddel és szent haláloddal megváltottad a 

lelkeket, és számkivetésükből irgalmasan vissza-

vezetted őket az örök életbe.

 Áldott légy, Uram, Jézus Krisztus, aki megen-

gedted, hogy oldaladat és szívedet lándzsával 

döfjék át üdvösségünkért, és hogy minket meg-

válts, átdöfött oldaladból oly bőségesen ontottad 

vízzel vegyült drága véredet. Dicsőség neked, 

Uram, Jézus Krisztus, mert azt akartad, hogy ba-

rátaid vegyék le áldott testedet a keresztről, 

fájdalmas édesanyád ölébe fektessék, és megen-

gedted, hogy aztán gyolcsba takarva sírboltba 

temessenek s katonák vegyenek őrizet alá.

 Örök hódolat legyen neked, Uram, Jézus Krisz-

tus, aki harmadnapon feltámadtál a halálból, és 

megjelentél azoknak, akiket erre szeretetből ki-

választottál, majd negyven nap után sokuk szeme 

láttára az égbe szálltak, és ugyanide vetted magad 

mellé a dicsőségbe barátaidat is, akiket a holtak 

országából megszabadítottál.

 Ujjongó dicséret legyen neked örökké, Uram, 

Jézus Krisztus, aki elküldötted a Szentlelket ta-

nítványaid szívébe, és megnövelted lelkűkben a 

mérhetetlen isteni szeretetet.

 Áldott légy, mindörökké dicséretes és dicsősé-

ges Uram, Jézus Krisztus, aki mennyei országod-

ban trónodon ülsz istenséged dicsőségében, és ott 

élsz megdicsőült szent testedben, amelyet a szent 

Szűztől vettél magadra, így is jössz majd el az 

ítélet napján, hogy megítéld minden élő és meg-

halt ember lelkét. Aki élsz és uralkodói az Atyával 

és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örök-

ké. Ámen.

Légy kész meghallani az Úr hangját,

Ha szólít csendes éjszakán!

És mondd, mint mondta egykor Sámuel,

Csak szólj, figyelek, Atyám!

Légy kész meghallani az ÚR hangját,

Ha lázas munkában talál.

És kér idődből csak egy fél órát,

Légy kész mondani: Itt vagyok, Atyám!

És légy csendesen, míg beszél!

Légy kész megtenni, amit kér!

Mert nemsokára jő a vég,

S nem lesz rá időd elég.

Almási Mihályné: 

Légy kész
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Liguori Szent Alfonz Mária 
(+ 1787. augusztus 1.) Az Oltáriszentség szentjei 4. rész

Liguori Alfonz szóban és 

írásban az isteni irgalmasság 

teológusa, aki értett ahhoz, 

hogy a híveket visszavezesse a 

bűnbánat és az oltár szent-

ségének kegyelmi forrásaihoz.

Sikeres ügyvédként működött. 

Az volt a szokása, hogy mielőtt 

munkához látott volna, szent-

misén vett részt. 

 Egy templomban, ahol éppen 

negyven órás szentségimádást 

tartottak, Alfonz Mária ezeket a 

bátor szavakat mondta az euc-

harisztikus Üdvözítőnek. „Itt va-

gyok Uram! Rendelkezzél velem 

tetszésed szerint!” 

 Elhatározta, hogy pap lesz, 

1726-ban szenteltékfel. Az újon-

nan felszentelt pap első prédi-

kációját a legszentebb Oltári-

szentségről tartotta egy negyven-

órás szentségimádás alkalmával. 

Ettől kezdve sorban szinte min-

den szószéken látták Nápoly 

azon templomaiban, ahol ki volt 

téve az Oltáriszentség. Az volt a 

célja, hogy a Szent Eucharisztia 

tiszteletét és annak gyakori mél-

tó vételét népszerűsítse. 

 Alfonz Mária hamarosan ve-

zető szerepet játszott a nép-

missziók tartásában. Több mint 

harminc éven át járta misszioná-

riusként lelki fiaival a Nápolyi 

Királyságot és az Egyházi Álla-

mot, hogy prédikáljon Isten ir-

galmas szeretetéről és a Jézus 

Krisztus általi „túláradóan gaz-

dag megváltásról”, mely elsősor-

ban a bűnbánat szentségében és 

az Oltáriszentségben nyilvánul 

meg. Mindenütt, ahol népmisz-

sziót tartott és prédikált be ve-

zette az Oltáriszentség látogatá-

sának szokását. 

 E célból írta 1745-ben ,,A leg-

szentebb Oltáriszentség látoga-

tásai” című aranykönyvecskéjét, 

mely még a szent életében 22 

kiadást ért meg. Erre a célra a 

szent minden napra néhány ál-

landó imát szánt, melyekhez 

azonban a hónap minden napjá-

ra külön szemlélődő imát is 

fűzött a legszentebb Oltáriszent-

ségben jelen lévő Krisztushoz és 

Mária Istenanyához. 

 A Szent Eucharisztiában jelen 

lévő Krisztushoz szóló naponta 

változatlan ima szövege a kö-

vetkező:

 „Uram és Üdvözítőm, Jézus 

Krisztus! Az emberek iránti sze-

retetből éjjel-nappal jelen vagy 

ebben a legszentebb Oltáriszent-

ségben, tele irgalommal és jó-

sággal. Mindenkit vársz, aki 

Téged meglátogat itt, magad 

hívod őket ide és szeretettel 

befogadod őket. Hiszem, hogy a 

legszentebb Oltáriszentségben 

valóban jelen vagy. Legmélyebb 

tisztelettel imádlak. Köszönöm 

Neked azt a sok kegyelmet, amely-

lyel már megajándékoztál. Kü-

lönösen köszönöm azt, hogy Te 

Magadat nekem ajándékoztad 

ebben a legszentebb Oltáriszent-

ségben, hogy szószólómnak 

adtad Máriát, a Te legszentebb 

édesanyádat, és hogy hívtál en-

gem, hogy most látogassalak 

meg Téged a tabernákulumban. 

Most tehát köszönöm a Te leg-

bensőségesebb szeretettel teli 

Szívedet. Háromszoros szán-

dékkal szeretném köszönteni: 

egyrészt, hogy hálát adjak Ne-

ked a legszentebb Oltáriszentség 

fenséges ajándékáért, másrészt, 

hogy engeszteljelek Téged a 

megbántásokért, melyekkel 
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számtalan ellenséged illetett eb-

ben a szentségben, mindeneke-

lőtt azonban e látogatás által 

egyúttal a föld minden olyan he-

lyén is imádni akarlak, ahol Té-

ged egészen egyedül hagynak a 

legszentebb Oltáriszentségben 

vagy Téged csak kevéssé tisztel-

nek. 

 Jézusom, teljes szívemből sze-

retlek Téged. Bánom, hogy a 

múltban oly sokszor megbántot-

tam végtelen jóságodat. Kegyel-

med segítségével elhatározom, 

hogy Téged többé nem bántalak 

meg. Most teljesen Neked aján-

lom fel magam, bármilyen nyo-

morúságos is vagyok. Lemondok 

saját akaratomról, teljesen Ne-

ked ajándékozom. Neked aján-

lom fel szívem minden érzését és 

kívánságát, sőt mindent, ami az 

enyém. Mától fogva Te rendel-

kezzél velem és mindenemmel, 

egészen a Te tetszésed szerint. - 

Csak Terád vágyom és csak a Te 

szent szeretetedet kérem Tőled, 

és azt, hogy holtomig kitartsak a 

jóban és tökéletesen teljesítsem 

szent akaratodat. Neked aján-

lom a tisztítótűzben szenvedő 

szegény lelkeket, különösen 

azokat, akik bensőségesen tisz-

telték a legszentebb szentséget 

és a Boldogságos Szent Szűzt. 

Minden szegény bűnöst is Ne-

ked ajánlok. Szeretett Üdvözí-

tőm, végül pedig szívem minden 

érzését egyesítem a Te szeretettel 

teli Szíved érzéseivel és így kí-

nálom fel őket a Te örök Atyád-

nak és kérem őt a Te nevedben, 

hogy Irántad való szeretetből 

fogadja el és hallgassa meg.”

 Szent Alfonz Mária szívügyé-

nek tekintette, hogy az ember-

ket a Szent Eucharisztiában 

Krisztushoz vezesse, aki abban 

valóságosan es ténylegesen jelen 

van. Ezért ezt írta: 

 „Az biztos, hogy a szentáldo-

zás után Istennek egy áhítatgya-

korlat sem olyan kedves, és egyik 

sem olyan hasznos, mint a 

gyakori látogatás a mi Urunknál 

Jézus Krisztusnál, aki oltárain-

kon jelen van... Tudjátok meg, 

hogy egy negyedóra alatt, ame-

lyet imában a legszentebb szent-

ség előtt töltötök, többet érek el, 

mint az egész nap alatt az összes 

többi lelki gyakorlatokkal!”

 Szent Alfonz Mária megpró-

bálta az Oltáriszentség iránti 

nagy szeretetét beültetni a nagy 

áldozatokkal és küzdelmekkel 

alapított legszentebb Megváltó-

ról nevezett Kongregációjába. 

Ezért megkívánta, hogy a kong-

regáció minden tagja naponta 

látogassa meg az Oltáriszent-

séget, naponta a legnagyobb áhí-

tattal mutassa be a szentmisét, 

és a szentmise után fél órát szen-

teljen a hálaadásnak. 

 Mikor a szent 91. életévében 

halálosan megbetegedett és 

környezete vonakodott, hogy 

teljesítse a szent útravaló iránti 

kívánságát, megindító vágyako-

zással így kiáltott fel: „Adjátok 

nekem az Istenemet! Mikor jön el az 

én Jézusom? Hozzátok ide nekem az 

én Jézusomat!” Mikor a pap be-

lépett az Oltáriszentséggel a be-

tegszobába, így kilátott fel a hal-

dokló: ”Ó Jézusom, legédesebb Jézu-

som, jöjj és vedd birtokba a szíve-

met!” Ezt az Úr 1787. augusztus 

1-én tette meg. 

 1816-ban Alfonz Máriát bol-

doggá, 1839-ben pedig szentté 

avatták, 1871-ben egyháztaní-

tóvá emelték.

 Valóban rendkívüli buzgó 

egyháztanító volt, aki szavaival, 

írásaival és megélt példájával is 

sok ezer emberrel volt képes meg-

ismertetni és megszerettetni a 

Jézus Krisztus iránti szeretet 

gyakorlását. Gyakorlását a sze-

retetnek az iránt a Jézus Krisztus 

iránt, aki a Szent Eukarisztiában 

áldozatot bemutató papként, 

áldozati adományként és ál-

dozati eledelként van jelen. 

 Erre emlékeztet bennünket az 

egyház a szent augusztus 1-jei 

ünnepi emlékmiséjének felaján-

lási imájában: „Urunk, Istenünk, 

Te Alfonz püspöknek megadtad a ke-

gyelmet, hogy az eucharisztikus 

áldozatban saját magát ajándékozza 

Neked szent adományként. Lelked 

tűzében tisztítsd meg és szenteld meg 

a mi szíveinket is! Te Szent Alfonzot 

e szentség hű kiszolgáltatójává és 

hirdetőjévé tetted. Közbenjárására 

add meg, hogy híveid ezt a szent ele-

delt gyakran vegyék magukhoz és 

Téged örökké dicsérjenek.”

(Forrás: Ferdinand Holböck: A legszentebb 

Oltáriszentség és a szentek. Marana Taha 

2012.)
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Porciunkula és családi nap 
2019. augusztus 2.
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Az ifjúság szent Filoménája
Dr. Golenszky Kandid O. Ciszt. - Ismeretlen ismerős, Az ifjúság szent Filoménája c. könyvből

Francisco di Lucia felújítva 27 év előtti emlékeit 

igazolta a közlések valóságát. Ekkor arra kérte 

Mária Lujza lelkivezetőjét, hogy a jámbor szer-

zetesnő kérjen Szent Filoménától részletes isme-

reteket életére és vértanúságára vonatkozólag is. 

Mária Lujza maga beszélte el, hogy az engedel-

mességre való hivatkozással kérték erre. Tehát 

forró, állhatatos könyörgést intézett szüntelenül 

Szent Filoménához. Egy alkalommal, mikor Isten 

iránti lángoló szeretettel cellájában ismét a kis 

Szenthez imádkozott, szemei újra lecsukódtak, 

úgyhogy akár csak az első alkalommal történt, 

nem tudta kinyitni. Kellemes, bájos hang szólí-

totta meg pontosan arról a helyről, ahol a kis szo-

bor állt.

Tartalom (kiegészített, teljes)

„Drága testvérem, én egy görög kis állam ki-

rályának voltam leánya. Anyám is királyi vérből 

származott. Szüleim, mikor még nem volt gyer-

mekük, szüntelenül áldozatokat mutattak be, és 

imádkoztak hamis isteneikhez, hogy gyermekál-

dásban részesüljenek, mely boldogságtól ez ideig 

meg voltak fosztva. 

 Ebben az időben együtt élt családunkkal egy 

római orvos, Publius, most szent a mennyben, 

bár nem szenvedett vértanúságot. Szüleim elva-

kultságán megilletődve és megindulva attól a 

szomorúságtól, melynek oka anyám terméket-

lensége volt, a Szentlélek sugalmazására beszélni 

kezdett nekik hitünkről és biztosította őket, hogy 

imáik meghallgatásban részesülnek, ha felveszik a 

kérésztséget. Buzgó ékesszólása megindította 

szüleim szívét s ugyanakkor az isteni kegyelem 

megvilágosította elméjüket. Megérlelték elhatáro-

zásukat és felvették a keresztség szentségét.

 Én a következő év kezdetén, január 10-én 

születtem. Lumenának neveztek a körülmények 

miatt, ahogy fogantattam, és mert a hit fényében 

születtem, melyhez szüleim nagyon ragaszkodtak. 

Amikor később megkereszteltek, Filumena nevet 

kaptam: ami annyit jelent, hogy Fény Leánya, azé 

a fényé, mely lelkemet e szentségben bevilágí-

totta. Az isteni Gondviselés megengedte, hogy a 

szarkofágomon lévő jelzőt ily értelemben is ma-

gyarázzák, bár a magyarázók nem tudták, hogy ez 

volt azoknak a gondolata is, akik ezt eredetileg 

odaírták.

 Szüleim elhalmoztak szeretetükkel és gyengéd-

ségükkel. Különösen apám szeretett szinte túl-

zásba menően, egy órát sem tudott nélkülem 

eltölteni, ezért kísértem el őt kevéssel 13. életé-

vem betöltése után Rómába is. S minthogy apám 

magával vitt, anyámat is megkérte, hogy legyen 

útitársam. Azért keltünk útra, mert a hatalmas és 

gőgös római császár igazságtalanul hadüzenetet 

küldött nekünk. Szegény atyám, aki ismerte 

gyengeségét, abban a reményben indult Rómába, 

hogy talán sikerül a császártól békét kieszkö-

zölnie. Miután megérkeztünk apám kihalgatást 

kért a császártól, és azt elnyervén bennünket is: 

anyámat és engemet a császári palotába vitt, jelen 

voltunk tehát a zsarnoknál való kihallgatáson.

 Milyen csodálatos a sors! Ki sejthette volna az 

enyémet? Miközben atyám komolyan védte ügyét, 

a császár folyton rám nézett és atyámnak így 

felelt: Ne nyugtalankodjék tovább, semmi aggo-

dalomra nincs oka. Ahelyett, hogy megtámadnám 

Önt, a császárság erőit rendelkezésére bocsátom 

azzal a feltétellel, hogy nekem adja szép, Filo-

ména nevű leányának kezét.

 Szüleim beleegyeztek és szállásunkra menet 

igyekeztek meggyőzni engem arról, hogy valóban 

boldog lennék, mint Róma császámője. Én azon-

ban az ajánlatot egy pillanatnyi habozás nélkül 

elutasítottam és megmondtam, hogy 11 éves ko-

romban tett szüzességi fogadalmammal Jézus 

Krisztus jegyesévé lettem.

 Apám erre megkísérelte bizonyítani nekem, 

hogy az én koromban levő gyermek nem rendel-

kezhetik önmagával tetszése szerint. Elővette 

minden tekintélyét, hogy engedelmességre kény-

szerítsen. Isteni Jegyesem azonban erőt adott, 

hogy megmaradhassak elhatározásom mellett.



10. oldal Ferenc és Testvérei 2019. augusztus

 Mikor a császár válaszomról értesült, puszta 

ürügynek tekintette a szószegésre. Maga akart 

meggyőződni a tényről: Hozzátok elém Filoména 

hercegnőt - mondta atyámnak - majd meglátom, 

nem tudom-e meggyőzni.

 Atyám értem jött, de látva, hogy elhatározásom 

rendíthetetlen..., ő is, anyám is lábaimhoz vetet-

ték magukat és sírva könyörögtek, hogy engedjek 

a császár kívánságának. »Ó leányom - kiáltották -, 

könyörülj szüléidén! Könyörülj Hazádon! Kö-

nyörülj királyságunkon! «... Ezt feleltem: »Hazám 

és királyságom az Ég. Isten és szüzességem min-

dennél előbbre való!«

 A császárnak azonban engedelmeskednünk 

kellett és meg kellett jelennünk a palotában. 

Először ígéretekkel és elkápráztatásokkal próbált 

rávenni a házasságra. Azután fenyegetésekhez 

folyamodott. Minden hasztalan volt. Végre va-

lóságos dührohamban - amelyet a tisztátalanság 

sugalmazott neki - megparancsolta, hogy vesse-

nek a mélyen fekvő tömlöcbe a palota fegyverter-

mei alatt. Ott kezemet, lábamat megkötözték, 

láncokkal terheltek meg abban a reményben, 

hogy feleségül kényszerítenek ahhoz az ember-

hez, akinek lelkében egyedül a gonoszság uralko-

dik. A császár mindennap eljött börtönömbe. 

Levétette láncaimat és így tudtam egy kis kenye-

ret és vizet magamhoz venni. De mikor látta, 

hogy kedveskedései hatástalanok, újra átadott 

gyötrelmeimnek. Isten Jegyesem szüntelenül tá-

mogatott. Állandóan Jézusnak és Szent Anyjának 

ajánlottam fel magam.

 Ezek a jelenetek 37 napig tartottak. Ezek le-

teltével az Ég Királynője megjelent előttem. 

Vakító fény vette körül. Isteni gyermeke volt a 

karján. »Gyermekem - mondotta - még három 

napig maradsz a börtönben és fogságod negy-

venedik napján elhagyod e gyötrelmek szín-

helyét.« E vigasztaló szavak hallatára szívem 

örömtől dobogott. »Mikor elhagyod e helyet - 

folytatta Isten Szent Anyja - kegyetlen kínokat 

fogsz kiállani Fiam szeretetéért. « Ezek a szavak 

félelemmel töltöttek el és úgy éreztem, mintha a 

legkeservesebb halálküzdelemben volnék. »Bátor-

ság, szeretett leányom - tette hozzá az Ég Király-

nője én legjobban szeretett leányom, ha az én 

nevemet és Fiam nevét viseled. Lumena: Fény a te 

neved. Fiam, a te Jegyesed: szintén Fény, Csillag, 

Nap! És engem vajon nem hívnak-e szintén Haj-

nalnak, Csillagnak, Holdnak, Napnak?... Én le-

szek a te támaszod! Most az emberi gyengeség és 

megaláztatás órája van, de mikor elérkezik a 

megpróbáltatás pillanata, erőt, kegyelmet kapsz. 

Gábriel arkangyal, kinek neve azt jelenti: az Úr 

ereje, mikor a földön éltem ő védett engem; most 

őt küldöm a te segítségedre szeretett leányom, aki 

- ismétlem - mindenkinél kedvesebb vagy szá-

momra.«

 Ezek a szavak visszaadták bátorságomat. Mikor 

a látomás eltűnt, a börtönben üdítő illat áradt 

utána.

 A császár miután látta, hogy nem képes meg-

nyerni engem vágyainak, kínzásokhoz folyamo-

dott, hogy megrémítsen és így megszegjem az 

Égnek tett fogadalmamat. Elrendelte, hogy nagy-

számú lovag és palotája fegyveres szolgái jelen-

létében oszlophoz kössenek és rettentő átkozó-

dások között könyörtelenül ostorozzanak. »Ha 

olyan makacs, hogy inkább kell neki egy gonosz-

tevő, kit saját honfitársai ítéltek halálra, mint egy 

ilyen császár, mint aki én vagyok - mondta akkor 

méltó büntetést érdemel.«

 A hóhérok végrehajtották a rendelkezést. Mi-

kor a zsarnok maga elé vezetett és látta, hogy 

egyetlen nyitott seb vagyok és elhatározásom 

mégis változatlan, elrendelte, hogy vigyenek 

vissza a börtönbe meghalni. Vártam a halált, 

hogy Jegyesem keblére repülhessek, mikor két 

fénylő angyal jelent meg és sebeimre mennyei 

balzsamot öntöttek. Azonnal meggyógyultam. 

Másnap reggel a császár, mikor a hírt meghallotta, 

elámult. Látván, hogy erősebb és szebb vagyok, 

mint valaha, igyekezett meggyőzni arról, hogy ezt 

a kegyet Jupiternek köszönhetem, aki a császári 

diadémra szemelt ki engem.

 A Szentlélek sugalmazásának erejével, aki mel-

lettem állt mindezekben a harcokban, elutasítot-

tam ezt a szofisztikát, ellenálltam kedveskedé-

seinek, meggyőztem a császárt pokoli tévedéséről 

és pedig olyannyira, hogy sem ő, sem pedig 

tisztjei nem tudták, hogy mit feleljenek hitem 

érdekében kifejtett érveléseimre. Őrületes dühvei 

adta ki a parancsot, hogy nyakamra vashorgonyt 

kössenek és a Tiberisbe vessenek. Ez meg is 

történt volna, de Jézus, hogy hatalmát megmu-

tassa és a hamis isteneket megcáfolja, ismét két 
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Medjugorjei üzenet 
2019. július 25.

Drága gyermekek! 

Hozzátok intézett hívásom az imádság. Legyen az ima öröm 

számotokra és füzér amely Istenhez köt benneteket.

Gyermekek, jönnek majd kísértések és ti nem lesztek erősek, 

és a bűn fog uralkodni, de ha az enyémek vagytok, győzni 

fogtok, mert Fiam, Jézus Szíve lesz a menedéketek. 

Ezért gyermekeim, térjetek vissza az imádsághoz, míg az ima 

az életetek nem lesz nappal és éjjel. Köszönöm, hogy vála-

szoltatok hívásomra.

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az 

egész világért!

angyalt küldött segítségemre. Ők esésem pillana-

tában elvágták a kötelet, a horgony a Tiberis mé-

lyére zuhant és az iszapba süllyedten ma is a 

fenéken van. Az angyalok aztán a partra tettek 

úgy, hogy ruháimat egy csepp víz sem érintette. A 

csoda a tömegből halk morajt váltott ki, mint a 

velem együttérző szenvedés és üldözőm megve-

tésének jelét. A jelenlévők nagy száma meg is tért 

Jézus Krisztus hitére.

 Dioklecián, aki még a fáraónál is elvakultabb 

volt, most, kijelentette, hogy boszorkány vagyok, 

végighurcoltatott Róma utcáin, s elrendelte, hogy 

nyilazzanak agyon. Immár másodszor halálos 

sebekkel, haldokolva vetettek ismét a tömlöcbe. 

De a természetszerűleg várt halál helyett a Min-

denható békés álmot küldött reám, melyből gyó-

gyultan ébredtem fel és szebb voltam, mint va-

laha. Mikor a császár ezt az újabb csodát hallotta, 

oly dühös lett, hogy elrendelte a kínzás folyta-

tását. Megparancsolta, hogy hegyesebb nyilakat 

vegyenek, mint az előzők és addig nyilazzanak, 

míg csak meg nem halok. De a nyílvesszők nem 

mozdultak az íjakról, mintha oda lettek volna 

szegezve.

 Dioklecián továbbra is azt hitte, hogy ez mágia. 

Remélve, hogy a boszorkányoknak a tűz ellen 

nincs erejük, kiadta a rendeletet, hogy a nyilakat 

tüzes kemencében tegyék izzóvá. Ez sem hasz-

nált. Isteni Jegyesem úgy védett meg, hogy a 

nyilakat visszafordította az íjazókra és hatan 

meghaltak. Ez a csoda újabb megtéréseket ered-

ményezett és az emberek közül mind többen 

adtak komoly kifejezést a császár iránti ellenséges 

érzelmeiknek, s ugyanakkor szent hitünk iránt 

ébredő tiszteletüknek.

 A zsarnok ekkor komolyabb következmények-

től tartva elrendelte, hogy lefejezzenek. Dicső-

ségesen és győzelmesen szállt lelkem az égbe, ahol 

megkaptam isteni Jegyesem kezéből a szüzesség 

koronáját, amely nekem oly sokba került..., a vér-

tanúság pálmája pedig, amelyet annyi győzelem 

által érdemeltem ki, csak még kedvesebbé tett 

isteni tekintete előtt. Péntek délután 3 óra volt, 

augusztus 10-én.

 Most látod, miért akarta a mi Urunk, hogy 

testemet augusztus 10-én vigyék Mugnanóba és 

miért tett ebből az alkalomból annyi csodát."

E kinyilatkoztatásra vonatkozólag 

semmiféle egyházi tekintély nem nyilatkozott.
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Nagyboldogasszony himnusz
- Reggeli dicséret

Napba öltöztél, legragyogóbb szép Szűz,

kétszer hat csillag koronádnak éke,

lábad alá hull zsámolyul a hold is,

égi Királynőnk!

Bűnt, halált, poklot letiport erényed,

Szent Fiad mellett ülsz mint közbenjárónk,

téged az ég s föld Királynőjének vall

s zengi hatalmad.

Szent hitünk buzgó követőit védd meg,

a tévelygőket hozd vissza a nyájba,

s mind, kiket elföd a halálos éj még,

hozd ki a fényre!

Kérd Istent értünk, bűnösökért, Szent Szűz,

sírva könyörgünk, adj erőt, segíts meg,

bármi veszélyben biztató reményként

csak te ragyogsz fel.

Áldjuk örökké a Szentháromságot,

ő adta néked koronádat, szép Szűz,

ő tett meg téged a mi Királynőnkké

s Édesanyánkká. Ámen.

Hirdetések

 • Augusztus 13-án, kedden Andráshidán 9.30-

kor szentmise, melyet Szentségimádás követ 12 

óráig.

 • Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján 

délben is lesz szentmise. Előtte rózsafüzért imád-

kozunk. 

 • Augusztus 20-án, kedden, vasárnapi miseren-

det tartunk. A 9.30-as szentmise után megáldjuk 

az új kenyereket a templomban. 

Ferenc és Testvérei 2019. augusztus


