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Ferenc és Testvérei

Az én fényem Pápája
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.

Dongo (Como), 

1987. augusztus 13.

Az én fényem Pápája

„Szeretett fiaim, ma mindnyá-

jatokat felszólítalak, alkossatok 

védelmező imasáncot Pápám 

körül.

 II. János Pál Pápa a legna-

gyobb ajándék, akit Szeplőtelen 

Szívem elnyert Jézus Szívétől a 

tisztulás e fájdalmas idejére. 

 Ő az én Pápám. Én neveltem, 

az én vezetésem alatt áll égi 

Édesanyátoknak tett önfelaján-

lása útján, s ezen engedelme-

sen, gyermeki odaadással és 

nagy bizalommal halad.

 Ő tervem fontos része. Az én 

Fényem Pápája ő, fényemet si-

került elterjesztenie az egész 

Egyházban és e nagyon fenye-

getett emberiség körében min-

denütt. 

 Én magam vezetem őt a világ 

minden útján. Követ engem a 

kisgyermek engedelmességével, 

az apostolok bátorságával, a 

vértanú áldozatával, a fiú oda-

adásával. Ez a Pápa az én sze-

retetem remekműve és az a fel-

adata, hogy mindenkit mega-

jándékozzon anyai gyöngédsé-

gem karizmájával.

 Ma az Édesanya féltő aggo-

dalmával tekintek rá, mialatt 

Szeplőtelen Szívemet mély 

bánat szorítja össze. Mennyi 

veszély fenyegeti őt, mily erő-

sek azok a csapdák, amelyeket 

Ellenfelem állít útjába!

Azok, akik életére törnek, ké-

szülnek sötét tervük megvalósí-

tására. Számára közel van már 

a Kálvária és személyes felál-

doztatásának ideje.

 Legyetek tehát ti, Szívemnek 

szentelt szeretett fiaim számára 

az öröm hatalmas koszorúja a 

gyermeki szeretet, szüntelen 

imátok, elfogadott és felajánlott 

szenvedésetek, megélt és tanú-

sított egységetek révén. Segítse-

tek igen nehéz keresztjét hor-

dozni papi hűségetekkel. Gyer-

meki szeretettel legyetek mind-
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nyájan keresztje alatt, hogy vele 

együtt átéljétek feláldoztatása 

óráját, miként János volt égi 

Édesanyátokkal.”

Rubbio (Vicenza), 

1987. augusztus 21.

X. szent Piusz Pápa ünnepe 

(A szent rózsafüzér imádkozása köz-

ben adott szóbeli üzenet)

Az imádás és az 

engesztelés Anyja

„Szeretett fiaim, örülök, hogy 

feljöttetek ide, mint kis gyerme-

kek, akik engedik, hogy anyai 

karomban hordozzam őket.

 Váljatok egyre kisebbé, enge-

delmesebbé, tisztábbá, egysze-

rűbbé, odaadóbbá és hűségeseb-

bé. Mily nagy örömet érez 

anyai Szívem, amikor mindnyá-

jatokat értékes és illatos aján-

dékként vihetlek Fiamhoz, Jé-

zushoz, hogy felajánljalak Neki, 

aki valóságosan jelen van az 

Oltáriszentségben!

 Az imádás és az engesztelés 

Anyja vagyok. A Föld minden 

tabernákuluma mellett ott va-

gyok anyai jelenlétemmel. Ez az 

anyai jelenlét Fiam, Jézus ma-

gányos ottléte számára új és 

szerető tabernákulumot alkot. 

A szeretet kertjét nyújtja szá-

mára, hogy Ő örökösen közte-

tek maradhasson. Mennyei har-

móniát alkot, körülvéve Őt a 

mennyország egész elragadtatá-

sával, az angyalok imádó kó-

rusával, a szentek boldog imájá-

val, a tisztítótűzben szenvedő 

sok lélek fájdalmas vágyako-

zásával.

 Szeplőtelen Szívemben mind-

annyian az örökös imádás, a 

szüntelen imádság, és amely 

szeretet kórusát alkotják Jézus 

körül, aki jelen van valóságosan 

a Föld minden tabernákulu-

mában.

 Anyai Szívem ma szomorú és 

mély sebek borítják, mert lá-

tom, hogy Jézusnak az Oltári-

szentségben való isteni jelenlé-

tét mennyi üresség, mennyi 

elhagyatottság, mennyi közöm-

bösség, mennyi csend veszi kö-

rül.

 Te zarándokoló és szenvedő 

Egyház, amelynek Anyja va-

gyok, Egyház, amely minden 

gyermekem családja vagy, az új 

szövetség bárkája, Isten népe - 

meg kell értened, hogy életed 

középpontja, kegyelmed forrá-

sa, fényed eredete, apostoli mun-

kád kezdete egyedül a taberná-

kulumban van, ahol valóban 

Jézust őrzik.

 Jézus azért van jelen, hogy 

segítsen téged a növekedésben, 

hogy megtanítson járni, erőt 

adjon a tanúságtételre, bátor-

ságot adjon az evangelizációra, 

és minden szenvedésedben tá-

maszod legyen. Ez idők zarán-

dokoló és vándorló Egyháza, 

aki hivatott vagy átélni a Get-

szemáni kert haláltusáját és a 

Kálvária véres óráját, ma sze-

retnélek magammal hozni ide 

és minden tabernákulum elé, 

hogy szüntelen imádásban és 

engesztelésben borulj eléje, hogy 

te is megismételhesd azt, amit 

égi Édesanyád tesz.

 Az imádás és az engesztelés 

Anyja vagyok. Az Oltáriszent-

ségben Jézus valóságosan jelen 

van Testével, Vérével, Lelkével 

és istenségével. Az Oltáriszent-

ségben valóságosan jelen van 

Jézus Krisztus, az Isten Fia. Az 

Istent láttam Őbenne földi élete 

minden pillanatában, még ha 

törékeny és gyönge természet 

leple alá rejtőzött is, aki az el-

múló időben és az ember növe-

kedése szerint fejlődött.

 A hitet mindig megvallva lát-

tam Jézus fiamban Istenemet, 

és bensőséges szeretettel imád-

tam Őt. Imádtam Öt, amikor 

még szűzi méhemben őriztem, 

mint kis bimbót és szerettem, 

tápláltam, növeltem Őt, saját 

véremet és testemet adván Ne-

ki.

 Imádtam Őt születése után a 

szegény és csupasz barlang jász-

lában szemlélve. Istenemet imád-

tam a növekvő gyermek Jézus-

ban, a fejlődő ifjúban, a min-

dennapos munka fölé hajló fia-

talemberben, a Messiásban, aki 

teljesítette nyilvános küldeté-

sét. Imádtam Őt, amikor vissza-

utasították és elvetették, ami-

kor elárulták, elhagyták övéi és 

megtagadták.

 Imádtam Őt, amikor elítélték 

és meggyalázták, amikor megos-

torozták és tövissel koronázták, 

amikor a vesztőhelyre vitték és 

keresztre feszítették. Imádtam 

Őt a kereszt alatt a kimondha-

tatlan szenvedésben, mialatt 

sírja felé vitték, és sírba helyez-

ték. Imádtam Őt feltámadása 

után, amikor először jelent meg 

előttem dicsőséges Teste ragyo-

gásában és istensége fényében.

 Szeretett fiaim, a szeretet cso-

dája révén, amit majd csak a 

mennyországban sikerül megér-

tenetek, Jézus megajándékozott 

titeket azzal, hogy mindig ve-

letek marad az Oltáriszentség-

ben. A tabernákulumban az 

átváltoztatott kenyér színe alatt 

ugyanazt a Jézust őrzik, akit én 

elsőként láttam feltámadásának 

csodája után. Ugyanazt a 
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Jézust, aki istensége ragyogá-

sában jelent meg a tizenegy 

apostolnak, sok tanítványnak, a 

síró Magdolnának, a jámbor 

asszonyoknak, akik Őt a sírig 

elkísérték.

 A tabernákulumban ugyanaz 

a feltámadt Jézus van jelen az 

Oltáriszentség színébe rejtve, 

aki több mint ötszáz tanítvány-

nak megjelent, és aki fényével 

leterítette az Őt üldöző Sault a 

damaszkuszi úton. Ugyanaz a 

Jézus ül az Atya jobbján di-

csőséges Teste és istensége ra-

gyogásában, még ha irántatok 

való szeretetében az átváltozta-

tott kenyér színe alatt rejtőzik 

is.

 Szeretett fiaim, ma jobban 

kell hinnetek köztetek való je-

lenlétében. Bátran és erőtelje-

sen szólítsatok fel minden em-

bert, hogy tanítsák ismét szilárd 

hittel Jézus Krisztus valóságos 

jelenlétét az Oltáriszentségben.

 Az egész Egyházat arra kell 

indítanotok, hogy találkozzék a 

tabernákulum előtt égi Édes-

anyátokkal az örökös engeszte-

lésben, a folytonos imádásban 

és a szüntelen imádságban. 

Egész papi imátoknak eucha-

risztikus imádsággá kell válnia.

 Kérem, hogy tartsanak ismét 

mindenhol szentségimádási ó-

rákat a legszentebb Oltáriszent-

ségben kitett Jézus előtt. Azt kí-

vánom, hogy növekedjék a sze-

retet hódolata az Oltáriszentség 

iránt és ez nyilvánuljon meg 

jámborságotok látható, de még-

is oly kifejező jeleivel.

 Vegyétek körül az eucharisz-

tikus Jézust virággal és fénnyel, 

halmozzátok el gyengéd figye-

lemmel, közeledjetek hozzá a 

térdhajtás és az imádás mély 

tiszteletadásával.

 Ha tudnátok, mennyire sze-

ret benneteket az euchariszti-

kus Jézus, mily örömmel és vi-

gasztalással tölti el Őt szere-

tetetek egyetlen kis jele is! Jézus 

annyi szentségtörést megbocsát, 

és elfelejti a végtelen sok há-

látlanságot egyetlen csepp tiszta 

papi szeretet ellenében, ami 

eucharisztikus Szíve kelyhébe 

hull.

 Mozgalmam papjai és hívei, 

járuljatok gyakran a tabernáku-

lum elé, éljetek a tabernákulum 

előtt, imádkozzatok a taberná-

kulum előtt.

 

Aranyszájú Szent János 
(+407. szeptember 14.) Az Oltáriszentség szentjei 5. rész

E nagy egyházatya 344-45 körül Antiochi-

ában született, 369-ben megkeresztelkedett, 

386-ban pappá, majd 397-ben püspökké és 

konstantinápolyi pátriárkává szentelték. 403-

ban azonban hivatalától jogtalanul megfosz-

tották és száműzték, Komana közelében, 

száműzetésben halt meg 407 táján. A keresz-

tény ókorban ő „a katolikus Eucharisztia-tan 

klasszikus tanúja", a ,,Doctor eucharisticus” 

megtisztelő címet viseli. 

Ránk maradt írásaiban sokhelyütt beszél világo-

san és határozottan az eucharisztikus áldozatról 

és a szentségről, és Krisztusnak a Szent Eucha-

risztiában való igazi, tényleges jelenlétébe vetett 

mély hitéből mondja nekünk, hogy mily nagy 

tisztelettel kell a hit e titkával szemben visel-

tetnünk.

 Azok a helyek, ahol Aranyszájú Szent János a 

legtöbbet beszél a Szent Eucharisztiáról, „A pap-
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ságról” című művében találhatók, valamint biblia-

teológiai-exegetikus prédikációiban (Homíliák), 

melyek az Írás azon részeire vonatkoznak, me-

lyekben a Szent Eucharisztiáról van szó. Ezek 

mindenekelőtt a 82. és 83. homília Máté evan-

géliumához, a 46. és 47. homília a János evangé-

liuma 6. fejezetéhez, a 24., 27., 28. és 41. homília 

Szent Pál első korinthusi leveléhez és még két, 

nem teljesen biztosan hiteles beszéd a zsidók 

ellen.

 Ha röviden össze akarjuk foglalni mindazt, 

amit Aranyszájú Szent János az eucharisztikus 

hittitokról mondott és írt, akkor a következőkre 

különösen rá kell mutatni:

 1. Többször beszél ez az egyházatya arról, hogy 

az eucharisztikus áldozatban az Ószövetség elő-

képszerű áldozatai beteljesedtek és tökéletessé 

váltak, hogy Krisztus az ószövetségi áldozatokat 

eltörölte és helyükbe azt az áldozatot tette, mely-

ben Ő maga az áldozatot bemutató pap és az 

áldozati adomány és az igazi Húsvéti Bárány.

 2. A konstantinápolyi szent pátriárka hangsú-

lyozza továbbá, hogy a manna helyére, melyet a 

zsidók a pusztában táplálékul kaptak, a Szent 

Eucharisztia mennyei kenyere lépett és most 

zarándokútjukon erősíti és táplálja a híveket, és 

hogy a víz helyébe, melyet Mózes a szomjazó 

zsidóknak a sziklából fakasztott, az a Vér lépett, 

mely Krisztus oldalsebéből kifolyt, és amelyet 

nekünk az üdvösség kelyhében az Eucharisztia 

ünneplésekor odanyújtanak.

 3. Aranyszájú Szent János azt is hangsúlyozza, 

hogy Malakiás próféta jövendölése a tiszta étel-

áldozatról, melyet Istennek napkeltétől napnyug-

táig mindenhol bemutatnak, az eucharisztikus 

áldozatban valósult meg. 

 4. A szent egyházatya továbbá elmagyarázza, 

hogy Krisztus az az igazi pap, aki Melkizedek 

rendje szerint az áldozatot bemutatja. Ő az, aki 

Testét és Vérét a Szent Eucharisztiában az emberi 

pap által dicsérő, hálaadó, kérő és engesztelő ál-

dozatként újra meg újra bemutatja. 

 5. Aranyszájú Szent János szerint Krisztusnak 

a Szent Eucharisztiában a kenyér és a bor lényegi 

átváltozása által valóságosan és ténylegesen je-

lenlévő Teste ugyan a létezés módja szerint nem, 

de lényege szerint tökéletesen azonos azzal a 

testtel, amely földi élete során az Isten emberré 

lett Fiának teste volt, és amellyel most megdi-

csőülten az Atya jobbján trónol. 

 6. Különösen erősen kiemeli Aranyszájú Szent 

János azt az igazságot is, hogy a hívek a szentál-

dozás áldozati lakomájába pusztán a hit és a 

szeretet által, hanem mindenekelőtt teljes való-

ságában veszik magukhoz Krisztust Húsával és 

Vérével, Testével és Lelkével, istenségével és em-

berségével, és így Vele a legbensőségesebb módon 

egyesülnek. 

 7. Aki méltatlanul veszi magához a Szent Euc-

harisztiát, az Aranyszájú Szent János szerint 

súlyos bűnt követ el, Krisztus gyilkosává válik, 

mint az áruló Júdás apostol, és mint azok a zsi-

dók, akik Krisztust kereszthalálra ítéltették. 

 8. A szent püspök az áldozóktól nagy szívtisz-

taságot követel meg: ,,Mily rendkívül tisztának 

kell lennie annak, aki ezt az áldozati lakomát 

élvezi!" ,,Inkább kockáztatom az életemet, mint 

hogy az Úr Testét egy méltatlannak adjam, 

inkább hagyom saját véremet kiontani, minthogy 

ezt a tiszteletteljes félelmet ébresztő, értékes Vért 

nem megfelelő módon kiosszam!”

 Engedjünk, hogy a sok szöveg közül, melyeket 

Aranyszájú Szent János prédikációiból idéznünk 

hasson ránk „A papságról” című művének egy 

része (III. könyv, 4. fejezet): ,,Midőn az Urat az 

oltáron feláldozva látjuk, amint fölébe hajolva az áldozó 

pap imádkozik, s attól a szent vértől mindenkiben 

mennyei tűz lángol: az ember úgy érzi, hogy már nem is 

az emberek között a földön jár, hanem egyenest az égiek 

közé emelkedett s lelkéből minden földi gondolatot 

kizárva, mintha már csak lélek volna, maga körül csupa 

mennyországot lát. Ó mily csoda, mekkora szeretete 

Istennek az ember iránt! Aki ott fent az Atya mellett ül, 

ebben az órában a pap kezébe és mindenkinek átadja 

magát, hogy aki akarja, átkarolhassa és magához 

vehesse. De ezt csak az élő hit szeme látja.”

 Aranyszájú Szent János hatásos szónokként 12 

éven keresztül Antiochiában papként és 398. 

február 26-tól további hat éven át konstanti-

nápolyi püspökként a hívő népnek bőséges asztalt 

terített Isten igéjével. Azonban példamutató pap-

ként az eucharisztikus áldozat és áldozati lakoma 

valóságába vetett mély hittel ugyanolyan 

gazdagon terítette meg az asztalt a mennyei ke-

nyérrel is. Antiochia és Konstantinápoly gyüle-

kezeteit - mások elmondása szerint - hetente két-
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Kezdtem én is valamikor napsugárral, dallal,
Tarka mezőkön, kacagó ajakkal,
Majd hulló levéllel szállt tova a nóta
S a tarlombokon is, lábaim nyomában
Gyermeki örömtől piros rózsák nyíliak.

Nekem is voltak virágos álmaim,
Fényesen csillogó napsugaras álmok!
Színeztem én művészi kezekkel
Azt a nagy utat, amelyen ti is jártok.

De egyszercsak ... halkan ... lopva ... észrevétlen
Utamra szállt vad, fekete árnyék.
A lábaim nyomában már lázrózsák fakadtak,
az ajkamon a nóták lassan ... zokogásra váltak.
 

Galgóczy Erzsébet:

LEMONDÁS
Szolnok, 1924. (a kórházban)
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szer, gyakran azonban háromszor és négyszer is 

összegyűjtötte az Eucharisztia ünneplésére.

 Aranyszájú Szent János egyik barátja, Szent 

Nilus, aki korábban előkelő állami hivatalnok volt 

Konstantinápolyban, később pedig szerzetes lett, 

így ír egyik levelében: „Amikor ő (Aranyszájú János) 

megkezdte az áldozati cselekményt, a boldog mennyei 

lelkek... tiszteletteljes hallgatással álltak az oltár körül, 

míg be nem fejeződött a félelmet ébresztő titok. Elkísérték 

a papokat s diakónusokat, akik a jelenlévők között kiosz-

tották a szent Testet és a szent Vért.”

 Aranyszájú Szent János gyakran intette híveit 

az eucharisztikus titok iránti tiszteletre: „Ha nincs 

olyan ember, aki egy fejedelem ruhájával tiszteletlenül 

merne bánni, akkor minekünk hogy lenne szabad a 

magasságos Istennek Testét, ezt a tiszta, makulátlan 

testet, mely azzal az isteni természettel (hyposztati-

kusan) egyesülve van, amely által létezünk és élünk, 

amely által a pokol kapui leromboltatnak és a menny 

boltozata kitárul, hogyan lenne szabad ezt a testet 

tiszteletlenül magunkhoz vennünk?... Amikor magad 

előtt látod feküdni, mondd magadban: e Test által már 

nem vagyok por és hamu, nem vagyok már fogoly, ha-

nem szabad... Ezt a szegekkel átvert és megostorozott 

testet a halál nem tudta megtartani... Ez az a test, 

amelyet vér borított és lándzsa döfött át, és amelyből az 

egész világ számára az üdvösség két forrása: vér és víz 

fakadt... Krisztus a sírból... csillogóan és ragyogóan fel-

ment a mennybe: egész odáig emelte fel ezt a Testét. Es 

mégis odaadta nekünk ugyanezt a Testét, hogy megfogjuk 

és élvezzük. Legforróbb szeretet-bizonyiték ez!”

 Végül hadd utaljunk még egy szóra, melyet 

Aranyszájú Szent János a Szent Eucharisztia ti-

tokjellegéről mondott, és amelyet VI. Pál pápa 

Eucharisztia-enciklikájában, a Mysterium fidei-

ben 1965 szeptember 3-án idézett: Aranyszájú 

Szent János, aki - mint tudjátok - szavai magasztos 

erejével és nagyon mély hívő megértéssel irt az 

eucharisztikus titokról, egykor ezeket a találó szavakat 

használta, mikor híveinek erről az igazságról tanított: 

„Hajoljunk meg Isten előtt mindenhol anélkül, hogy 

Neki ellentmondanánk, akkor is, amikor az, amit mond, 

látszólag ellentmond értelmünknek és belátásunknak. Az 

Ő szavának elsőbbsége van a mi értelmünkkel és belá-

tásunkkal szemben. Igy akarunk az eucharisztikus ti-

tokkal szemben is viselkedni. Nem csak azt kell figye-

lembe vennünk, amit az érzékeink megállapítanak, 

hanem az Ő szavaihoz kell tartanunk magunkat, mert 

az Ő szava nem vezethet tévedéshez.”

(Forrás: Ferdinand Holböck: A legszentebb 

Oltáriszentség és a szentek. Marana Taha 2012.)

Azután? ... Semmi! ... Vigasztalan világ ...
Míg megtört reményem végső sóhaját
Meghallgatta égi jó Anyám!

És jöttek új eszmék, - mint égi felelet,
Jött angyalszárnyakon az örök Szeretet.
S napsugaras, bűbájos tavaszra varázsolta
Lelkemben a jégvirágos telet!

Így lassan tovatűnt a bánat,
Szertefoszlott Szívének sugarán.
Van már miért élnem! - Szívesen szenvedek!
Nincs többé panaszom, felveszem keresztem!
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Esztergom-Mátraverebély-szentkút 
ferences gyalogos zarándoklat

Preisingerné Sik Diána

Abban a kegyelemben volt részünk, hogy részt 

vehettünk családommal a 25. zarándoklaton. 

Már az első századokból találunk emlékeket, 

hogy a keresztény ember gyalogos zarándoklatra 

indult hitének megerősítéséért, elmélyítéséért. Az 

ember mindenkor zarándoklásnak tartotta az 

életet. Az evangéliumok vándornak mutatják be 

Jézust, aki átvonul az országon, betegeket gyógyít 

és hirdeti az evangéliumot. Egész életünk zarán-

doklás Isten felé, míg végül hozzá érkezünk, meg-

pihenünk nála és otthonra találunk. A zarándok-

lás lényege: úton lenni az igazi haza felé.

 Egy jó ismerős hívására indultunk útnak au-

gusztus 14-én délelőtt tele várakozással. Eszter-

gomba érkezésünkkor barátságos fogadtatásban 

volt részünk, vacsora előtt bemutatták nekünk a 

ferences testvéreket, akik végig kísértek, segítet-

tek minket az úton. Másnap, Nagyboldogasszony 

ünnepnapján a reggeli dicséret után a templom-

ból indultunk útnak. Minden napi utunk a temp-

lomból indult és templomba érkeztünk, kivétel 

Márianosztra reggelén, ahol egy felejthetetlen 

szabadtéri szentmise után kezdtük a gyaloglást. 

Az énekek, mint az imádságok, egész utunkat 

végigkísérték. Valamennyi induláskor énekekkel 

vonultunk ki a templomból és végig énekeltünk, 

amíg el nem hagytuk a települést. Minden temp-

lomban harangszóval vártak bennünket. Hálaadó, 

az Urat dicsérő énekekkel vonultunk be. Amint 

együtt zengett a sok-sok zarándok ajkáról az 

ének, felemelő érzéssel töltött el. Ezek az énekes 

dicsőítésekkel való beérkezéseink egyben tanú-

ságtételünk is volt. Assisi Szent Ferenc is énekelve 

dicsőítette az Urat gyaloglásai közben.

 Minden nap szívélyes, szeretetteli, családias 

fogadtatásban volt részünk, hogy megpihenhes-

sünk az egész napi fáradság után. Szinte lakodal-

mas vendéglátás fogadott minket a megállóhe-

lyeken, sok többedszer zarándokló társunkat már 

régi ismerősként, barátként várták, üdvözölték a 

helybéliek.

 Mi minden történt velünk egész nap a gyalog-

lás közben, egy-egy pihenő alkalmával? Minden-

nek megvolt a maga ideje, helye: az imaszándék-

kal felajánlott rózsafüzér imádságnak, a mélyen 

megérintő elmélkedéseknek, felismeréseknek, 

elmélyült gondolatoknak, énekeknek, zsolozsmá-

zásnak, gyónásnak, zarándoktársakkal, ferences 
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testvérekkel, nővérekkel való meghitt beszélge-

téseknek. Mindennek megadta a keretet a gyalog-

lás, az „úton levés”. 

 Az Égiek még az időjárással is támogatták za-

rándoklatunkat. Szűzanya oltalmazó palástját, a 

tiszta, kék éggel naponta reánk borította.

 Meghatározó élmény volt számomra a napi 

rózsafüzér imádság, amire általában a nap má-

sodik felében került sor. Ezt megelőzte az ima-

szándékok gyűjtése. Minden nap lázasan készül-

tem: kiért, miért ajánljak fel imádságot. Éneklés-

sel kezdtünk, majd az imaszándékok egy részének 

felolvasása következett, azután egy tized rózsafü-

zér imádság, majd ismét imaszándékok és ima. 

Előkerültek a rózsafüzérek és együtt, egyszerre 

zengtek szívből jövő imáink, biztosan az égig 

értek valamennyien. Csodálatos volt, hogy ilyen 

imában – ahol közel 240! zarándok együtt 

imádkozik – részem lehetett. Az utolsó napon 

tikkasztó hőségben, egy völgyben, árnyék híján, 

végig ránk tűző napsütésben imádkoztunk – ezt a 

helyet a régi zarándokok „katlannak” nevezték el, 

viszont egy mellettem lépdelő zarándok „Rózsa-

füzér völgyének” hívta. Számomra ez tetszett 

igazán szép és találó elnevezésnek.

 Maradandó élmény volt családunk számára a 

leghosszabb napi gyaloglás utáni esti bevonulás. 

Közel egy órát már sötétben tettünk meg, fan-

tasztikus rendezettségben, fegyelemben, a feren-

ces testvérek által mindenre és mindenkire figyel-

ve, lelkes énekszónktól zengett az este, már mesz-

sze a településtől. Beérkezve Szécsénybe már 

zúgtak a harangok. Mindenhol vártak minket a 

helyiek. Nagyon kedves kép volt előttünk, amint 

a ferences nővérek üdvözölték egymást, egyikük 

örvendezve felkapta a másikat és pörgött vele.

 Utunk során naponta a kegyelmek áradását él-

tük meg. Mátraverebély-szentkúton az este csúcs-

pontja a fényünnep volt. Amikor a húsvéti gyer-

tya lángjából mindenki meggyújtotta pici mécse-

sét és felvitte a szabadtéri oltár lépcsősorához, 

ahol a ferencesek elrendezték a sok apró „lán-

gocskát”, és pillanatok alatt felfénylett az Úr 

Jézus neve: IHS világított az este sötétjében!

 Nagyon gyorsan elérkezett a búcsúzás napja, 

20-án az ünnepi szentmise, a kegytárgyak megál-

dása után hatalmas körbe álltunk a templom 

előtt, majd a testvérek körbe osztották a szentmi-

sén megáldott kenyereket, testi-lelki táplálékot, 

igazi útravalót kaptunk az életre. Ez jelkép is volt 

számomra: magunkkal vihettünk, hazavihettünk 

egy-egy pici darabot ebből az életből. Zarándok-

latunk elején az egyik testvértől hangzott el: 

„mozgó kolostor” vagyunk, mintha egy hétre, a 

zarándoklat idejére beléptünk volna a rendbe. 

Megéltem a rendezettséget, mindennek megvolt a 

maga helye, ideje, rendje a zarándoklat során, ami 

számomra leírhatatlan, életre szóló élmény volt. 

Biztonságot, nyugalmat adott a ferences testvérek 

és nővérek folyamatos jelenléte, meghitt, mély 

beszélgetésekkel, mindig segítőkészen, nyitott 

szívvel, igazi testvérekként zarándokoltak velünk.

 A Budapestre induló buszokhoz kikísértek 

minket a ferences testvérek, úgy bocsájtottak 

utunkra, ahogy hozzátartozóit egy család és 

visszavárnak.

 Hálát adok az Úrnak, Szűzanya oltalmának, 

köszönöm a testvéreknek és nővéreknek, zarán-

doktársaimnak, családomnak és minden értünk 

imádkozónak, hogy részt vehettünk ezen a za-

rándoklaton.
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Isten kegyelméből lehetőségem 

volt a múlt héten kétszer is 

meghallgatni Michel atyát, két 

különböző plébánián. Mint 

mondta, ez az utolsó előadása 

az Egyesült Államokban, ugyan-

is az Örök Atya közölte vele, 

hogy ide többé már nem fog 

visszatérni. 

 Összegezve a Michel atya (Fr. 

Michel Rodrigue) által elmon-

dottakat: Szent Mihály arra szó-

lította fel őt, hogy mondja meg 

az embereknek, végezzenek 

életgyónást 2019-ben! 

 Szemléletesen írta le az el-

következő események részleteit, 

és világossá tette, hogy mindez 

igen rövid időn belül fog meg-

történni. Michel atya az Égben 

járt, és abban az áldásban ré-

szesült, hogy Szent Józseftől át-

vehette saját kezébe a gyermek 

Jézust. Mikor azt mondta, hogy 

ő erre érdemtelen, a Szeplőtlen 

Szűz így válaszolt: „Hiszen min-

den szentmisén a kezedben 

tartod Fiamat, nem?” 

 Michel atya legalább három-

szor látta Szent Mihályt, és teg-

nap látta Szent Józsefet is! Er-

ről csodálatos bizonyságot tett, 

és az igazat mondta. Azt mond-

ta, hogy nekünk három hó-

napra elegendő élelmiszer kész-

letet kell tartanunk otthonunk-

ban. Továbbá, otthonunkat a 

Szent Családnak kell szentel-

nünk! Ez teszi majd lehetővé 

számunkra, hogy otthonunk 

ideiglenes menedékül szolgáljon 

addig, amíg a Szentlélek el nem 

vezet minket a végleges rejte-

künkbe. Ott, ahová minket ve-

zetni fog, minden meglesz, a-

mire csak szükségünk lehet, ha 

bizalommal átadjuk magunkat 

Istennek. 

 Felhívta figyelmünket, hogy 

legalább havonta menjünk 

gyónni, hogy valóban felkészül-

tek legyünk. Elmondta, hogy a 

Figyelmeztetés során (amikor 

Jézust a Kereszten úgy látjuk 

majd az Égen, amint Szent 

Sebeiből fénysugarak áradnak, 

ahonnan a Vér és a Víz tört elő 

– ami a számunkra adott ke-

gyelem forrása) minden lélek 

találkozik majd a mi áldott 

Urunkkal! 

 Akkor kis lángnyelvek száll-

nak majd alá a lelkekre, amíg a 

folyamat tart, kb. 15 percig. 

Minden lélek látni fogja az élete 

Figyelmeztetés 
Steve Lyles - http://uzenet.bloglap.hu
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során elkövetett bűneit, ame-

lyeket nem gyónt meg. Azt is 

tudni fogja, hogy aktuálisan 

akkor a pokolba,- a purgató-

riumba,- vagy a mennyországba 

vezetne-e az útja. 

 Ezt követően az emberiség 

számára hat hétig tartó nyuga-

lom adatik, mielőtt elszabadul a 

földön a pokol. A hat hét arra 

szolgál, hogy szentgyónáshoz 

járulhassanak, illetve, hogy meg-

hozhassák életbevágó dönté-

süket. Amint mondta, a papok 

egyszerre százasával fogják 

keresztelni az embereket, mi-

után mindenkinek meg lett 

mutatva Jézus Krisztus Igazsága 

az Egy Szent Katolikus Anya-

szentegyházban! A papok éjt 

nappá téve gyóntatni fognak. 

 Ha megtörtént a Figyelmez-

tetés, a TV készülékeket ki kell 

dobni a szemétbe! A média azt 

sulykolja majd, hogy ezt az 

eseményt egyfajta napsugárzás 

idézte elő. Ez komplett ha-

zugság! Az Új Világrend azon-

nal feláll, és minden katonája a 

helyére kerül. A hat hetes nyu-

godalmat követően nukleáris 

háború kezdődik, és az USA-t 

hét nukleáris rakéta fogja el-

érni, mely az ottani szörnyű 

bűnök miatt van megengedve. 

Sok atomrakétát azonban el-

térít majd Isten Keze, mivel 

Amerika imádkozni fogja az 

Isteni Irgalmasság rózsafüzért. 

 Mindezt az Örök Atya mond-

ta el neki. Az ördög megpró-

bálja megölni az emberiség 

egyharmadát, mivel az angya-

loknak is harmadrésze bukott 

el, és jutott a mennyből a po-

kolba. Az emberiség harmad-

része fog meghalni a kataszt-

rófák során! Az emberiség két-

harmad része pedig egy három 

és fél éves folyamat alatt lelheti 

halálát, amely hamarosan meg-

kezdődik. 

 Az imák csökkentik majd a 

megpróbáltatások súlyát! Az 

Antikrisztus elfoglalja trónját a 

hamis egyházban. A pápa még a 

Figyelmeztetés előtt elmenekül 

a Vatikánból (aztán megölik 

majd) és egy hamis pápa (hamis 

próféta) lesz ott. Lesz majd egy 

kötelezően viselendő jelzés, 

amit mindenkinek fel kell ven-

ni, hogy adni,- és venni tudjon. 

Aki nem veszi fel, arra úgy 

fognak vadászni, mint ahogy a 

II. világháború alatt az SS va-

dászott a zsidókra. Akit elkap-

nak, azt megkínozzák, és már-

tírhalált kell halnia, ha nem tér 

át az Antikrisztus és a Világ-

állam oldalára. 

 Ez a három napos sötétség, és 

a mi Áldott Urunk dicsőséges 

visszatérése előtt fog történni. 

Akkor a sátán ezer évre a po-

kolba lesz száműzve, és csak 

egy végső csatára jöhet majd 

vissza. 

 Nem azért osztom meg eze-

ket a dolgokat veletek, hogy 

félelmet keltsek, hanem azért, 

hogy tanuljatok! A Figyelmezte-

tés már nagyon közel van, és ha 

megtörténik, csak kevesen fog-

ják tudni, hogy mi az, ami 

folyik. A legtöbb ember sokkos 

állapotba kerül, és cselekvő-

képtelenné válik. A vállalkozá-

sok bezárnak, a szolgáltatások 

szünetelnek, az emberek mint-

egy hibernálódnak otthonaik-

ban. Azt hiszik, hogy ez a világ-

vége. Ezek a dolgok valóban 

megtörténnek! Elképzelhetetlen 

az, ami lesz! Egy alma többet 

jelent majd egy férfinek, mint 

egy új autó! A pénznek hamaro-

san semmi értéke nem lesz, és a 

boltok üresen tátonganak! 

 Ezek a dolgok közelebb van-

nak, mint gondoljátok. És ez 

mindenhol így lesz. Most már 

csak Isten Szavára várunk, hogy 

kimondja: Itt az Idő! Ez az üze-

net arra szolgál, hogy az embe-

rek lehetőséget kapjanak a fel-

készülésre. Ha valakinek nem 

megfelelő a lelki,- és imaélete, 

annak számára a Figyelmeztetés 

sokkal nehezebb lesz! 

 A misehallgatás, és áldozás 

nem elég! Egy léleknek gyakori 

szentgyónásra is szüksége van, 

mégpedig a bűnbánat őszinte 

szándékával! 

 Ha az események megkez-

dődnek, akkor már nem lehet 

hozzájutni Bibliához sem, és a 

miséket is csak a föld alatt 

(rejtett módon) lehet bemutat-

ni. 

 Michel atya azt is egyértel-

művé tette, hogy az Euchari-

sztiát meg fogják szentségte-

leníteni. Ez az idő most a lel-

ketek felkészülését kell, hogy 

szolgálja. Ez a lehetőség hama-

rosan véget ér! Michel atya az 

Igazságról beszélt, amely rövi-

desen megtörténik majd. 

forrás:

http://uzenet.bloglap.hu/cikkek/

nagyon- fontos -es -e r tekes -

u z e n e t - m i c h a e l - a t y a t o l -

olvassatok-terjess-69406/

https://www.youtube.com/watc

h?v=45W5nTaW9ds
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„Uram, jó nekünk itt lenni…” 
– vallják a templomunkat takarító közösség tagjai

A takarítók közössége

Templomunkban a különbö-

ző háttérmunkákat segítő-

kész hívek látják el. Így a rend-

szeres takarítást is a plébánia 

híveiből alakult takarítók 

közössége végzi. 

Hétfőnként, az esti szentmise 

után Pannika irányításával 10-

12 főből álló csapatunk seprűt 

fog, és a már kialakult „me-

netrend” szerint kezdjük a 

munkát. Állandó takarítói van-

nak a szentélynek, hiszen az 

oltárt és a tabernákulumot kö-

rülvevő lépcső és kövezet tisz-

títása nagy odafigyelést igé-

nyel. 

 A templom többi részét is 

felosztottuk egymás között, és 

életre kel a partvis, a felmosó-

vödör, a portörlő: kiseperjük a 

padokat, felseperjük, felmossuk 

a kövezetet, kiporszívózzuk a 

szőnyegeket, letörölgetjük a 

padokat, szobrokat, megtiszto-

gatjuk a gyertyatartókat. Egy 

óra múlva elmondhatjuk, hogy 

itt senki még egy porszemet 

sem talál.

 Pannika gondoskodik arról is, 

hogy az oltárokon a terítő min-

dig tiszta, frissen vasalt, az al-

kalomhoz illő legyen. Erzsike 

szívügye, hogy a virágok mindig 

friss vizet kapjanak, és csak 

szép virágok maradjanak a vá-

zában.

 Minden évben megtörténik a 

tavaszi és az őszi nagytakarítás 

is, ami már majdnem egy napot 

vesz igénybe. Ezt meghirdetjük 

a hívek számára is, hiszen ilyen-

kor több ember munkája szük-

séges ahhoz, hogy lemossunk 

minden ajtót, ablakot, padot, 

megtisztítsuk a szobrokat, dí-

szeket a rárakódott portól. 

 Várjuk azokat is, akik bátrak 

és segítenek a pókhálózásban. 

Köszönettel veszünk minden 

jószándékú segítségnyújtást, a-

mivel templomunkat a hívek, 

az egész közösség és a Jóisten 

örömére is szebbé tehetjük. A 

sok szorgos kéz, hamar kész! 
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Medjugorjei üzenet 
2019. augusztus 25.

Drága gyermekek! 

Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és 

tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen 

számotokra itt a földön. 

Gyermekeim, Isten százszorosan megáldja törekvéseiteket, 

tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig 

érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a 

ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. 

Gyermekeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot 

arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a szentség mel-

lett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az 

egész világért!

Ferenc és Testvérei 2019. szeptember

 Nagyon jó megtapasztalni, 

hogy jó néhányan meghallják a 

hívó szót és részt vesznek eb-

ben a munkában, mindenki 

megtalálja a maga feladatát.

 Fontos az is, hogy a kolostor, 

a Mindszenty-kert és a Mária-

kert, valamint a templom körüli 

járda is rendben legyen. Irénke 

vezetésével – aki tudja, mit 

mikor kell tenni, - hogy a gyom 

ne uralja el a kertet maga mellé 

vesz a takarítók közül négy-öt 

segítőt és kapálnak, gyomlál-

nak, ültetnek, bokrot nyírnak. 

Ő permetezi a kicsi szőlőlugast 

és a rózsabokrokat is.

 „A test ugyan egy, de sok tag-

ja van, a testnek ez a sok tagja 

azonban mégis egy test” – ol-

vassuk Szent Pálnak a korin-

tusiakhoz írt levélében. „Mert a 

test nem egyetlen tagból áll, 

hanem sokból. Ha a láb azt 

mondaná is: »Nem vagyok kéz, 

tehát nem tartozom a testhez«, 

azért a testhez tartozik. Ha 

pedig a fül azt mondaná: »Nem 

vagyok szem, tehát nem tarto-

zom a testhez«, azért a testhez 

tartozik. Isten határozta meg 

minden egyes tag feladatát a 

testben, tetszése szerint.” (1Kor 

14-18) 

 Az Egyház Krisztus misztikus 

teste, mi is ennek a testnek 

vagyunk tagjai. A templom is a 

testnek a része, Isten háza, te-

hát legyen tiszta, Isten és a 

felebaráti szeretetből, tiszte-

letből. 

 Számunkra a takarítás öröm, 

a közösen végzett munka ö-

röme. Örömet szerezhetünk a 

tabernákulumban közöttünk 

lévő Jézusnak és felebaráta-

inknak, akik napról-napra, 

hétről-hétre tiszta, ápolt Isten 

házába érkeznek. Szeretnénk, 

ha az Isten házára, kertjére is 

elmondanák: „Tiszta udvar, 

rendes ház!” Bízunk abban, 

hogy a templomunkba betérők 

is azt mondják: „Uram, jó 

nekünk itt lenni!”

 Isten a jó, „minden jó, a leg-

főbb jó, az egészen jó, aki 

egyedül jó.” Hála és dicsőség 

Őneki, aki ezzel a nemes fel-

adattal megajándékozott ben-

nünket! Mindent Isten dicső-

ségére és a Szűzanya örömére!
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Kalkuttai Szent Teréz anya imája

Hirdetések

 • Szeptember 8-án 11 órakor búcsúi szentmise 

lesz Egerszeghegyen.  

 • Szeptember 15-én Andráshidán 9.30-kor bú-

csúi szentmisét tart Kornél atya. 

 • A dobronhegyi mise és virrasztás a Szent Ilona 

kápolnában elmarad. 

 • Szeptember 22-én, vasárnap 11 órakor Szent-

erzsébethegyen a Szent Erzsébet szobornál szent-

misét tartunk, majd a fénykereszt megáldására 

kerül sor. 

 • Október 2-án, szerdán a fatimai vándor szob-

rot fogadjuk templomunkban előreláthatólag a 

déli órákban szentmisével és felajánló imával. 

 • Október 3-án, csütörtökön Szent Ferenc bol-

dog halálára emlékezve 17.30-kor ünnepi zso-

lozsmát, majd szentmisét végzünk. Ezt követi a 

Tranzitus a Szent Ferenc oltárnál. Mindenkit sze-

retettel várunk. 

 • Október 7-én, hétfőn Rózsafüzér Királynő-

jének ünnepén az esti szentmisében megemlé-

kezünk Kovács Ferenc vértanú papról halálának 

évfordulóján.

 • Október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának 

ünnepén imádkozunk hazánkért és Ferences 

Rendtartományunkért. Ezen a napon délben is 

lesz szentmise. 

Ferenc és Testvérei 2019. szeptember

Nyisd fel szemünket, Uram,

hogy megláthassunk Téged

fivéreinkben és nővéreinkben.

Nyisd meg fülünket, Uram,

hogy meghalljuk annak kiáltását,

aki éhezik, fázik, fél, s akit leigáztak.

Nyisd meg szívünket, Uram,

hogy megtanuljuk egymást szeretni,

mint ahogyan te szeretsz minket.

Add nekünk ismét Lelkedet, Uram,

hogy nevedben

egy szívvé és egy lélekké forrjunk. 

Ámen.


