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Ferenc és Testvérei

 Ha már felismertük mi a jó, 

és mi a rossz, akkor az egyenes 

út az életszentségre való törek-

vésre!

  Korunk egyik legnagyobb pró-

batétele a jó és a rossz megkü-

lönböztetése. A jó döntésekben 

van a Szentlélek, akit nagyon 

sokszor hívnunk kell megerősí-

téseink kérésében, imádságaink 

végzésében.

 Egyszer azt mondta a Szűz-

anya Medjugorjéban, hogy a 

Mennyei Atyának látnia kell a 

jóra való törekvésünket. Töb-

 Jézus Szentséges, Irgalmas 

Szívébe és Szűz Mária Szeplő-

telen Szívébe ajánljuk magun-

kat, szeretteinket, minden mun-

kánkat, egész valónkat minden 

nap!

bek között ezért kaptuk a szen-

teket és az őrzőangyalainkat, 

hogy segítsenek és vezessenek 

az üdvösség felé az Evangélium 

útján.

 Az ördög célja az ember el-

pusztítása, miután először el-

távolít mindenkit Istentől, Szűz-

anyától, a szent dolgoktól, imád-  Erről beszélt a Szűzanya Fa-

ságtól. Megterheli lelkünket fé-

lelemmel, felesleges dolgokkal, 

problémákkal, aztán pótcselek-

vésekbe hajt, mint pl. szórako-

zás, kényelmes élet, mindenféle 

lazítások, lustaság, fegyelmezet-

lenségek, „eszem-iszom”. Aztán 

elveszi az időnket a hasznos 

dolgoktól, a templomtól a „lelki 

élettől”, azt mondja – Isten nél-

kül is lehet élni! – utána pedig a 

baj és megpróbáltatások idején 

fellázít Isten ellen, kétségbe ejt 

és elveszi a reményünket!

Közeledjünk az Irgalmas Jézushoz
fr. Ocsovai Grácián OFM
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timában a pásztor gyerekeknek, 

hogy sokan járnak a „széles 

úton”, a pokolra vezető úton, és 

nincs, aki letéríthetné őket. 

Ezért alapította meg a „Szeplő-

telen Szív tiszteletét”, amely 

védelem, az 5 elsőszombat vég-

zését (szentmise, szentgyónás, 

szentáldozás és a teljes rózsa-

füzér). Minél jobban közele-

dünk a Jóistenhez és az Irgal-

mas Jézushoz, Szűz Mária Szep-

lőtelen Szíve által, annál éde-

sebbé válik a kereszthordozá-

sunk a keserűség, bizonytalan-

ság és félelem helyett. 

 Amikor azt mondja az Úr 

Jézus, hogy aki utánam akar jön-

ni, az tagadja meg magát, vegye 

fel keresztjét és úgy kövessen, 

ez azt jelenti, hogy a bűnös dol-

gokat, cselekedeteket hagyjuk 

el, és bánjuk meg!

 Jézust kell keresni, és elfogad-

ni tanítását, parancsait, mert Ő 

a Szabadító, Gyógyító, az Út, 

az Igazság és az Élet! Osztatlan 

szívvel szeretni Istent nagyobb 

kincs, mint bármi a földön!

 Jézus Eucharisztikus jelenléte 

békét ad és bűnbánatra int, mint 

ahogy a Szűzanya iránti tiszte-

let és szeretet megóv minden 

tévtanítástól.

 A rózsafüzér imádság meg-

tart, sok jó gondolatot ad, és 

segít a tisztánlátásban.
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Sancta Maria – Asszonyunk, Szűz Mária
P. Kercza Csaba Asztrik OFM

Folytatás a 2020. februári számból

nyossága miatt egyszerűen ki lehetett váltani a 

szent/szentséges jelzőt e megszólítással: „Asszo-

nyunk”, értsd: Magyarok Nagyasszonya, aki a 

Miután szemügyre vettük az angyali üdvöz-

lést az „Üdvözlégy, Mária” imádságunkról, 

szeretettel folytatjuk figyelmes elmélkedé-

sünket.

„Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és ha-

lálunk óráján. Ámen.” Latinul is illik ismernünk: 

„Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecca-

toribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen”

 Az Ave Maria második fele, így hangzik: 

 Amint az első megszólítást méltán nevezhetjük 

az égiek tiszteletének Szűz Mária felé, akiben az 

Örök Ige testet öltött, úgy most az egyház kö-

szöntését és fohász-sóhaját vesszük szemügyre 

annak második felében:

 A latin köszöntés és magyar fordítása között 

komolyabb latin tudás nélkül is felismerhetjük a 

különbséget. Megcsodálhatjuk, hogy e fontos 

imádságunk magyarul mennyivel érzékenyebben 

fogalmaz. Míg a latin a maga rendezett fegyel-

mezett formuláját használja: „Santa Maria”, ami 

annyit tesz, mint Szent/Szentséges Mária, addig 

magyarul dupla megszólítás adja vissza az egyház 

tiszteletét: „Asszonyunk, Szűz Mária” és hiány-

zik a szent a megszólításból. 

 Két dologra gondolhatunk: az egyik, hogy a 

Magyarok Nagyasszonya szentségének hitbizo-
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legszentebb teremtménye a Szentháromságnak.  

A másik, építő gondolat, hogy az Asszonyunk 

kifejezés nem elpalástolja, vagy kiszorítja a 

szent/szentséges megszólítást, hanem inkább ki-

bontja és egészen nagy ívű gondolati pályára ál-

lítja. 

A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY

A KÍGYÓ-TIPRÓ ASSZONY

AZ EGYHÁZ ANYJA ÉS EUCHARISTIKUS 

ASSZONY

A kánai menyegzőn találkozunk Mária alakjával 

ismét, mint asszonnyal. Jézushoz fordul, hogy 

csodára ösztönözze. Ez az nász azonban a Fiú 

nászának is kezdete. Mária sürgetésére így vá-

laszol Jézus: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még 

nem jött el az én órám.” Ezt úgy kell érteni, hogy 

maga Jézus szólítja édesanyját ezen a néven: 

„Asszony”. Nincs mit szépíteni rajta, nem éppen 

egy kedveskedő formula. Jézus azért használja ezt 

az elidegenítő formulát, mert Isten Fiaként meg-

ízlelteti Anyjával, hogyha elkezdi a csodákat, a 

nyilvános működést, már nem lehetsz többé úgy 

az édesanyja, mint addig. A csodával együtt átlép 

egy visszavonhatatlan határt. A csodával el kezdi 

kiosztani kapcsolatunkat is. Máshová viszi az 

anyának járó érzéseket, azoknak adja, akik benne 

hisznek. Mária ezen a menyegzőn az eucha-

risztikus asszonya, mert megkezdi Jézusának 

kiosztását és személyes áldozatsorozatát, mely 

majd a golgotán éri el csúcspontját és ott minden 

beteljesedésben kinyilatkoztatik: „Íme a te 

anyád!” és „Íme, a te Fiad!”. 

A Szűzanyáról, mint olyan Asszonyról, aki szük-

ségképpen szent/szentséges, a teremtés könyvébe 

olvasunk, az úgy nevezett ősevangéliumban, 

amikor a bűnbeesés kiszabása kapcsán Isten 

kinyilatkoztatja, hogy: „Ellenségeskedést támasz-

tok közted és az asszony között, a te utódod és az 

ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a 

sarkát mardosod.” (Ter 3,15)

Az „Asszonyunk” megszólítás végső állomása a 

bibliában a Napba öltözött Asszony képe, aki 

mint a megígért Üdvözítő Édesanyja, asszony, 

Bizony tud imádkozni értünk, aki bűntelen, mert 

az Ő imádsága mentes minden kétértelműségtől 

és kérése mindig egybeesik az Úr akaratával, mert 

ős az „Úr szolgálóleánya”.

 Mintha minden kezdődne elölről. Annyi 

különbséggel, hogy az Asszony és a Kígyó pár-

harca végleg eldől.

 Valójában már az Üdvözlégy őszinte imád-

kozásával csatlakozunk a győztes táborhoz, a 

Boldog Szentháromsághoz és a drága Szűzanyá-

hoz.

szűz és anya, mindent magába foglal: az ős-

evangéliumot, Jézus anyjaként pedig Jézus ti-

tokzatos testét az Egyházat is. Az egyház törté-

nelmével egybeforrva teljesití mennyei küldeté-

sét: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öl-

tözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét 

csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrel-

mében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most 

egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös 

sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik 

fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak 

egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány 

odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, 

elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki 

majd vaspálcával kormányozza mind a nemze-

teket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő 

trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol 

az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 

ezerkétszázhatvan napig.” (Jel 12, 1-6) 

A Mater Dei megszólítás előre mutat a fohászra, 

melyben a bűnös állapotunk alóli feloldást kérjük. 

Mindazon által Szűz Mária Jézus emberi termé-

szetének az édesanyja és nem az Isteni természe-

tének. Akkor értjük jól ezt a megszólítást, ha az 

Isten Anyja megszólítás két titkát, mint ugyan-

azon érme két részét tekintjük összekeveredés 

nélkül. Máriát, mint Jézus emberségének édes-

anyjaként tiszteljük. Az a titok mások fele azon-

ban, hogy Jézus személye Isteni személy, maga is 

Isten, ezért, az emberi természetben hozzánk 

érkező Úr anya is a Szűzanya, azaz „Istennek 

Szent Anyja”.

IMÁDKOZZÁL ÉRETÜNK BŰNÖSÖKÉRT

ISTENNEK SZENT ANYJA



„Drága gyermekek! Hallom kiáltásaitokat és imáitokat és közbenjárok 

értetek Fiamnál, Jézusnál, aki az út, az igazság és az élet.  Gyermekeim, 

térjetek vissza az imához és ebben a kegyelmi időben nyissátok meg 

szíveteket és induljatok el a megtérés útján. Az életetek mulandó és Isten 

nélkül értelmetlen. Azért vagyok veletek, hogy az életszentség felé vezesselek 

benneteket, hogy mindannyian felfedezzétek az élet örömét. Gyermekeim, 

mindnyájatokat szeretlek és megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, 

hogy válaszoltatok hívásomra."

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

Drága gyermekek! 
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Medjugorjei üzenet 
2020. június 25.

 Azért vagyok veletek, hogy az életszentség felé vezesselek ben-

neteket, hogy mindannyian felfedezzétek az élet örömét. 

 Gyermekeim, mindnyájatokat szeretlek és megáldalak édesanyai ál-

dásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

 Gyermekeim, térjetek vissza az imához és ebben a kegyelmi időben 

nyissátok meg szíveteket és induljatok el a megtérés útján. Az életetek 

mulandó és Isten nélkül értelmetlen. 

 „Drága gyermekek! Hallom kiáltásaitokat és imáitokat és közben-

járok értetek Fiamnál, Jézusnál, aki az út, az igazság és az élet.   

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

MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN

Legyünk tudatában, hogy ez az Üdvözlégy végén 

kimondott ámenünk prototípusa és mintája a 

Szűzanya Ámenje. Igyekezzünk mindig angyali 

tisztasággal követni a Szent Szüzet, ekkor re-

mélhetjük azt a kegyelmi állapotot, hogy olyan 

lesz szívünkben és ajkunkon az Üdvözlégy, mint a 

Szentlélek tüzes csókja, mely életre kelt ben-

nünket és eltölt alázattal és békés lelkesedéssel az 

üdvösségre.

AZ ÁMEN

Fontos időpontja az értünk végzet esdeklésnek 

az, amikor éppen mi is tiszteljük Szűz Máriát, 

vele együtt kérve saját javunkat. Mert akkor 

valóban vele együtt vagyunk. De fontos, hogy 

előre is gondoskodjunk lelkünk üdvös közbenjá-

rójával kötött szövetségünkről, hiszen ki tudhatja 

előre, hogy mi jön rá, hogy lesz-e ideje megbánni 

bűneit, vagy éppen megfelelő állapotban lesz-e az 

üdvösség szempontjából, amikor utolsó sóhajjal 

kileheli lelkét.
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Hetven évvel ezelőtt  
hurcolták el a zalaegerszegi ferences kolostor szerzeteseit

Csomor Erzsébet

A Magyar Dolgozók Pártja Köz-

ponti Vezetősége hetven évvel 

ezelőtt, 1950. június 1-én, a „kle-

rikális reakció elleni harcról” 

hozott határozatában az egy-

házakkal szembeni fellépés 

fokozását, a teljes ellenőrzés 

megvalósítását tűzte ki célul. 

Megkezdődött az üldözések 

korszaka. 

 A Kapisztrán Provincia és a 

Marianus Provincia rendházait 

három hullámban ürítették ki.  

Az első 1950. június 9-10-ére 

virradóra, a második június 18-

Az Államvédelmi Hatóság 1950 

nyarán több mint háromezer 

szerzetest hurcolt el kényszer-

tartózkodási helyre. A kitelepí-

tések a ferences rendházakat, 

kolostorokat is érintették. 

 A zalaegerszegi szerzetesek el-

hurcolásának dátumát egy hála-

 A harmadik hullámban, július 

11-12-ére virradó éjjel kénysze-

rítették távozásra a zalaegersze-

gi kolostor kilenc szerzetesét is: 

P. Karsay Vilmost, P. Illy Károlyt, 

P. Deák Floridot, P. Janzsó Já-

cintot, P. Szabó Artemiuszt, P. 

Kollányi Fülöpöt, fr. Hartmayer 

Brúnót, fr. Ragacs Hugolint és fr. 

Kővágó Márkot. 

19-ére virradó éjjel, a harmadik 

július 11-12-ére virradó éjjel tör-

tént. A rendházakban rendőrök 

jelentek meg, a szerzeteseket – 

betegeket, öregeket is – teherau-

tókra zsúfolták és fegyveres 

őrség kísértében szállították el 

őket. Az üresen maradt kolos-

torokat az állami szervek kiürí-

tették, lefoglalták. A kitelepítés 

többek között Jászberénybe, 

Hatvanba, Békéscsabára, Pász-

tóra, Fótra, Egerbe stb. történt.

tábla őrzi a Jézus Szíve Ferences 

templomban. A sok táblácska 

között – melyeken tömör rövid-

séggel megfogalmazott köszöne-

tek olvashatók gyermekáldásért, 

gyógyulásokért és még ki tudja, 

miféle nehézségtől való szaba-

dulásért – található a ma már 

ereklyeként becsülendő kőlap. 

Az elején a következő olvasható: 

„Szent Antal megsegített 1938”.

 Hátoldalára Deák Florid ceru-

zával a következő sorokat je-

gyezte fel: „1950. VII. 11. éjjel - 

Si quaeris miracula daemon lepra 

fugiunt. P. Florid”, azaz: „Ha csu-

dákat keresel [jöjj Szent Antalhoz], 
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Ó, jöjjetek Szent Antalhoz!

 Csodákat kik látni vágytok,

ördög és bélpoklosság elmenekül-

nek…” 

 „Különös egybeesés” folytán a 

ferences testvérek elhurcolásá-

nak napja – 1950. július 11-e – 

keddre, a ferences hagyomány 

szerint Páduai Szent Antal halá-

lának emléknapjára esett. Nem 

véletlen tehát, hogy az éjszakai 

razzia alatt P. Florid a Szent An-

tal tiszteletére hagyott köszönő 

táblára írta Szent Bonaventú-

rának, Szent Antal tiszteletére 

írt híres Himnuszának első so-

rát. Ferences egyszerűséggel, ő-

szinte hittel, bizodalmát Szent 

Antalba vetette, az ő segítségét 

kérte.

Az elveszett tagot, vagyont

Sátánt elűz, gyógyulást hoz.

 A ferences templomokban a 

szerzetesek keddenként a fenti 

himnusz eléneklésével dicsérték 

a szentet és kérték az ő közben-

járását és végzik ezt ma is. 

Fekélyt, nyomort, vétket, halált,

Szent Antalnak imájára

 Ki volt Deák Florid? 1893. ok-

tóber 18-án Pozsonyban szüle-

tett, 1916. március 5-én szentel-

ték pappá. 1916-tól hitoktató és 

káplán Németújváron. 1929-

ben a budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetemen, ma-

gyar–latin szakon folytatott ta-

nulmányokat. 1940-től 1949-ig 

az esztergomi Ferences Gimná-

ziumban tanított. Ő alapította 

az esztergomi Szent Antal Kollé-

gium híres hadimúzeumát 1933-

ban. A múzeum a gimnázium 

sporttelepének bővítésekor, az 

Ifjú és agg visszanyerik…

Tenger enged, bilincs törik

 Feloszlatásuk után hetven év-

vel a magyarországi szerzetesi 

intézmények megnyesett fája a 

megváltozott társadalmi és val-

 1949-ben került Zalaeger-

szegre. A rend szétszóratása 

után, 1951-től 1954-ig a szent-

endrei Ferences Gimnáziumban 

tanított. Haláláig Budapesten a 

pasaréti ferences rendházban 

élt.

 1950. szeptember 7-én jelent 

meg az Elnöki Tanács 1950. évi 

34. számú törvényerejű rendele-

te, amely megvonta a szerzetes-

rendek működési engedélyét. 

Mindössze négy tanítórend foly-

tathatta munkáját, a bencések, a 

piaristák, a ferencesek és a Sze-

gény Iskolanővérek, erősen kor-

látozott lehetőségekkel. Kilenc 

rendház maradhatott meg, a ka-

tolikus egyház négy hittudomá-

nyi főiskola és nyolc középiskola 

fenntartására kapott jogot.

 A szerzetesrendek feloszla-

tását kimondó törvényerejű ren-

deletet az 1989. évi II. törvény 

helyezte hatályon kívül. 1989-

ben, a szerzetesrendek újraindu-

lásakor a rendtartomány több 

rendházát visszakapta. 

itt épített cserkészházban ka-

pott helyet, később innen került 

át a kolostor épületébe. A Ko-

lozsváron 1912 és 1919 között 

megjelenő, „Bernardinus” című 

egyházszónoklati havi folyóirat 

szerzői közé tartozott. 

 A zalaegerszegi kolostor ünne-

pélyes átadására 1990-ben Jézus 

Szíve ünnepén, júniusban került 

sor, melyen a hívők sokaságán 

kívül a papság, a szerzetesség, a 

megyei és helyi állami vezetőkön 

kívül dr. Habsburg Ottó – Bol-

dog IV. Károly fia – is részt vett. 

 

lási viszonyok között ismét ki-

virágzott. 
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Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Tarts meg minket szeretetben,

Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,

Akkor se, ha méltatlanul szólunk.

Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,

Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.

Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,

Rég fizetett érte, magyar népünk.

Szenteltessék meg a Te neved,

A bölcsőinktől a sírunkig Teveled

Igaz magyar hitben megmaradjunk,

Magyar voltunk mellett hitet valljunk,

Ne foghasson rajtunk, mi idegen,

Áruló közöttünk sohase legyen.

Hű gyermekként kövessünk Téged,

És örökké áldjuk Szent Nevedet.

Jöjjön el a Te országod,

Legyen velünk atyai jóságod,

Minden magyar szerte e világban,

Térdre hulljon hálaadó imában!

Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,

Kopogtató testvért ki ne zárjuk.

Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,

Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

Legyen meg a Te akaratod,

Harangok hirdessék diadalod,

Jóság lakjék magyar szíveinkben,

Örömöd teljék gyermekeinkben.

Add, közülünk egy is el ne vesszen,

Minden útjuk Tehozzád vezessen.

Magyar honban, idegen világban,

Tartsd meg őket örök magyarságban.

Add meg a mindennapi kenyerünket.

Lágy eső öntözze földjeinket,

Éltető Nap arany napsugára

Áldást hozzon a magyar hazára!

Szőlőt roskadjon minden hegyhát,

Virág nyíljék, merre csak szem lát.

Legyen bőség halakban, vadakban,

Gyermekáldás a magyar falvakban.

Bocsásd meg a bűneinket,

Kínzó súlyuk régen gyötör minket,

Szent Orcádat fordítsd felénk végre,

Engeszteljen népünk szenvedése.

Tisza táján nagy hontalanságban,

Fényes Erdélyben és Vajdaságban.

Simogasd meg fájdalmas orcánkat,

Őrizd, védjed magyar hazánkat.

Ne hagyj minket a kísértésben,

Zárj bennünket jóságos Szívedbe,

Adjál nékünk édes békességet,

Barátunknak minden nemzetséget.

Add, hogy minden népek világában

Gyarapodjunk javakban és számban.

Magyarságban legyünk bátrak, hűek,

Bajban sohse legyünk kishitűek.

Tied az ország, a hatalom, a dicsőség,

Mindenható hatalmas istenség,

Kérünk, hallgasd meg esdeklő szavunk,

Lássad, milyen nagy szükségben vagyunk,

Széttépett honunkban népünk zokog,

Megkínzott arcunk könnyektől ragyog.

Hallgasd meg bús, könyörgő imánkat,

Óh, add vissza nagy magyar hazánkat!  

Ámen.

Wass Albert: 

Magyar Miatyánk
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Loyolai Szent Ignác  (+ 1556. július 31.) 

Az Oltáriszentség szentjei 13. rész

Ez a nagy rendalapító egyúttal kiemelkedő ercha-

risztikus szent is volt, egyrészt mivel a legszen-

tebb Szentháromsággal kapcsolatos misztikus 

megvilágosodásaiban és látomásaiban szinte ki-

vétel nélkül a szentmise áldozat bemutatása 

közben részesült – ahogy az kiderül a ,,Lelki nap-

ló”-jába tett bejegyzéseiből –, másrészt Loyolai 

Szent Ignácot joggal nevezték a gyakori szentál-

dozás apostolának. Szent Ignác „Lelkigyakorlatos 

könyv”-ében sokat elmond a Szent Eucharisz-

tiával kapcsolatos álláspontjáról a második és a 

harmadik szabály, „hogy megszerezzük azt az 

igazi lelkületet, amelyre szükségünk van a szol-

gáló egyházban.” Ez a két szabály az ő tapasz-

talatának kifejeződése: ,,2. szabály: Dicsérjük a 

pap előtt elvégzett gyónást és a legszentebb Ol-

táriszentség évenként egyszeri vételét, és még 

jobban havonkénti vételét, és még annál is jobban 

a nyolcnaponkénti vételét, a szükséges és előírt 

feltételek mellett. 3. szabály: Dicsérjük a gyakori 

szentmise látogatást...”

A jezsuita rend alapítóját és a közismert 

„Lelkigyakorlatos könyv” szerzőjét joggal di-

csérik, mint nagy misztikust, mégpedig mint 

a Szentháromság misztikusát. 

 Szent Ignác pappászentelését követően 1538 

karácsonyán mutatta be első szentmiséjét a Santa 

Maria Maggiore templom betlehemi oltáránál, 

izzó áhítattal mutatta be magát Jézus Krisztussal, 

a szeplőtelen báránnyal egyesülve az Atya Isten-

nek áldozatul. Ignác fáradhatatlanul dolgozott 

Isten országáért, a hamisítatlan hit megőrzéséért, 

többek közt az eucharisztikus lényegi átalaku-

lásba vetett hit megőrzéséért is, amit akkoriban 

Luther Márton radikálisan tagadott, valamint 

Krisztusnak a Szent Eucharisztikában való való-

ságos jelenlétébe vetett hit megőrzéséért is, amit 

akkoriban Kálvin és Zwingli tagadtak. Úgy tűnt 

neki, hogy az emberek szívében a hit megerősí-

tésének egyik különösen hatásos eszköze a szent-

áldozás gyakori vétele, amelyre ő maga is és társai 

 Hogy mennyire kívánta azonban, hogy még 

gyakrabban járuljanak az Úr asztalához, az ki-

tűnik abból a levélből, melyet Szent Ignác 1540 

augusztusában vagy szeptemberében Azpeitia 

lakóihoz intézett. ,,Kérlek Titeket és könyörgök 

Nektek Isten, a mi Urunk iránti tiszteletteli sze-

retettel: Nagy erővel és nagy lelkesedéssel töre-

kedjetek arra, hogy Isten egyszülött Fiának, a mi 

Urunk Jézus Krisztusnak a legszentebb szentség 

ezen oly nagy művében tiszteletet nyilvánítsatok 

és Neki szolgáljatok... Volt kor, amikor minden 

hívő, akinek megvolt hozzá a kora, naponta áldo-

 Mivel az akkori korban a gyakori szentáldozás-

ra való törekvések heves támadások célpontját 

képezték, különösen a janzenisták (szélsőséges 

dogmatikai, erkölcstani irányzat) részéről, Ignác 

egyelőre a híveknek a heti szentáldozást taná-

csolta. 

is a lelkigyakorlatokon és népmissziókon pró-

bálták megnyerni a híveket. Ignác saját maga és 

rendje számára is alapelvnek állította fel azt a 

helyes állítást, hogy aki gyakran és méltón ál-

dozik, nem esik könnyen halálos bűnbe és hogy 

egy ilyen keresztény, még ha emberi gyengeségből 

el is követ halálos bűnt, hamar és könnyen ki tud 

abból emelkedni.
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zott. Nem sokkal utána kihűlt a jámborság: el-

kezdtek csak nyolcnaponta áldozni. Mikor még 

jobban kihűlt a szeretet, lassacskán elterjedt az a 

szokás, hogy csak az év három fő ünnepén ál-

dozzanak. Meghagyták azonban mindenkinek a 

szabadságot, hogy ha a jámborság erre hajtja, 

gyakrabban áldozzon, akár három naponként, 

akár hetente vagy havonta. Végül aztán eljutottak 

az emberek a hanyagság és lanyhaság csúcspont-

jára; nem szégyelltek – mint ahogy ma sem 

szégyellenek – évente csak egyszer áldozni. Így 

aztán mára a kereszténységből csak a keresztény 

név árnyéka maradt meg. Minden áron vissza kell 

állítanunk elődeink szent szokásait, Urunk iránti 

szeretetből és az Ő Lelkében és lelkünk növekvő 

haladása érdekében. Ezért mindenki lehetőség 

szerint legalább havonta gyónjon és áldozzon. Ha 

azonban vannak olyanok, akik gyakrabban akar-

nak áldozni, azok még inkább megfelelnek a mi 

Teremtőnknek és Urunknak. Az összes többi egy-

háztanítóval egybehangzóan mondja Szent Ágos-

ton: Mindenkinek a napi szentáldozást nem aka-

rom sem dicsérni, sem kifogásolni, arra viszont 

intek mindenkit, hogy minden vasárnap áldoz-

zon.” 

 Jézus Krisztusnak az áldozati liturgiában meg-

jelenített keresztáldozata iránti tiszteletből Ignác 

azt akarta, hogy a Jézus Társasága papjai legalább 

fél órát szánjanak a szentmise bemutatására, de 

lehetőleg ne is többet. Neki magának természe-

tesen a rendkívüli kegyelmek mellett, amelyekkel 

őt Isten a szentmise áldozat közben oly gyakran 

elárasztotta, sokszor nem volt lehetséges a félórás 

időt betartania. Gyakran előfordult, hogy – a 

világtól teljesen elszakadva – sokkal több időre 

volt szüksége a szentmise befejezéséhez. Hogy 

dokumentáljuk azokat a misztikus kegyelmeket, 

melyekben Szent Ignácnak a szentmise bemuta-

tásakor része volt, a „Lelki napló”-ból egy egész 

sor bejegyzést kellene idézni. Azt a misztikát, 

mely ebből a naplóból árad, joggal nevezték nem 

csupán szentháromságinak, hanem „euchariszti-

kus misztikának” is. 

 „Az eucharisztikus titkok ünneplése volt ép-

penséggel az a szinte kizárólagos miliő, amelyben 

Szent Ignác misztikus élete kibontakozott. Már 

feljegyzéseibe vetett futó pillantás is megmutatja, 

hogyan forgott egész napi tevékenysége a Szent 

Eucharisztia ünneplése, mint központi esemény 

körül. Az előkészület, aztán a tulajdonképpeni 

ünneplés és az egész napot kitöltő hálaadás ke-

retében történtek a nagy szentháromsági láto-

mások, és került sor sok távol eső 'világi' döntésre 

is. Ezért szeretnénk hinni, hogy Szent Ignác egyik 

legszembetűnőbb erénye – az ő rendkívüli há-

laadó lelkülete, mely a Jézus Társasága alapsza-

bályában törvényileg is lecsapódott – legmé-

lyebben nem csak az ő emberi lelki nagyságában 

gyökeredzik, hanem végső soron. az ő szenthá-

romsági-eucharisztikus misztikájából ered, hiszen 

a Szent Eucharisztia maga a hálaadás titka.” 

 Szent Ignác 1556. július 31-én a római Al Gesù 

templom fölötti szerény cellában halt meg, ebben 

a templomban található síremlék-oltárán miseru-

hában ábrázolják: hiszen ennek a nagy szentnek 

az Eucharisztia ünneplése elmondhatatlanul 

sokat jelentett.

(Forrás: Ferdinand Holböck: A legszentebb 

Oltáriszentség és a szentek. Marana Taha 2012.)
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Zarándoklat a csúcsra

Július első szombatján Leopold atya vezetésével 17 fős csoporttal indultunk meghódítani az 

Alpok Heukuppe csúcsát. Az 1000 m-es magasságon található parkolóból indultunk, majd a 

2007 méteres csúcs elérése után az 1800 m-es magasságon található szabadtéri kápolnában 

vettünk részt szentmisén. Az élmény feledhetetlen. A teremtett világ csodáit nagy alpesi 

csokorba gyűjtve kaptuk ajándékba. 
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Szent Bonaventura: 
Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Ferenc és Testvérei 2020. július

Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett. keresztre 

fesztített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét 

ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajta nyugodott!

Add meg nekünk

gyümölcsét, érlelő ízét megízleljük:

az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék,

az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását 

erőtlenné tegyük,

a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz 

megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk, 

a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát 

az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, 

magunkra vegyük,

a bölcsesség ajándékát, hogy az élet fájának, 

aki te vagy igazában, 

a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre 

lépjünk útjainkban,

mély tisztelettel megnyugodjunk örök fölséged végzésében!

Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent imádságban, 

amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most is 

szent kereszted által mindezt szentséges neved dicsőségére, 

akinek az Atyával és Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség, 

hálaadás, tisztesség és hatalom mindörökkön - örökké. Amen.


