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Engesztelő zarándoklat Jásdra

Vegyük észre a jeleket

„Vegyétek észre a jeleket. Az
utóbbi időben többször hallottam a jásdi Szűz Máriakegyhelyről, ahol sosem jártam. Ezt jelnek véltem, azért
szerveztem ide a zarándoklatot” – fogalmazott Grácián
atya a jásdi templomban elmondott homíliájának végén.
A jelek fontosak, mert belőlük tájékozódunk, de ahhoz,
hogy észrevegyük őket, nyitott szívvel kell élnünk.
Október 23-án reggel 8 órakor indult zarándok csoportunk Grá-

cián atya vezetésével hazánk egyik
legrégibb kegyhelyére Jásdra,
hogy ott kérjük Égi Édesanyánk
segítségét nehézségeink leküzdéséhez. Zarándoklatunkat reggeli imánkban a Szűzanyára és
a Szent Angyalok védelmére,
vezetésére bíztuk és felajánlottuk hazánk lelki megújulásáért.
Útközben rózsafüzér imával is
köszöntöttük Égi Édesanyánkat.
Úticélunk Jásd község, nem
messze Várpalotától, a KeletiBakony egyik völgyében, a Gaja

patak mentén fekszik, gyönyörű természeti adottságaival. Utazásunkhoz napos, békés őszi
időt kaptunk ajándékba. A fák
levelei csodálatos színváltásba
kezdtek, a sárga, a vörös, a barna összes létező árnyalatával.
Grácián atyától megtudtuk,
hogy a kegyhely több, mint 900
éves múltra tekint vissza. Jásd
egyik állomása Mária Út-nak, a
magyarság Máriához kötődő
szent helyeit - kegyhelyeit, kápolnáit, forrásait - összekötő
európai zarándokutak, KözépEurópa Zarándokútjának.

2. oldal
Gyorsan elrepült az idő, és azon
vettük észre magunkat, hogy már
Jásdon vagyunk. A templom titulusa
Szűz Mária Világ Királynője, a Szűzanyát ábrázoló kép a szentélyben
látható. A szembe miséző oltár mellett áll ősztől tavaszig a Szentkúti
kápolna rózsákkal díszített öltöztethető, hordozható Szűz Mária kegyszobra. A szobornak több ruhája is
van, amit a jásdi asszonyok saját
kezűleg készítenek el. A szentmisére
történő elkészület ideje alatt medjugorjei rózsafüzér imával köszöntöttük a Szűzanyát. Október a Rózsafüzér Királynője hónapja, szentmisénket is Szűzanya szándékára mutatta be Grácián atya. Felajánlotta
hazánk lelki megújulásáért, családjainkért, betegekért, az otthonmaradottakért és egyéni szándékainkat is
megfogalmaztuk, mindazokért, akiket lélekben hordozunk.
Grácián atya homíliájában Szűzanya szerető gondoskodásáról beszélt. Ő nem hagy magunkra bennünket, folyamatosan gondoskodik
rólunk. Nekünk pedig kitárt szívvel
kell befogadnunk az Ő gondoskodó
szeretetét. Homíliájában azt kérte az
atya, hogy naponta, életünk végéig
imádkozzunk a Szentháromság dicsőségére és Szűz Mária tiszteletére
három Üdvözlégy Máriát, nagy lelki
ajándékokat ígért a Szűzanya azok
számára, akik ezt teljesítik.
Meg kell említenünk a szentmise
közben történt két, kedves és figyelemreméltó eseményt. A szentmise
elején, kezdő énekünkbe egy kismadár is bekapcsolódott. Vidáman
énekelve repülte körül a szentélyt –
dicsérte az Urat, köszöntötte a
Szűzanyát – majd elcsendesedett.
A másik, a szentáldozás szertartása
előtt, amikor „Íme, az Isten Báránya,
íme, aki elveszi a világ bűneit”, –
Krisztus lakomájára való hívás –
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3. oldal
elhangzik és elmondjuk az „Uram,
nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én
lelkem” imát- mintegy "csak egy
szóval mond"= az Úr a harangszóval mond, biztat - mély zengéssel megkondult a templom harangja. Mintha az Úr azt mondta
volna: igen, látom az őszinte
igyekezeteteket, csak csináljátok…
A szentmise után a falutól
néhány kilométeres zarándokút
vezetett a Szentkúthoz. Történetét Grácián atya ismertette
utazásunk során. Röviden így szól
a legenda:
Péter (Jásdi Péter) remete itt vezekelt bűne miatt. A nyári szárazság miatt száradt a patak, amelyből inni szokott. Egyik éjjel álmában megjelent neki Szűz Mária,
karján a kis Jézussal, és megmondta, hogy hol ásson, ahol majd vízforrásra talál. Péter remete napokon keresztül dolgozott, eredménytelenül. Egy hét után, fáradtságtól kimerülve a kiásott földkupacon ült és a rózsafüzért imádkozta.
Imádkozás közben rózsaüzérének Mária-érme leszakadt és beleesett a kiásott gödörbe, melyből
víz fakadt, és a feltörő víz tükrében meglátta a leesett Szűz Mária
érmét. Csoda történt! Szűz Mária,
ahogy ígérte, vizet fakasztott.
Jásdi Péter a környék népének
boldogan adta tudtára a csodát,
és hívta az embereket, hogy oltsák a szomjukat a forrás vizével.
A forráshoz érkezők között egy
sánta ember is volt, akinek a
víztől meggyógyult a lába. A csodás gyógyulás után jött ide béna
és néma, sok-sok Mária-tisztelő
messzi földről, és ezután alakult
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ki Jásd község, mely Jásdi Péterről kapta nevét.
Szentkúthoz érve csodálatos
őszi kép tárult elénk. Az elkerített szenthely vadgesztenyefái és hársfáinak őszülő, sárga lombja alatt sétáltunk a kápolnához, melyet – a régi lebontott helyére – 1837-ben építettek. Előtte szabadtéri misézőhely várja a zarándokokat.
A kápolna melletti domboldal tövében hatalmas, hat méter magas hófehér Mária-szobor
oltalmazza a kegyhelyet, az
erdőben 14 stációból álló kálvária. A kápolnától balra Jásdi
Péter Szűz Máriához fohászkodó, térdeplő, kőbe faragott
alakja. A kék égbolt, mint a
Boldogasszony anyai palástja
borult ránk. Csendben imádkoztunk, elmélkedtünk. Ahogy
Jásdi Péter remete életében
megújulást hozott a Szűzanya,
úgy Isten, a Szűzanya közbenjárásával a mi életünkbe is
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megújulást akar hozni, hogy felfakadjon mindannyiunkban az
Élet forrása.
A Szűzanya kilencszáz év óta
öleli át karjaival Szentkút területét, a forrás évszázadok óta
adja éltető, tiszta vizét nemcsak
a helyi lakosoknak, hanem az
ide zarándoklóknak is. Mi is
megtöltöttük üvegeinket, megmostuk arcunkat az áldott, gyógyító vízzel.
Jásdról hazafelé Sümegre vitt
az utunk. Reisz Pál atya fogadott bennünket. Bemutatta a
templomot és meghallgattuk a
templom építésének és a kegyhely kialakulásának történetét.
Röviden felidézzük:
A templom az 1696-os első
csodálatos gyógyulást követően
lett országos hírű Mária kegyhely, és zarándokhely. Ekkor
történt a bécsi nemes asszonynak, Berghoffer Mária Zsófiának gyógyulása, a Szűzanya
közbenjárására. A nemesasz-

szony álmot látott bécsi otthonában, hogy betegségéből meggyógyul, ha egy ölében Krisztust
tartó, Fájdalmas Szűzanya-szobor előtt imádkozik.
Keresték Bécsben és környékén az álomban látott szobrot,
de nem találták. Második és
harmadik álmában már megtudta, hogy Magyarországon,
Sümegen kell keresnie. 1699.
február 4-én érkezett Sümegre,
ahol a ferences templomban
megtalálta a szobrot. A templomban két nap múlva, február
6-án kérte, hadd érinthesse meg
a szobrot, amit álmában látott.
Az érintés után erősnek érezte
magát, meggyógyult.
Azóta minden évben február
6-án megünnepli a kegytemplom ezt az első csodát. Gyógyulása után az asszony felkereste
Széchenyi Pál püspököt és vele
is közölte a történteket. A sümegi rendház feljegyzései szerint még abban az évben hét
csodás gyógyulás történt a temp-
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lomban a Szűzanya közbenjárására. Ezeket a püspök kivizsgáltatta, aláírásával és pecsétjével hitelesítette a leírt gyógyulásokat. A gyógyulások híre
csakhamar bejárta a Dunántúlt,
majd az ország többi részét, sőt
eljutott a határokon túlra is.
A csodás gyógyulások bizonyítják, hogy Szűzanya maga
választotta ki és tette szent
hellyé, kegyhellyé a ferencesek
templomát.
Az előadás után a Világosság
rózsafüzért imádkoztuk, majd
megköszöntük Pál atya figyel-
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mességét, kedves fogadtatását
és hazaindultunk.
A szentkúti és a sümegi kegyhelyen, a Szűzanya ölelésében
jó volt együtt lenni, testileglelkileg feltöltődni. Mária-kegyhelyeken források fakadnak.
„Az élet és az egészség szolgálatában álló állandó források
is szünet nélkül nyújtják vizüket az emberek életének fenntartására.”
Hálásan köszönjük Grácián
atyának az engesztelő a zarándoklatot! A Jóisten áldja, védje,
a Szűzanya oltalmazza!

Grácián testvér ajánlásával

Szent Vér Rózsafüzére
Jézus Szent Vérének rózsafüzérét, litániáját
és a felajánló imát szeretettel ajánljuk testilelki védelmünkért és a járvány megszűnéséért. Kilencedként bármikor imádkozhatjuk.
Keresztvetés
Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és
szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki
Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a
föld színét!
Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a
Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy
ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük
ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor
örvendjünk Krisztus, a mi Urunk által! Ámen
Apostoli hitvallás (Keresztre)
Ima a Szent Vérhez (Keresztre)
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus
Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Ég-

„Óh egeknek lilioma,
szép Szűz Mária!
A szentkúti kápolnának
ékes rózsája!
Én tehozzád idejöttem,
ékes szűz virág!
Méltóztassál meghallgatni,
kegyes asszonyság!
Mint a szarvas kútforráshoz,
hozzád siettem,
bűneimnek bocsánatját,
hogy megnyerhessem.
Üdvözlégy, óh százezerszer
ékes szűz virág,
a szentkúti kápolnába oltott
rózsaág.”
CS.E
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nek és Földnek Napsugarából árad, födj be
minket most és mindörökké. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a
sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy (3-szor)… Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus
Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
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tal, melyet a bal Kezeden átvert szög okozott, az
onnan kifolyó drága Vér szabadítsa ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védje meg a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a
sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg
minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…

ELSŐ TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Kezének felszögelése (rövid elmélkedésre megállni)
A Te jobb Kezed drága Sebének azon fájdalma
által, melyet a jobb Kezeden átvert szög okozott,
az onnan kifolyó drága Vér mentse meg az egész
világot, és sok lelket térítsen meg. Ámen.

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus
Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

HARMADIK TITOK

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a
sebeket Jézus Szentséges Szívében.

A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Lábának felszögelése (rövid elmélkedésre megállni)

Miatyánk… Üdvözlégy… (mindkettő a nagy szemre)

A Te jobb Lábad drága Sebének azon fájdalma
által, melyet a jobb Lábadon átvert szög okozott,
az onnan kifolyó drága Vér födje be a Katolikus
Egyház alapját minden titkos és ördögi terv ellen.
Ámen.

Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg
minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus
Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a
sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…

MÁSODIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Kezének felszögelése (rövid elmélkedésre megállni)
A Te bal Kezed drága Sebének azon fájdalma ál-

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus
Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen

Ferenc és Testvérei 2021. november

7. oldal

NEGYEDIK TITOK

Dicsőség…

A mi Urunk Jézus Krisztus bal Lábának felszögelése (rövid elmélkedésre megállunk)

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus
Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

A Te bal Lábad drága Sebének azon fajdalma által, melyet a Te bal Lábadon átvert szög okozott,
az onnan kifolyó drága Vér védjen meg mindnyájunkat minden utunkon a gonosz szellem és
csatlósainak minden támadása és terve ellen.
Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,gyógyítsd a
sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,ments meg
minket és az egész világot. (12-szer a kis
szemekre)
Dicsőség…
(felhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus
Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be
minket most és mindörökké. Ámen.

ÖTÖDIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Oldalának
átszúrása (rövid elmélkedésre megállni)
A Te Szent Oldalad drága Sebének azon fájdalma
által, melyet a Szent Oldaladon átszúrt lándzsa
okozott, az onnan kifolyó drága Vér és Víz gyógyítsa meg a betegeket, támassza fel a halottakat,
oldja meg a jelen kor problémáit és tanítsa
nekünk az utat Isten örök dicsőségéhez. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,gyógyítsd a
sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,ments meg
minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

BEFEJEZŐ IMÁK
3-szor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében!
Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk,
édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád
kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd
reánk, tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e
számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen. (Salve Regina)
Könyörögjünk! Ó, Jézus Krisztus drága Szent
Vére, tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó
szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek. Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges
Szívében. Vigasztald trónján a Mindenható Atyát,
és mosd le az egész világ bűneit. Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.
Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,
Könyörögj érettünk!
Szent József, Szűz Mária jegyese,
Könyörögj érettünk!
Szent Péter és Szent Pál,
Könyörögjetek érettünk!
Szent János a Kereszt lábánál,
Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna,
Könyörögj érettünk!
Minden mennyei harcos és közbenjáró,
Könyörögjetek érettünk!
A mi Urunk minden szentjei,
Könyörögjetek érettünk!
Minden mennyei seregek,
Könyörögjetek érettünk!
Mária Légiója,
Könyörögj érettünk!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
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Szent Vér litániája
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten! Irgalmazz nekünk'
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Ó, Jézus Krisztus drága Vére, megváltásunk Vére,
födj be minket és az egész világot!
Jézus Krisztus Vérének óceánja,
szabadíts meg minket!
Jézus Krisztus Szentséggel és részvéttel teli Vére,
Jézus Krisztus drága Vére, erősségünk,
Jézus Krisztus drága Vére, az örökké tartó
szövetség,
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit alapja,
Jézus Krisztus drága Vére, Isten fegyvere,
Jézus Krisztus drága Vére, isteni könyörület,
Jézus Krisztus drága Vére, a gonosz szellemek
ostora,
Jézus Krisztus drága Vére, a fogságban lévők
segítsége,
Jézus Krisztus drága Vére, Szentséges Bor,
Jézus Krisztus drága Vére, keresztények erőssége,
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit
védelmezője,
Jézus Krisztus drága Vére, keresztények igaz hite,
Jézus Krisztus drága Vére, gyógyító Vér,
ments meg minket!
Jézus Krisztus drága Vére, felkent Vér,
Jézus Krisztus drága Vére, Isten gyermekeinek
bátorsága,
Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény harcosok
fővezére,
Jézus Krisztus drága Vére, a feltámadás Vére,
Jézus Krisztus drága Vére, a mennyei angyalok
Itala,
Jézus Krisztus drága Vére, a Mennyei Atya
vigasztalója,

Jézus Krisztus drága Vére, a szentek ereje,
Jézus Krisztus drága Vére, a világ békéje,
Jézus Krisztus drága Vére, Égnek és Földnek
Napsugara,
Jézus Krisztus drága Vére, szivárvány az Égben,
Jézus Krisztus drága Vére, az ártatlan gyermekek
reménye,
Jézus Krisztus drága Vére, Isten szava a
szívünkben,
Jézus Krisztus drága Vére, égi fegyver,
Jézus Krisztus drága Vére, isteni bölcsesség,
Jézus Krisztus drága Vére, a világ alapja,
Jézus Krisztus drága Vére, az Atyaisten irgalma,
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,
tisztítsd meg a világot a bűntől!
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,
újítsd meg a világot!
Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,
taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust!
Könyörögjünk! Ó, megváltásunk drága Vére, hiszünk, remélünk és bízunk Benned. Esedezve kérünk, szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak. Oltalmazd a haldoklókat a
gonosz szellemek támadásaitól és fogadd be őket
a Te örök dicsőségedbe, Irgalmazz az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a Szentséges Szívet. Imádunk Téged, ó,
irgalomnak drága Vére. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a
sebeket Jézus Szentséges Szívében! (3-szor)
Felajánlás Jézus Szent Vérének
Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában
lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Szent Véred által a
sátán hatalmából kiszabadítottál.
Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az
egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szív-
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vel szentelem magam drága Szent Vérednek,
mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A Te kegyelmed
segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent
Véred tiszteletét tőlem telhetőleg előmozdítom.
Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk
árát: imádásra méltó Véredet. Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és
kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg
nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged,
drágalátos Szent Vér, valaha is megbántottak!
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Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges
Édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent
Vérednek nyújtottak és kérlek, feledd el eddigi
hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg
kegyesen minden megbántódnak. Isteni Üdvözítőm!
Hints meg engem és minden teremtményt a Te
drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített
Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és
megváltásunk váltságdíjat mindenkor méltóképpen tiszteljük. Ámen.
(Újítsd meg ezt a felajánlást minden nap!)

Keresztury Dezső:

Esti imádság
Ó, milyen vak homályba futnak
kik nélküled indulnak útnak.
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívó homokkal árad.
Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.
Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam;
ó, légy úrrá megint Te rajtam!

10. oldal
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A tizennégy segítőszent - 11. rész

Alexandriai Szent Katalin
Katalin életéről keveset tudunk. Valószínűleg
előkelő alexandriai család sarja volt, és a tudományoknak szentelte magát.
Amikor Maxentius (vagy Maximianus) császár
Alexandriába érkezett, mindenkinek megparancsolta, hogy áldozzon a bálványoknak. A 18 éves
Katalin ekkor a templomba sietett, hogy az áldozattól visszatartsa a keresztényeket. Elfogták, a
császár elé vitték, akit a kereszt üdvözítő erejére
figyelmeztetett. A császár erre összegyűjtötte filozófusait, hogy győzzék meg Katalint, de Szent
Mihály főangyal olyan erőt adott neki, hogy
Katalin térítette meg a bölcseket, akiket aztán a
császár tűzhalálra ítélt. Ezután gazdagsággal és
házassággal csábította Katalint a börtönben
Porphyrius hivatalnoka kíséretében, aki Katalin
hatására 200 katonával együtt megtért.
Erre a császár késes kerekekkel akarta szétszaggattatni, de a kerekek oly erővel törtek szét,
hogy sok ott álló katonát megöltek. Amikor a
császárnő lépett közbe Katalin megmentéséért és
kereszténynek vallotta magát, őt is lefejezték, sőt
Porphyriust is kivégezték a 200 katonával együtt.
Végül Katalint fejvesztésre ítélték. Halála előtt
imádkozott azokért, akik majd közbenjárását kérik. Amikor lefejezték, testéből vér helyett tej
folyt. Holttestét angyalok vitték a Sínai-hegyre,
ahol a sírjából szivárgó tej és olaj minden betegséget meggyógyított. Sírja fölött áll ma a Szent
Katalin-kolostor. Egy későbbi forrás, a Conversio
elbeszéli gyermekkorát, megtérését és Krisztussal
való misztikus eljegyzését is.
„Csodálatos volt az állhatatosságban, ahogy
kitartott a fenyegetések közepette, s megvetette
azokat. A fenyegetőző császárnak így felelt: »Teljesen mindegy, hogy milyen kínzást eszelsz ki,
mert testemet és véremet Krisztusért akarom áldozni.« Ugyanígy: »Tedd meg, amit kiterveltél, s
látni fogod, kész vagyok minden szenvedésre.«
[...] állhatatos maradt a kínzások során, s diadalmaskodott rajtuk, amikor börtönbe vetették
vagy a kerékre rakták.” (Részlet Jacobus de Voragine
Legenda Aureájából)

Az Érdy-kódexben és a Debreczeni-kódexben
található legendák szerint Katalin apja halála
előtt lelkére kötötte leányának, hogy a kereszten
függő ismeretlen Istent mindig tisztelje, továbbá
csak hozzá méltó szép, gazdag, bölcs ifjúhoz menjen feleségül. E végső kívánság értelmét egy re-
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mete fejtette meg. Egy kis képet adott Katalinnak, amelyre a Szűzanya és fia volt festve, és azt
tanácsolta a leánynak, imádkozzon. Álmában
Katalin egy mezőre ért, ahol egy szép szűz
asszony jött elé, fiát ölében tartva. Mária így szólt
fiához: „Látod-e én édes szerelmes fiam, mely
nagy kívánatossággal gerjedez ez szűz leány Katerina tégödet látni…” A kis Jézus azonban még
anyja unszolására sem akart Katalinra nézni,
mert rútnak és szeplősnek találta.
Katalin elmondta álmát a remetének, aki megvigasztalta őt: majd ránéz a királyfi, mihelyt hinni
fog benne. Katalin megkeresztelkedett. Ezután
újabb álmot látott: ismét megjelent neki Mária a
kis Jézussal a karján, angyalok és szüzek társaságában, nagy fényességben. A Szűzanya kérésére
Jézus most jegyeséül fogadta Katalint: „én tiszteletes és édességes anyám, ha ez teneked kedves és
kellemetes, megteszem, és ez Katerinát jegyesül
vi-szem magamnak”.
Tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti egyházban egyaránt, a középkor egyik legtiszteltebb,
legnépszerűbb női szentje volt. Alexandriai Szent
Katalin a tizennégy segítő szent egyike.
Mivel a hit igazságát olyan hatásosan védte, a
teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje
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lett. A középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok
és tanulók, szónokok és később a nyomdászok is
védőszentjükként tisztelték. Mivel utolsó imádságában a betegeknek és haldoklóknak is segítséget
ígért, gyakran a kórházak patrónájaként is megjelenik; s mert a börtönben oly sokáig kínozták, és
volt ereje elviselni, a foglyok is hozzá folyamodtak szabadulásért. Mivel pedig a kínzására
szerkesztett késes kerekek összetörtek, mindazok
az iparosok, akik kerékkel foglalkoztak, szintén
segítségül hívták, a fuvarosok, a bognárok és a
kerékgyártók védőszentje. Kerékkel és karddal
ábrázolják.
Liturgikus emléknapja november 25. A Katalin
név jelentése: korona, mindig tiszta.
Mindenható, örök Isten, Te Alexandriai Szent Katalin
szüzet, a győzhetetlen vértanút példaképül állítottad
néped elé. Engedd, hogy az Ő közbenjárására a hitben
és állhatatosságban megerősödjünk, és az egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Amen.
(Forrás: Magyar Kurír)

12. oldal
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Hirdetések
• November 19-én 17 órakor Szenterzsébethegyen mise, 21-én 11 órakor pedig búcsúi szentmise lesz.
• November 21-én, a Ferences Karitász szervezésében Szent Erzsébet tiszteletére jótékonysági
koncertet tartunk templomunkban.
• Ezen a napon, Krisztus Király vasárnapján az

esti mise előtt ünnepélyes zsolozsmát tartunk,
melynek végén felajánló imát mondunk.
• November 28. Advent 1. vasárnapja.
• Másnaptól, hétfőtől szombatig, reggel 6 órakor
elkezdődnek a rorate szentmisék, amelyek alatt
gyónási lehetőséget biztosítunk.

Krisztus Királyhoz
Uram, Jézus Krisztus!
Imádunk Téged, mint Királyt az
Oltáriszentségben.
Itt a te trónod, a te Fölséged szentélye.
Te vagy itt a királyok Királya,
a menny és a föld mindenható Ura.
A sötétség fejedelmei hasztalan
szegülnek ellen uralmadnak,
mert legyőzted a világot.
Mennyei Atyád Téged rendelt királyul
az új Sion fölött, s birodalmad határaivá
a földkerekség határait tette.
Te vagy az erők Ura, a dicsőséges Király,
az erős és hatalmas Király,
a rettenetes és szelíd Király,
a béke és az igazság Királya,
az örökkévalóság Királya.

a bölcsesség és minden mennyei javak
bősége kíséri mindenható fölségedet!
Jézusunk! Légy hát a mi szívünk Királya,
uralkodj rajtunk teljes hatalmaddal
és kegyelmeddel.
Isten Báránya, engedd,
hogy színed előtt leboruljuk,
s királyi székedhez koronánk helyett
szívünket tegyük le,
s mély imádással mondhassuk:
Méltó vagy, Urunk Istenünk,
hogy dicsőítsünk és tiszteljünk.
Elrejtett Isten és Üdvözítő,
dicsőség és áldás, hála és imádás neked
mindörökkön-örökké. Ámen

Kormánypálcád az igazság vesszeje.
A lelki nemesség és hatalom,
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