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Benjamin testvér diakónusszentelése  
Körössy László

Erdő Péter bíboros, prímás 

június 4-én, szombaton a bu-

dapest-pasaréti Páduai Szent 

Antal-templomban Juhos Ben-

jamin és Radványi Atanáz 

ferences szerzeteseket diakó-

nussá, Balázs Jeromos feren-

ces szerzetest pappá szen-

telte.

A pasaréti Páduai Szent Antal-

templomba a szentelendők hoz-

zátartozói és az esztergomi Te-

mesvári Pelbárt Ferences Gim-

názium több diákja mellett az 

ország számos pontjáról érkez-

tek szerzetestestvérek, a feren-

cesek nagy családjába tartozó 

hívek még külhonból, a háborús 

helyzetben lévő Kárpátaljáról 

is, köztük azok, akik imáikkal 

kísérik a szerzetesi, papi hiva-
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tást választó keresztény testvé-

reket.

 Különleges volt a pünkösd 

előtti szombaton megtartott li-

turgia, hiszen ezen az alkalmon 

a keresztény nép javára két szer-

papot (diakónus) és egy papot 

is szentelt a püspök, Erdő Péter 

bíboros, prímás, aki a mise ele-

jén arra biztatott, különösen is 

kérjük Isten áldását és a Szent-

lélek kegyelmét azokra, akik hi-

vatást éreznek, valamint azok-

ra, akiket Isten kiválasztott a 

szolgálatra.

 A szintén diakónussá szentelt 

Juhos Benjamin OFM Debre-

cenben született, és a középis-

kola után ott végezett az egye-

temen programtervező mate-

matikus szakon. A ferencesek-

kel először Budapesten találko-

zott, ahol egy nemzetközi cég-

nél dolgozott szoftverfejlesztő-

 A szertartáson diakónussá 

szentelt Radványi Atanáz OFM 

1996-ban született Budapesten, 

2014-ben érettségizett az esz-

tergomi Temesvári Pelbárt Fe-

rences Gimnáziumban, 2016-

ban tett első fogadalmat, 2021-

ben örökfogadalmat a ferences 

rendben. 2022-ben elvégezte a 

Sapientia Szerzetesi Hittudomá-

nyi Főiskolán az osztatlan teo-

lógus szakot, valamint a hitta-

nár–nevelőtanár képzést. Pasa-

réten az idén negyven éve fen-

nálló Csibekórus élén, valamint 

a hitoktatásban szolgált. Idén 

augusztustól az esztergomi fe-

rences gimnáziumban folytatja 

szolgálatát tanárként, prefek-

tusként, kosárlabdaedzőként is. 

A többi szentelttel közös jelmon-

data: „Nagyobb szeretete senki-

nek sincs annál, mint aki életét 

adja barátaiért.” (Jn 15,13)

ként. Már elmúlt harmincéves, 

amikor a rendbe jelentkezett. 

Négy évvel ezelőtt, 2018-ban 

tett örökfogadalmat. Jelenleg a 

zalaegerszegi ferences rendház-

ban él, ahova a teológiai tanul-

mányai befejezése után helyez-

te a ferences tartományfőnök. 

Örökfogadalmas jelmondata: 

„Jöjjetek hozzám mind, akik 

fáradtak vagytok és terhet hor-

doztok, és én felüdítelek tite-

ket. Vegyétek magatokra igá-

mat, és tanuljatok tőlem, mert 

szelíd vagyok és alázatos szívű – 

és nyugalmat találtok lelketek-

nek. Mert az én igám édes és az 

én terhem könnyű.” (Mt 11,28–30)

 Öt év után ismét papot szen-

teltek Pasaréten. Balázs Jero-

mos OFM tizenegy évvel eze-

lőtt lépett a ferences rendbe. 

Már középiskolásként készült a 

papságra. A Szentendrei Feren-

ces Gimnáziumban érettségi-

zett, majd az ELTE-n magyar-

latin szakos tanári diplomát 

szerzett. 2017-ben tett örökfo-

gadalmat a ferences rendben, 

jelenleg az esztergomi rendház-

ban él, s a rend középiskolá-

jában kollégiumi prefektus. 

Rendi nevét a szent életű Huszár 

Jeromos OFM tiszteletére vette 

fel, aki éppen abban az évben 

hunyt el, amikor ő belépett a kö-

zösségbe. Papi jelmondata: 

"Mindenki Téged keres" (Mk 

1,37)

 A pünkösd előtti szombaton 

megtartott misén Erdő Péter 

bíboros mondott szentbeszédet.

 „Maga Jézus tanítja: nagyobb 

boldogság adni, mint kapni. A 

szeretet  elhozza a szívünkbe az 

örömet, az öröm pedig a békét, 

ami a boldogság előíze. A Szent-

lélek bátorít minket, hogy a vi-

lág minden ellenségessége da-

cára teljesítsük a hivatásunkat.”

 A főpásztor a továbbiakban a 

szülői és a papi hivatás (külö-

nösen is a szentségi feloldozás) 

fontosságáról beszélt az embe-

rek üdvössége szempontjából, 

majd azzal zárta homiliáját, 

hogy a Szentlélek ajándékainak 

örömteli közvetítését, a kegye-

lem szolgálatát kérte mindenki 

számára. 

 A beszéd után következett a 

szentelési szertartás a jelöltek 

bemutatásával, kiválasztásával, 

a szentelő püspök intelmeivel, 

majd az Isten felé megnyilvá-

nuló legteljesebb önatádás gesz-

tusát (a szentelendők földrebo-

rulása az oltár előtt) kísérő 

Mindenszentek litániájával. Ez-

úttal már a közelmúltban ol-

tárra emelt Szent Charles de 

Foucauld, valamint Boldog Carlo 

Acutis neve is elhangzott a köz-

benjárásra kért szentek sorá-

ban.

 A litánia után következett a 

szerpapok szentelése, beöltö-

zése a dalmatikába (diakónusi 

öltözet), majd a papszentelés 

szertartása.

 A szentelési mise énekes szol-

gálatát az egyesített pasaréti 

kórus látta el, a korokon átí-

velő, stílusgazdag zenei reperto-

ár része volt a két évvel ezelőtt 

elhunyt Ennio Morricone re-

mekműve, A misszió című film 

egyik betétdala is.

 A ferences ünnep a további-

akban a Pasaréti Közösségi 

Házban folytatódott.

Szerző: Körössy László

Magyar Kurír

Fotó: Merényi Zita
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 Nem pusztán annyit jelent a béke, hogy nincs 

háború. Egy családban az igazi béke nemcsak azt 

jelenti, hogy éppen nem veszekszünk; igazi béke 

a családban akkor van, ha a férj, a feleség és a 

gyermekek szíve tele van szeretettel, tisztelettel, 

nagylelkűséggel, örömmel, becsületességgel. A vi-

lágban is akkor lesz igazi béke, ha a nemzetek szí-

ve, a hatalmasok szíve is tele lesz emberséggel, 

igazságossággal, önmérséklettel. A békesség Jézus 

anyanyelvén ezt jelenti: teljesség. Akkor van igazi 

béke, ha az ember szíve megtelik.

 Jézus szavait hallottuk: „Békességet hagyok rá-

tok, az én békémet adom nektek!” Jézus anya-

nyelvén – arám nyelven – a béke így hangzik: 

shalom, ami azt jelenti, hogy tele, teljesség.

Az alábbiakban közreadjuk Székely János 

megyéspüspök homíliáját, melyet templo-

munkban 2022. május 22-én a bérmálás 

szentségének kiszolgáltatásakor mondott.

 Az emberi szívet nem tudja semmi más betöl-

teni, csak Isten, semmilyen földi dolog. Az éle-

tetek során lesz sok földi örömötök, de az igazi és 

teljes örömöt odaföntről fogjátok újra és újra 

megkapni. Egy házaspár is onnan föntről kapja az 

öröm teljességét, és éli át az egymás iránti szere-

tet, szerelem teljességét. Az emberi szívet egészen 

csak Isten tudja betölteni. Ezt a kincset kapjátok 

most, a bérmáláskor. Olyan teljességet, amit senki 

más nem tud tőletek elvenni. Nagyon nagy szük-

sége van az embernek erre a soha ki nem apadó 

békességre, szeretetre, tűzre.

 Volt egy francia feleség, aki úgy érezte, hogy 

nagyon szépen él együtt a férjével már húsz éve. 

Három gyönyörű lányuk volt. Rádöbbent, hogy a 

férjének van valakije, talált egy fiatal csinos tit-

kárnőt a munkahelyén, és hónapok óta megcsalja 

őt. A feleség úgy érezte, hogy összeomlott benne a 

világ. Ami a legszentebb volt számára, a házas-

sága, azt taposták meg, a szívét tépték darabokra. 

Felnőtt kereszténnyé válni
Székely János megyéspüspök homíliája templomunkban
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 Három nap múlva, ahogyan odaállt a férje elé, 

azt mondta neki: „Tudom, hogy én sem voltam 

mindig tökéletes feleség; sokszor mindennek, 

mindenáron úgy kellett történnie, ahogy én akar-

tam. Sokszor nem tudtam megadni neked azt, 

amire szükséged lett volna. Bocsáss meg, és pró-

báljuk újrakezdeni!” A férfi megdöbbent, erre 

nem számított, de két héttel később otthagyta 

feleségét, a három lányát. Az asszony úgy érezte, 

hogy belepusztul, nem éli túl. Zarándoklatokra 

ment, imádkozott úgy, mint soha addig életében.

Úgy érezte, nincs ereje tovább élni. Vívódott, 

nem mondta meg egyből a férjének a fölfedezését, 

gondolkodni akart, mit is tegyen. S ebben a né-

hány napban, ahogy szenvedett, eszébe jutott a 

gyermekkora, a hittanórák, a templom, az, amit 

gyerekként hallott. Eszébe jutott a régi, kicsit el-

feledett gyermekkori hit. 

 Már kezdte föladni a reményt, amikor egyik 

nap csöngött a telefon. A férje volta az. Azt mond-

ta, képzeld, tegnap bementem egy üres templom-

ba. Több, mint egy órán át ültem ott. Akkor tel-

jesen más szemmel láttam az egész életünket. Ha 

hazajönnék, visszafogadnál? A feleség igent mon-

dott. Nem volt könnyű az újrakezdésük. Szinte a 

nulláról kellett mindent újra fölépíteni, de a 

feleség föltételek nélküli megbocsátása és a férfi 

őszinte döntése a felsége és a gyermekei mellett 

olyan szikla volt, amire tudtak építeni. Néhány 

hónappal később ebbe a családba újra visszatért 

az öröm. Aztán még egy fél évvel később a feleség 

ámulattal vette észre, hogy áldott állapotban van, 

kisbabát vár. Ahogy később kiderült, egy kisfiút a 

három lány után. Úgy érezte, Isten ráadás ajándé-

 Az emberi élet nem mindig könnyű. Vannak 

benne nagy mélypontok. Vannak olyan pontok, 

ahol az ember úgy érzi, nincs tovább. Jézus pon-

tosan azt az erőt akarja nektek adni, ami soha 

nem fogy el, amit semmi földi dolog nem tud tő-

letek elvenni, legyőzni. Soha ki nem apadó for-

rást, örök életre szökellő vízforrást akar fakasz-

tani a szívetekben. Olyan kincset akar adni, ami 

megmarad, és beragyogja az emberi élet legnehe-

zebb pillanatait is.

 Egészen fiatal pap voltam. Egyik este a szent-

mise alatt jött a hívás: egy haldoklóhoz kellett 

mennem a kórházba. A néni nehezen vette a leve-

gőt, zihálva tudott csak éppen néhány mondatot 

kimondani. Amikor meglátott, ezt mondta: „Atya, 

de örülök, hogy ideért. Tudom, hogy nemsokára 

meghalok. Régóta vártam ezt a pillanatot. Tu-

dom, hogy hazamegyek.” A kórteremben nagy 

csend lett. Azt éreztem, hogy ez az asszony egyál-

talán nem fél, mintha az egyik lába már odaát lett 

volna, mintha már látta volna azt a fényességet, 

ami őt várja. Jézus fénye beragyogja az emberi 

élet legsötétebb, legnehezebb pillanatait is. Ez a 

föltámadás fénye, az örök élet fénye, amit semmi-

lyen földi sötétség nem tud legyőzni. Ezt a kincset 

akarja nektek Jézus adni.

 Az ember akkortól felnőtt, amikor már nem 

kapni akar, hanem elkezd tudni adni. A hitetek 

olyan most, mint egy kicsike növény. Éppen most 

bújik ki a földből. Ahogy egy kisvirágot óvni és 

öntözni kell, különben elszárad, éppen úgy a hi-

teteket is. Akkor marad meg, ha óvod és öntözöd: 

azzal, hogy imádkozol, újra és újra eljössz majd 

gyónni, áldozni, olvasod a Bibliát, tele van az éle-

ted jócselekedetekkel, nem hagyod el a templo-

mot, próbálsz közösséget találni. A hitünket egye-

dül nem tudjuk megőrizni. Jézus egy közösségre 

bízta a kincseit: az apostolokra, a tanítványokra, 

ka az ő szeretetéért, nagylelkűségéért.

 Bérmálkozni annyit is jelent, mint felnőtt ke-

reszténnyé lenni. Mit jelent felnőttnek lenni? 

Amikor az ember gyermek, addig elsősorban azt 

várja, hogy mindent megtegyenek érte: takarítsa-

nak, főzzenek, a ruhámat szépen mossák. Akkor-

tól leszel felnőtt, mikor rádöbbensz arra, hogy te 

is adhatsz, sőt kell is, hogy adj. Amikor észreve-

szed, hogy édesanya fáradtabb, szomorúbb, s 

odamész mellé, mesélsz neki, fölvidítod, segítesz.
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az egyházra. Együtt tudjátok a kincset megőrizni. 

Akkor, ha mész zarándoklatokra, ministrálsz, lel-

kinapokon veszel részt. Együtt tudjátok a kapott 

kincset megőrizni, és gyümölcsözővé tenni. 

 A bérmálás küldetést is ad nektek, hogy álta-

latok szebb legyen a világ, hogy ne csak önma-

gatokért éljetek. Mondok néhány bátorító példát. 

Van egy sikeres vállalkozó ismerősöm Budapes-

ten. Tizenöt éve azt érezte, hogy szép ez a siker, a 

csillogás, de nem ez az élet lényege. Alapított egy 

második vállalkozást, amiből soha egyetlen forin-

tot nem fog kivenni, hanem nagyon sokat bele 

fog tenni. Ötven sérült embert kezdett el 

foglalkoz-tatni: szállodák recepciósaként, 

mozikban, szín-házakban ketten-hárman látnak 

el egy-egy mun-kakört. Ötven embernek tette az 

életét szebbé. Legyetek ti is ilyen emberek, akik 

nemcsak ön-magukért élnek. 

 Egy másik, talán hihetetlennek tűnő példa 

Egerben, egy lánykollégiumban történt. Három 

lány hallott arról, hogy Lengyelországban sokan 

fogadalmat tesznek arra, hogy házasságukig meg-

őrzik a tisztaságukat. Ezt a fogadalmat templom-

ban teszik le, kapnak egy tisztaság gyűrűt, amit 

az eljegyzésig viselnek. A három lánynak ez 

nagyon megtetszett, a kollégium kápolnájában 

letették a fogadalmat, és fölvették a gyűrűt.

 Elsőre a többi kollégista lány gúnyolta, kinevet-

te őket: ostobák, maradiak, apácák. A lányok et-

től nem ijedtek meg. Ahogy telt-múlt az idő, a 

hangulat döbbenetesen megváltozott, ugyanis 

elkezdték látni, hogy ezek a legragyogóbb tekinte-

tű lányok, az egész lényük csillog, világít. Nagyon 

sok fiúnak is megfordult a szívében, ha feleséget 

keresek, valami ilyesfajta lányt szeretnék. Eltelt 

fél év, elkezdtek lányok jelentkezni, hogy szeret-

nének ők is fogadalmat tenni. Két év alatt majd-

nem százan letették a fogadalmat. Ez a három 

lány szinte divatot csinált abból, ami jó.

 Ne ijedjetek meg attól, ha valaki kigúnyol, 

kinevet benneteket. A hiteteket soha ne szégyell-

jétek. Legyetek rá mindig büszkék. Ne a világ ala-

kítson át titeket, ti alakítsátok a világot.

 Azért imádkozunk, hogy adjon az Úristen nyi-

tott szívet a bérmálkozóknak! Tudják befogadni 

ezt a hatalmas, életre szóló kincset! Tudják majd 

erre építeni a házasságukat, családjukat, és tudják 

ezt a kincset továbbadni gyermekeiknek, unoká-

iknak!
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Dicsőség az Úrnak, tisztelet és hála a Szűzanyának
Bedőkné Pető Szilvia

Pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az 

Egyház Anyja ünnepnapján a Fatimai szoborral 

zarándokoltunk családjainkért, városunkért, ha-

zánkért egyéni kéréseink mellett. 

Grácián testvér vezetésével közel hetvenen imád-

koztuk végig egy szívvel-lélekkel a rózsafüzért. 

Felemelő, megerősítő és szívmelengető volt!
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Szentháromság  ünnepére
Juhos Benjamin testvér

séges kapcsolatáról beszél a tanítványainak. Az 

Egyház, amikor a mai ünnepen Jézusnak ezeket a 

szavait tárja elénk, a Szentháromság misztériu-

mára irányítja a figyelmünket.

 Szeretnék felidézni egy olyan történetet, ame-

lyet bizonyára már sokan ismertek, és amely Szent 

Ágostonról szól. E legenda szerint Ágoston egy-

szer egy kisfiút látott a tengerparton, aki egy 

kagylóval merte a tenger vizét egy kis gödörbe. 

Ágoston megkérdezte, hogy mit csinál, ő pedig 

azt válaszolta neki, hogy kimeri a tenger vizét. 

Erre Ágoston nevetve mondta neki, hogy az 

lehetetlen, mire a kisfiú azt válaszolta, hogy ő 

bizony hamarabb fogja kimérni a tenger vizét, 

minthogy Ágoston a Szentháromság titkát meg-

értse. 

 E történet nem arra tanít minket, hogy Isten 

teljesen megismerhetetlen lenne számunkra, vagy 

hogy ne is próbálkozzunk a Szentháromság titkát 

megérteni – Ágoston sem tette ezt, hiszen 20 

Szentháromság vasárnapjának ün-

nepén az Egyház Jézus búcsúbeszé-

dének szavait adja elénk János 

evangéliumából (Jn 16,12-15). Já-

nos evangéliumát és különösen is a 

búcsúbeszéd szavait olvasva néha 

talán úgy érezhetjük, hogy magával 

ragad minket az Úr Jézus szavainak 

emelkedettsége, szépsége, azonban 

nehezen értjük azokat. 

 Talán könnyebb az evangéliu-

moknak azokat szakaszait megérte-

nünk, amikor arról hallunk, hogy 

Jézus tanít vagy gyógyít. Jézus e 

szavakat az utolsó vacsorán mondta 

a tanítványainak. Azon az estén, 

amikor a vacsora elején megmosta a 

tanítványainak a lábát, majd az Ol-

táriszentséget megalapítva a kenyér 

és bor színében először táplálta 

őket az ő testével és vérével. Jézus 

az ő kereszthalála és feltámadása 

előtti utolsó estét töltötte tanítvá-

nyaival, és az ő szeretetének legmé-

lyebb titkait tárta fel előttük. Ők sem értették 

még teljesen, amit hallottak, de Jézus megígérte 

nekik, hogy majd elküldi nekik a Szentlelket, aki 

majd segít nekik egyre jobban megérteni az ő 

szavait. 

 Az evangélium szavai minket is arra hívnak 

meg a mai napon, hogy kérjük a Szentlelket, hogy 

segítsen, tanítson minket imádkozni, hogy a ta-

nítványokhoz hasonlóan lélekben tudjunk mi is 

az Úrral időzni az Ő szavaira figyelve. Hogy lé-

lekben tudjunk mi is ott lenni az utolsó vacsorán, 

amikor a szentmisében az ő szavait hallgatjuk, és 

amikor minket is az Ő testével és vérével táplál. 

Tudjunk Őrá figyelni szívünk csendjében is, 

amikor betérünk egy-egy rövid szentséglátoga-

tásra a templomba, vagy amikor otthonainkban 

imádságos szívvel az Ő szavait olvassuk.

 Jézus az Atyával és a Szentlélekkel való benső-
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 Az Úr Jézus a Szentlelket az Igazság Lelkének 

nevezi. Hogy e kifejezést jobban megérthessük, 

szeretnék most Szent Ágoston után egy másik 

nagy szent életű teológusra is utalni. Ő Szent 

John Henry Newman, akinek a tiszteletére ez a 

Szentháromságról nevezett templom is épült Sü-

megcsehiben. Bár Szent Ágoston és Szent John 

Henry Newman alakját a történelemben közel 

1500 év választja el, úgy gondolom, hogy az élet-

történetükben mégis sok hasonlóság is van.

éven dolgozott az egyik leghíresebb írásán, amely 

éppen a Szentháromságról szól –, hanem a Szent-

háromság titkának végtelen gazdagságáról, kime-

ríthetetlenségéről szól. Szent Ágoston példáján 

okulva én sem törekszem most arra, hogy meg-

próbáljam az Egyháznak a Szentháromságról 

szóló tanítását teljesen bemutatni, csak néhány 

gondolatot szeretnék még kiemelni a ma olvasott 

evangéliumi szakasszal kapcsolatban.

 A Szentlélek ugyanakkor az Egység lelke is. A bú-

 Az evangélium szavai és e két szent teológus 

példája arra tanítanak minket, hogy bár nagyon 

fontos, hogy minden erőnkkel keressük az igazsá-

got, és törekedjünk e világ jobbá tételén, azonban 

emellett az is nagyon fontos, hogy imádkozzunk, 

hogy kérjük a Szentlelket, hogy Ő vezessen el 

minket a teljes igazságra. Sajnos az elmúlt évszá-

zadokban számtalan példát láttunk rá, hogy ha az 

ember Istent kizárva keresi az igazságot, akkor a 

szépen csengő társadalmi elvek igazságtalanná és 

embertelenné változnak, rengeteg szenvedést 

okozva az embereknek.

 Mindkettőjüket az igazság fáradhatatlan kere-

sése jellemezte. Ez szinte meghatározta egész éle-

tüket. Azonban az ő életük és tanításuk azt is 

megmutatja számunkra, hogy az igazság végső 

soron nem valamilyen eszme vagy ideológia, ha-

nem egy Személy. A búcsúbeszédben Jézus ön-

magáról mondta: „Én vagyok az Út, az Igazság és 

az Élet” (Jn 14,6). 

 Még egy fontos dolog következik abból, hogy 

az Igazság nem valami, hanem Valaki: Istenben az 

igazság és a szeretet összetartoznak. Szent János 

apostol írja, hogy Isten maga a Szeretet (1Jn 4,8). 

Az Úr szavait, azok igazságát ezért a maga teljes-

ségében mi is csak akkor tudjuk megérteni, ha 

szerető szívvel figyelünk rá. A Szentlélek nemcsak 

az Igazság Lelke, hanem a Szeretet lelke is. 

csúbeszédben azt halljuk, hogy az Úr Jézus a 

tanítványok egységéért imádkozik, és azt kéri 

tőlük, hogy úgy szeressék egymást, amint ő sze-

rette őket (Jn 15,12). Úgy gondolom, Szent Ágos-

ton és Szent John Henry Newman példája segíte-

nek most nekünk az Úr Jézusnak ezeket a szavait 

is jobban megértenünk. Mindkettőjük életében 

azt láthatjuk, hogy az ő hosszú és fáradhatatlan 

keresésük, amellyel az igazságot és végső soron 

Istent keresték, az Egyházba vezette el őket. Az 

Úr Jézus a Szentlelket, az Igazság Lelkét, nem 

külön-külön ígérte meg a tanítványainak, hanem 

a tanítványok közösségének. Amint igaz, hogy 

Istent csak akkor ismerhetjük meg, ha szerető 

szívvel figyelünk rá, úgy az is, hogy csak akkor 

ismerhetjük meg igazán, ha szeretettel vagyunk 

egymás iránt is, és közösségben vagyunk hívő 

testvéreinkkel. 

 Szent Ágoston és Szent John Henry Newman 

példája arra tanít most minket, hogy köszönjük 

meg az Úrnak, hogy az Egyház tagjai lehetünk, és 

imádkozzuk az Egyházunkért, annak vezetőiért, 

hívő közösségeinkért, közösségeink egységéért. 

Az az egység, amire a Szentlélek hív minket, nem 

azt jelenti, hogy mindenben egyformának kellene 

lennünk, vagy hogy mindig mindenről ugyanúgy 

kellene gondolkoznunk. Azt sem jelenti, hogy ne-

künk, hívő embereknek már ne lennének hibáink 

vagy bűneink. A Szentlélek a szeretet egységére 

hív meg minket. Éppen azáltal válhatunk jellé a 

világ számára, hogy bár mi is esendő emberek 

vagyunk, és sok mindenben nagyon is különbö-

zőek, mégis szeretettel vagyunk egymás iránt, és 

közösségben maradunk egymással. Az Úr Jézus 

azt mondta, hogy ez a legelső tanúságtételünk a 

világ előtt is, mielőtt még bármi mást mondanánk 

vagy tennénk: „Arról tudják majd meg rólatok, 

hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel 

vagytok egymás iránt” (Jn 13,35).

 Szűzanyánk segítségét, imádságait és Szent 

John Henry Newman közbenjárását is kérve 

hívjuk most a Szentlélek Úristent, hogy Ő tanít-

son minket imádkozni, az Úr Jézus szavaira fi-

gyelni, és töltse be a szíveinket Isten, egymás és 

az Egyház iránti szeretettel, hogy így Isten szere-

tetének és az evangéliumi egységnek a jelévé vál-

hassunk ebben a sokszor nagyon megosztott és 

békétlenségtől szenvedő világban.
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Ima a Keresztrefeszített előtt 
(Oratio ante crucifixum)

Assisi Szent Ferenc írásaiból

Fölséges és dicsőséges Isten, 

és adj nekem igaz hitet, 

Ez az imádság Ferenc megtérésének idején 

született (1205/1206), és a hagyomány 

szerint ahhoz a festett ikonkereszthez kö-

tődik, amelyről San Damiano templomá-

ban elhangoztak a Megfeszített Úr szavai: 

„Ferenc menj, és építsd fel házamat, mely, 

mint látod, romokban hever" (CÉ2 10). 

Eredetileg umbriai nyelven keletkezett. 

ragyogd be szívem sötétségét, 

biztos reményt és tökéletes szeretetet, 

érzéket és értelmet, Uram, 

hogy megtegyem a te szent 

és igaz parancsodat.

Az ikon-feszület nyitott szemű, a halált 

legyőző Krisztusa és Ferenc találkozását 

A három társ legendája című, Szent Fe-

renc életét és a ferences történelem első 

éveit magába foglaló visszaemlékezés 

beszéli el. Szent Ferenc megtérése pilla-

natától haláláig követte és hirdette a 

megfeszített Krisztust, és sok szenvedés 

árán megújította Isten szentegyházát.

(Forrás: Assisi Szent Ferenc írásai. 

Ferences Források Magyarul sorozat – 

3. Magyarok Nagyasszonya Ferences 

Rendtartomány, 2018. 17-18. o.)
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A Szűzanya 2022. május 25-i üzenete 
Medjugorjéban

a ti imádságotok, hogy a megosztottság és a háború 
minden tisztátalan szelleme elnémuljon. Legyetek 

 még veletek legyek, hogy a szentségre buzdítsalak
 titeket. Kicsi gyermekeim, a béke megtört, a sátán

békétlenséget akar. Ezért legyen még erőteljesebb 

a béke építői és a Feltámadott örömének hordozói 
bennetek és körülöttetek, hogy minden emberben 

a jó győzzön. Köszönöm, hogy válaszoltatok
 hívásomra.

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

 Istennek mindnyájatokért, mert megengedi, hogy
Drága gyermekek! Nézlek benneteket és hálát adok

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!

Ferenc és Testvérei 2022. június
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Engesztelő ima Jézus Legszentebb Szívéhez
Jézus legszentebb Szíve, 

Mária Szeplőtelen Szíve által. 

Bűneinkért elégtételül és engesztelésül el akarunk fogadni 

Újra hinni akarunk, erősen és gyermeki hittel, 

és mulasztással, a hitben való lanyhasággal, 

többet imádkozni és szeretni Téged azok helyett is, 
akik nem hisznek, nem imádkoznak, és nem szeretnek Téged. 

Alázattal és bűnbánattal megvalljuk, 

elnyerhetjük irgalmasságodat. 

te túláradó jóságodból kiárasztod szeretetedet az emberekre, 

minden próbatételt és szenvedést, amelyet szereteted számunkra rendel. 

Jézus legszentebb Szíve, dicséret, dicsőség és engesztelés Neked, 

és biztos menedéket nyújtasz nekünk, bűnösöknek, 

kötelességeink elmulasztásával; hálátlansággal isteni jóságod iránt. 
Ezzel kiérdemeltük igazságos büntetésedet. 

Irgalmazz nekünk, szenvedésed és kereszthalálod végtelen érdemei által. 

Mária Szeplőtelen Szíve által. Amen.

közömbösséggel, a felebaráti szeretet elhanyagolásával: 

Bízunk abban, hogy Mária Szeplőtelen Szíve érdemeiért 

hogy sokat vétettünk gondolattal, szóval, cselekedetekkel 

Ezért irgalomért és megbocsátásért esedezünk. 

Ferenc és Testvérei 2022. június

Hirdetések
 • Június hónapban, hétfőtől szombatig 17.30-

kor, vasárnap az esti szentmise után Jézus Szíve 

litániát imádkozunk templomunkban.

 • Június 19-én az Úrnapi városi körmenet temp-

lomunktól a Nagytemplomig a 9 órakor kezdődő 

szentmise után lesz.

 • Június 24-én, pénteken, Jézus Szíve ünnepén, 

templomunk búcsúnapján 18 órakor ünnepi 

szentmisét tartunk Lukovics Milán ferences atya 

vezetésével. Előtte 17 órakor Jézus Szíve tisztele-

tére litániát, majd utána ünnepi zsolozsmát mon-

dunk.


