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A JÉZUS-SZiVE KILENCED VÉGzÉS
MÓDJA ÉS BÚCSÚI.

1. E novéna végzését annyiban köti
szöveghez az Egyház, amennyiben a bú
csúkat csak akkor engedélyezi, ha oly
imákat mondunk, melyeket valamely
egyh'ázmegyei hatóság jóváhagyott. E
könyvecskének imái ilyenek.

2. A novénát igy végezzük: Megfon
tolva olvassuk el a minden napra jelzett
o:Elmélkedés»-t; "azután áhitattal mond
juk el az utána következö «Könyörgés»-t
és Jézus-Szive-litániát. A novéna tartama
alatt föltétlenül gyónjunk meg és áldoz
zunk.

3. OA Jézus-Szive-novénával minden év
ben kétszer nyerhetünk búcsúkat. Egyszer
ha Jézus-Szive ünnepe alkalmával vé
gezzük azt, másszor meg bármikor az év
ben. A novéna minden napján 300 napi
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búcsút íí.yerhetünk; teljes búcsút nyer
hetünk azonkivül, ha a novéna tartama
alatt vagy annak befejezését követ6 8
napon belül meggyónunk, megáldozunk
és a pápa szándékára imádkozunk. (IX. Pius
1849. jun. 5. és 1876. nov. 26.) - A no
vénát természetesen azonkivül is végez
hetjük bármikor és akárhányszor, csak
!hogy búcsút ezen a címen nem nyerünk.
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AZ ÁJTATOSSÁG ELŐESTÉJÉN.

Elmélkedés.

Asidőben mondá Jézus az Ö tanítvá
nyainak: «Kinek vagyon közületek ba
rátja, ki hozzája megyen éjfélkor mond
ván neki: Barátom! adj nekem három
kenyeret kölcsön, mert egy barátom jött
hozzám az útról és nincs mit eléje ten
nem; és az onnanbelől felelvén, azt mondja:
Ne alkalmatlankodjál nekem, az ajtó be
van zárva, és gyermekeim velem vannak
az ágyasházban, nem kelhetek föl, és nem
adhatok neked; és ha II álhatatosan zör
get, mondom nektek, ha nem adna is
neki, fölkelvén azért, hogy barátja, de
alkalmatlankodása miatt fölkel és ad
neki amennyi kell. Én is mondom nek
tek: Kérjetek és adatik nektek; keressetek,
és találtok; zörgessetek és megnyittatik
nektek. Mert minden, aki kér, nyer; aki
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keres, talál j és a zörgetőnek megnyittatik.
Kicsoda kér pedig közületek kenyeret
az Atyától, vajjon követ. ad-e neki? avagy
halat, vajjon hal helyett kígyót ad-e
neki? Vagy ha tojást kér, vajjon skor
piót nyujt-e neki? Ha azért ti, holott
rosszak vagytok, jó adományokat tudtok
adni fiaitoknak : mennyivel inkább a ti
Atyátok mennyböl jó lelket ad a töle
kéröknek.» (Luk. 11, 5-13.).

Könyörgés.

Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus!
Eléd járulok, mert Te hivtál, mikor ezt
mondottad: «Jöjjetek hozzám mindnyája.n,
kik fáradoztok és terhelve vagytok és
én megenyhítelek titeket.» (Máté 11,28.).

Uram! én valóban fáradt vagyok.
Uram! engem valóban teherként nyom a.
gond. Föltárom elötted lelkemet. elmon
dom kivánságomat. (Itt mondd el bizal
masan az Urnak kérésedet, panaszold el
szükségedet, mint mikor a gyermek pa-
naszkodik atyjának.) .

Jézusom! Hozzád jövök és Te adj
enyhülést. Jézusom l Hozzád kiáltok, és

- 6 -'



a Te könyörületességed segitsen szüksé
gemen. Azt akarom tenni, amire Te ta
nítottál. Kilenc napon keresztül minden
nap kitartóan kopogtatni fogok a Te
Szived ajtaján. Kilenc napon keresztül
naponkint kérni és könyörögni fogok' a
Te mindenható, szeretlS Szívednél.

J ézusom, Te tanítottad, hogy kitartóan
és álhatatosan kell imádkoznunk. Én igy
teszek, Hitem és bizalmam által kimuta
tom mennyire tisztelem a Te jóságos,
részvétteljes, nagykegyelmd Szivedet. Igy
teszek, hogy elnyerhessem ezt a kegyet,
amelyet most kérek Tőled és amelyre oly
igen nagy szükségem van,

Jézusom I félek, mert okom van azt
gondolni, hogy ezt a bajt és szükséget
melyben ép Hozzád folyamodom épen vét
keim miatt bocsájtottad reám. Ep ezért
teljes szívemből bánom valamennyi bünö
met, és utálom azokat egész lelkem
ből, mert általuk Téged, a végtelenül jó
és szeretetreméltó Istent megbántottam.
Bánom, mert rosasalásodat vontam ma
gsmra és a Te jóságodat utálatos hálát
lansággal :fizettem meg. Ó Megváltóm
szent Szíve! Könyörülj rajtam a Te nagy
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irgalmasságod szerint és a Te könyörü
leted sokasága szerint törüld el gonosz
ságomat. Moss meg engem mindinkább
gonoszság;omból, és bünömb..ől tisztits meg
engem. O Jézusom l ne vess el színed
elöl! A töredelmes és alázatos szívet
Istenem, tudom, nem veted meg.

A Te kegyelmedben bízva erősen foga
dom, hogy megjavulok és e hibámat
(itt gondolj legnagyobb és leggyakoribb
hibádra) ezen kilenc napon át különös
erőfeszítéssel kerülni fogom.

Irgalmasság szent anyja, Mária l Hozzád
is folyamodom ügyemben. Emlékezzél
meg róla, mekkora ereje van anyái könyör
gésednek szent Fiad Szíve elött. Könyör
gök Hozzád, légy szószólóm és tárd Jézus
elébe e fontos ügyemet. Ne vesd meg
könyörgésemet szükségem idején, hanem
oltalmazz meg engem és segíts rajtam,
ó dicső, ó áldott Szdz-Anya; valamennyi
ünknek édesanyja, valamennyiünknek
közbenjárója és szószólója, engeszteld meg
szent Fiadat, II. te Fiadnak ajánlj engem,
mutass be engem szent Fiadnak. Imád
kozzál érettem Istennek szent Anyja,
hogy méltó Iehessek a Krisztus igéretére.
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Litánia Jézus szent Szivéről.

Uram, irgalmazz nekünk.
Krisztus, kegyelmezz nekünk.
Uram, irgalmazz nekünk.
Krisztus, hallgass minket.
Krisztus, hallgass meg minket.
Mennybeli Atya Isten. *)
Megváltó Fiú Isten.
Szentlélek Uristen. 
Szentháromság Egy Isten.
Jézus Szive, az örök Atya Fiának

Szive.
Jézus Szive, a sztlz Anya méhében a

Szentlélektől képzett Sziv.
Jézus Szive, az Isten igéjével lénye-

gileg egyesitett Sziv.
Jézu! Szive, végtelen fe1Bégű Sziv.
Jézus Szive, Isten szent temploma,
Jéius Szive, a Magasságbelinek szent

szekrénye.
Jézus Szive, Isten háza s _a menny

ország kapuja,
J ézus Szive, a szeretet lángoló tűz

helye.

'l MInden k6ny15rgé8 ntAn: IrgalmuB neldlnk I
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Jézus Szive, az igazságosság és saere
tet tárháza.

Jézus Szive, jósággal és szeretettel teljes
Szív.

Jézus Szive, minden erények mélysége.
Jézus Szive, minden dicséretre legmél

tóbb Szív.
Jézus Szive, minden szív királya és

központja.
Jéz~s Szive, melyben a bölcseségnek és

tudom-ánynak összes kincsei megvannak.
Jézus Szive, melyben az Istenség egész'

teljessége lakozik.
JézllB Szive, melyben a mennyei Atyá

nak ked ve telett.
Jézus Szive, melynek teljességéből

mindannyian merítettünk. t

JézUB Szive, az örök halmok kivánsága.
Jézus Szive, béketűrő' és nagy irgal

masságú Szív.
Jézus Szive, dúsgazdag mindazok iránt,

kik hozzád foly-amodnak.
J ézus Szive, az élet és szentség forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelll

áldozat.
J ézus Ssivc, gyalázatokkal tetézett

Szív.
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J ézus Szive, gonoszságainkért megtört
Szív.

Jézus Szive, mindhalálig engedelmes
Szív.

J ézus Szive, lándzsával átdöf"ótt Szív.
J ézus Szive, minden vigasztalás kútfeje.
Jézus Szive, életünk és feltámadásunk.
Jézus Szive, békénk' és engeestelödé-

sünk.
Jézus Szive, búnösök áldozata.
Jézus Szive, benned reménylök üdve.
J ézus Szive, benned kimulók reménye.
Jézus Szive, minden szentek gyönyö-

rüsége.
Isten báránya, ki elveszed a világ

búneit ; kegyelmezz nekünk, Uram.
Isten báránya, ki elveszed a világ

búneit ; hallgaas meg minket, Uram.
Isten báránya, ki elveszed a világ

búneit ; irgalmazz nekünk.
V. Szelid és alázatos Szivú Jézus.
F. Alakítsd szivünket a Te Szived

szerint.
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Könyörögjünk.

Mindenható, örök Isten; tekints sze
retett Fiad Szívére és mindama dicsői
tésre és elégtételre, melyet a. bünösök
nevében néked lerótt és nekik, kik irgal
madért esdekelnek, adj megengesztellSdve
bocsánatot ugyanazon szent Fia.d Jézus
Krisztus nevében, ki veled él és ural
kodik a Szentlélekkel egyetemben Isten
mindörökön örökké. Amen.
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ELSÖ NAP.

A mi igaz Istenünk. Szive.

Elmélkedés.

Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz,
valóban Isten, ezért az 5 Szívének szere
tete az Istennek szeretete.

Istenrlll tudjuk, hogy mindazt szereti,
amit teremtett. Te is Isten teremtménye
vagy és amin t biztos, hogy Jézus Krisztus
valóban Isten, épúgy kétségtelen, hogy
téged szeret, néked jót akar és jót tesz
veled. Nem kételkedhetsz -tehát abban,
hogy Jézus isteni Szíve jóakarattal van
irántad.

Isten szeretetéről tudjuk, hogy az ha
talmas, mindent megtehet, amit csak akar,
Kétségtelen tehát, hogy az isteni Szív
megszüntetheti a te szenvedéseidet is, meg-
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adhatja néked azt a kegyelmet is, melyért
most olyannyira epekedsz. '

Isten azeretetéröl tudjuk, hogy nem iös
v~ny és szűkkebhl, hanem ajándékait és
kegyelmeit mérték nélkül árasztja szét.
Ilyen tehát Jézusnak isteni Szíve is.

Isten szeretetéröl tudjuk, hogy az nem
akarja a bünös halálát, hanem hogy meg
térjen ~s éljen, Épp ezért nagy bizalom
mal folyamodjál Jézus szent Szívéhez,
mert Krisztus szeret téged, mert O min
denhaté, mert blIkezü és irgalommal teljes
a szegény búnöshöz.

Könyörgés.

Uram és Istenem, Jézus Krisztus l Nagy
alázattal borulok eléd és imádlak T~ged.
Imádom isteni Szívedet.

Ki kételkednék abban, hogy T6led min
den kegyelmet elnyerhet, ami üdvéhez
szükséges? Hiszen Te magad mondád:
«Egyedül Isten a jő.» Vallom, hogy Te
Isten vagy, vallom, hogy Ilo Te Szived
Istennek Szíve és Te vagy maga a sze
retet és jóság.
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Nem gá.tol abban semmi, hogy meg
hallgasd kérésemet j mert míndenhatésá
god előtt semmi sem lehetetlen. Hatalmad
gazdagsága minden mértéketiólülmúl és
kiaknázhatatlan kincstérából megadhatja
azt,a.mi számomra szükséges.

Beismerem, hogy vétkeztem ellened,
de mégsem esem kétségbe. Tudom és val
lom, hogy Te végtelen nagylelkű és ke
gyes Isten vagy és megbocsájtasz a vét
kezőnek, ha hibáit megbánta és elfor-

.dult azoktól. . '
O vigasztalás Istenének könyörületes

Szive I emelj föl engem is I Bocsáss meg
nekem I Siess segitségemre I Csak egy szót
mondj és meghallga.tást nyerek. Benned bi
zok Uram, ne engedd, hogy megszégye
nüljek. Ómindenható Istennek mindenható
Szive, könyörülj rajtam I
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MÁSODIK NAP.

A legjobb Atyának Szive.

Elméllcedés.

Mindazt, amit szerető atya gyerme
keiért megtehet, Jézus is megteszi értünk.
J ogosan mondhatjuk tehát, hogy Jézus
irántunk atyai szívvel van.

Az atyától nyerik földi létüket és éle
tüket a gyermekek; az atya szerzi meg
nékik az ételt és italt; az atya védi
meg llket a fenyegető veszélyektől, II ol
talmazza ellenségeiktől, II segit nekik ne
héz ügyeikben. Ha betegek, az atya gon
doskodik egészségük visszaszerzéséről;ha
nehéz gondok nyomják őket, az atya hoz
vigaszt; ha. hibát követtek el, az atya
fenyítéke hozza meg a javulást. Végül,
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ha. az atya meghal, minden vagyonát
gyermekei számára. hagyja itt.

Fontold csak meg: nem tette-e meg
mindezt veled a te Megváltód, Jézus
Krisztus? - Kinek köszönöd a kegye
lem természetfölötti életét? Ki tett tége«i
Isten fogadott gyermekévé ? Nemde Jézus
Krisstus ? Hiszen keserves kinszenvedé
sének és véres kereszthalálának köszön
heted e kegyelmet I - Nem adta néked
szent testét ételül, drága vérét italul?
Nem fizette-e ki drágán ate adósaágai
dat? :Nem őrzött-e meg mindez óráig az
örök kárhozat veszélyétől? És ha lelked
a bűnök következtében beteg volt, vagy
ép kihalt benned a természetiólötti élet,
nem támasztott-e föl a gyónás saentsé
gében új életre? Es ha szenvedést bocsát
reád, hogy búneidból iólrázzon, s így az
örök kárhozattól megóvjon, nem Jézus
szerető Szívének atyai jóságát bizonyítja.
ez 't Szt. Pál apostol világosan m~frja:
ClAkit szerét az Úr, megsanyargatja'; meg
fenyit pedig minden fiat, kit magához
fogad. Mint fi'akhoz, úgy mutatja magát
hozzá.tok az Isten; mert kicsoda az oly
fiú, kit az atya meg nem fedd.» - Es
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végül, nem adja-e néked meg birodalmát,
és boldogságát részedül. hogy az örökké·
valóságban örököse és társa légy?

Lásd be tehát és ismerd el hálás
örömmel: valóban Jézus Krisztusnak Szíve
íIotyai sziv hozzád. J árulj elébe most a
gyermek odaadó szívével és kérjed lit:

Könyörgés.

Jézusom atyai szive I a legnagyobb bi
zalommal járulok eléd j mert tudonf, hogy
még a leggondosabb és legodaadöbb atya
sem szereti úgy gyermekeit, mint ahogy
Te szerettél bennünket és még most is
szeretsz. Nélkülözésemben és szükségem
ben kihez fordulnék hát, ha nem Tehoz
zád, aki a legjobb atya és minden jónak
forrása vagy 'p Szégyenkezve ismerem el,
hogy Szent Szívedet bűneimmel oly sok
szor megbántottam, a köteles tiszteletet
oly sokszor nem adtam meg néked és
rútul-hálátlan voltam Hozzád. Beismerem,
ezerszer megérdemeltem, hogy eltaszits
magadtól, és ne tekints többé gyerme
kednek. De tudom, habár en megfeled-
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keztem .arról, hogy gyermeked vagyok,
Te nem felejtetted el, hogy atyám vagy.
De tudom, hogy végtelen türelemmel el
viselted sok-sok megbántásomat, sőt határ
talan jósággal jártál utánam, amikor ke
rültelek. Ep ezért reménylem, hogy most
sem fogsz elta.szitani magadtól, midőn igaz
bánattal siratom meg elötted bűneimet
és megfogadom, hogy inkább meghalok,
rpinthogy vétkeimmel újból megbántsalak.
Allj mellém kegyelmeddel, Jézusom drága
szt. Szive, hogy jóakaratom tetté váljék.
És ha e kérésem (itt gondolj arra,ami
nek kiesdésére e szent kilencedet tartod)
szent akaratoddal nem ellenkezik, kérlek
add meg azt, mellyért a Te végtelen jó
ságodhoz bizalommal esedezem.



HARMADIK NAP.

Szerető testvérflnk Szive.

Elmélkedés.

Hitigazság az, hogy Jézus Keisztus a
mi testvérünk. Nékünk ugyanis véle egy
azon atyánk van az égben; az «5 atyja
a mi atyánk is, és pedig kétféle szem
pontból.

Jézus Krisztus valóban ember, éppúgy
mint mi, Istenpedigmindenembernek atyja.,
hiszen «tőle neveztetik minden atyaság
mennyekben és a földön», (Ef. 3., 15.)
Továbbá Jézus Krisztus valóban Istennek
egyszülött Fia is, mi pedig 80 keresztség
által lettünk Isten fiaivá. Jézus Krisztus
«Elsőszülött a sok atyafiak között».
(Róm. 8., 29.) Ha tehát Jézus testvérünk,
akkor az «5 Szíve ami testvérünk azíve.
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Jézus asivének testvériessége mellett
bizonyit hozzánkvaló, valóban testvéri
szeretete. Megtanitott arra, hogy Atyját
«}Iiatyánknak» nevezzük; sőt, ami ennél
több, ö eszközölte Iri, hogy az Atya ben
nünket gyermekeiill ismét elfogad. «Mert
aki megszentel és a.kik: megszenteltetnek:,
egytől va.nnak mindnyájan. Ez okból
nem szégyenli öket atyj afiainak nevezni,
mondván: hirdetni fogom nevedet atyám
fiainak». (Zsid. 2., 11.) Mivel Jéius mint
testvérünk szeretett bennünket és test
vérként akart segíteni rajtunk, ezért lett
mindenben hasonlóvá hozzánk, ezért osz
totta meg velünk minden bajunkat és
ezáltal van olyan nagy részvéttel és ir
galommal hozzánk. «Azért mindenben
hasonlónak kellett lennie atyjafiaihoz,
hogy irgalmas legyen, mert amiben maga
szenvedett és megkisértetett, azokat is
segítheti, kik megkisértetnek. » Végül
nagy atyai örökségét, az örök boldog
ságot is testvériesen meg akarja osztani
velünk, hogy egykor mind vele legyünk
atyjá.nak házában.

Mondd meg őszintén: tehet-e testvér
többet testvéreért, mint Jézus Krisztus
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tett éretted? Nincs-e tehát valóban test
véri szí ve hozzád? Csakhogy szeretötest
vérünkhöz bizalommal azoktunk .szólni.
Ha adóssá.gban vagyunk és testvérünk
gazdag, megkérjük öt, fizesse ki tartozá
snnkat, Ha atyánkkal összekülönböztünk,
megkérjük jó testvérünket, hogy békítsen
ki bennünket. Ha nyomorban és szük
ségben vagyunk, elpana.szoljuk azt jó test
vérünknek és bizalomma! várjuk, hogy
segit rajtunk, ahogy csak segithet. Rajta
tehát, viseltess te is hasonlókép a te vég
telenül jó és szerető 'testvéredhes. Jézus
Krisztushoz. Fordulj szent Szívéhez és
mutasd meg néki, hogy azt testvéri
Szívnek tartod.

Könyörgés.

Szeretettelteljes Jézusom IMegható gon
dolat az, hogy Te, a hatalmas Isten,
magadra vetted az emberi természetet és
embertestvérünkké lettél, hogy bennünket
az istenfluság méltóságába újra fölemelj.
Szived nem elégedett meg ezzel sem, hogy
ily nagyra segítettel bennünket, hanem
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örökségedet, a mennyországot is meg
akartad osztani velünk és ezáltal saját
jogaidban is részesíteni bennünket. Mek
kora hálával tartozom ezért Neked I
Mennyire fáj, hogy eddig mindezt a jót"
rosszaságommal fizettem meg. Alázattal
könyörgök, bocsáss meg nekem I
Kérv~ kérlek szentséges Szíved érde

meiért add meg nekem azt a k.egyelmet,
hogy mától kezdve mindenben utaidon
járjak, mindenben Téged kövesselek, hogy
halálom után mennyei Atyád hozzád
hasonlónak találjon engem és mint test
véredet, az égbe fölvegyen. Végül irga
lommal teljes Szívedhez esedezek, tekint
sen kegyesen az szükségemre és adja meg
kegyesen azt a kegyelmet, amelyet teljes
bizodalommal egyedül Tőled várok.
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NEGYEDIK NAP.

A mi hű barátunk Szive.

Elmélkedés.

Jézus nyilvánosan bebizonyította, hogy
az emberek barátja akar lenni és baráti
szívvel viseltetik hozzánk. Ő mondá
apostolainak: «Már nem mondalak titeket
szolgáknak, mert a szolga nem tudja,
mit mivel az ö ura j hanem barátimnak
mondottalak titeket, mert mindent, amit
hallottam Atyámtól, megjelentettem nek:
tek». (Ján. 15, 15"Es vajjon az Ur mind
annyiunkkal, í~ teveled is, nem közölte-e
szent Szívének titkait, a hit igazságait,
az üdv szándékait az egyház útján? Nem
bánt-e úgy veled, mint barátjával, mikor
ekkora belső bizalommal ajándékozott
meg?



Ugyancsak Jézus mondá: «Nagyobb
szeretete senkinek sincs ennél, mint ha
valaki az ö életét adja barátíért». (Ján.
15, 13.) Valóban, nem lehet jobb barát,
mint az, aki az életét adja oda barátjáért.
Jézus pedig ezt tette teveled. Hiszen
éretted halt meg szörnyű kínok és gyöt
relmek között. Kételkedhetnél tehát, hogy
az II Szíve hűséges jóbarátnak szíve?

Az Urat még ellenségei is egykor «a
bűnösök barátjának. nevezték, mert ak
kora szeretettel és irgalommal .volt hoz
zájuk, hogy így a megtérés útjára vezesse
~)ret. Veled is hasonlókép cselekedett az
Udvözitö. Mindennap azon fárad, hogy
bűnödMImegtéritsen és megjavítson téged.
A szentáldozásnál pedig magamagát adja
oda eledelül.

Tagadni mernéd-e ezek után, hogy J é
susnak valóban baráti szive van hozzád?
Ha tagadnád. nyilvánvaló hazugság volna
ez és mélyen megsértené az Urat. Ha
tehát jóbarátod Krisztus, akkor igazat
mond róla a Szentirás : «A hiv barát
erős oltalom, és aki ilyet talál, kincset
talál. A hiv barát az életnek: és halha
tatlanságnak orvossága). (Sir. 6, 14-16.)
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Tartsd tehát .Jézust barátodnak, bízd
magad bátran jóságos Szívére, szólj hoz
zája, mint jóbarát jóbaráthoz szokott.

Könyörgés.

Jézus szentséges Szível Kihez fordul
nék ügyemben-bajomban, ha nem Tehoz
zád, ki lelkemnek igaz barátja. vagy?
Életed adtad érettem, hogyan tagadnád
meg tehát segitségedet mostaní ssüksé
gemben. Valóban iga.z és beismerem, hogy
a Benned való bizodalom helyett a te
remtmények szeretetére és barátságára.
.támaszkodtam, kiknek megbizhatatlansá
gát és csalfaságát pedig oly sokszor kese
rden tapasataltam, ny botor módon bi
za.kodtam a multban, igérem, hogy nem
teszek: így a jövliben. Megigérem Néked,
hogy minden kétségemben, minden szük
ségemben, minden nyomoruságomban és
megpróbáltatásomban egyedülBeléd vetem
bizodalmamat és Nálad keresek majd
segítséget, eligazodást, vígasztalást és
kegyet. Ezután már csak Te légy a ba
rátom, akire támaszkodni akarok. Ezután
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ezt a Te barátsá.godat minden iöldi jó
barátnak elébe helyezem és igérem, hogy
minden iöldi barátságról azonnal lemon-

,dok, mihelyest az az irántad való hűtlen
séghez vezetne.

Lásd Jézusom, mekkora bizalommal
vagyok Hozzád. Elpanaszlom Néked e
szükségemet (itt gondolj arra, amiért ezen
á.jtatosságot tartod).

Kérlek Jézusom, légy erős oltalmam;
kérlek J ézusom, Légy életem orvosszere.
Ha meghallgatod e kérésemet, még jobban
Hozzád kapcsolod Szivemet és nagy há
lára kötelezel engem. Ne hagyd megssé
gyenülni bizalmamat, Te örökké hűséges,
mindenkor segitő, jóságos ssent Sziv!
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ÖTÖDIK NAP.

Részvétteljes Megvá.ltónk Szive.

Jj},métkedés.

E iöld minden nyomorúságának, éle
tünk minden szenvedésének oka a bún,
mely által az ember Istennek ellenségévé
vált. Szent hitünk tanítja; Jézus Krisztus
a.zért jött e földre, hogy bennünket a bún
től és annak szomorú következményeitől
megszabaditson, hogy Istennel ismét ki;
békítsen és megnyerje számunkra az O
kegyelmét. Erre a nagy tettre szent Szi
vének részvéte indította Krisztust. E sze
retet vitte reá, hogy leszálljon az égbal
a földre, hogy fölkeresse a mi sziveinket,
melyek oly messze eltávoztak Teremt5
jüktől és a vétek fertőjébe sülyedve már
már elvesztek.
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E szeretet vezette, hogy iölkeresse a
tövises ösvényeket és göröngyös utakat
eltévedt juhai ut'n, hogy megta.lálvá~
azokat, visszavigye a mennyei Atya nyá:"
jához. E szeretetből türte egész életének
sok-sok szenvedését, fájdalmát és fáradal
mát, hogy példát adjon nékünk is a tü
résre, megpróbáltatásainknak elviselésére.

E szeretet vitte lit a keresztfára is.
Egész teste csupa vér, csupa seb és agy
rengető kínokat áll ki, hogy elvegye a
mi bűneinket. Ez a szeretet nyitotta meg
halála után oldalát is, hogy ajtó legyen
ott számunkra. Szivéhez, hol enyhülést
találhatunk a szenvedésben, erlisítést
akisértésekben, gylizelmet a küzdelmek
ben.

Keresztény hi~! Tégy úgy, mint Ta
más apostol tett; Kezeit Jézus sebeibe
bócsájtá, mert B.em hitte, hogy e sebek
kel még élhet az li iöltámadott Ura •.•
Valósággal benyulhatsz lélekben az liszent
Szivének sebébe és ott tapasztalhatod,
mily fontosnak tartja a te megváJtásodat
és mily részvétteljes hozzád az O Szive.
Hogy megsegítsen téged szükségedben,
nem kell már újra. szenvednie a te Urad-
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na.k, csak egy szót mond és megkapod,
amit kérsz, csak egy gondolattal akarja
Ö és elnyered, ami után aévárogsa. Miért
tagadná meg tlI1ed ezt a csekélységet,
hiszen megváltásodért mennyivel nagyob
bat tett, mekkorát srenvedeet, Ha üdvödre
szolgál, légy meggy6z6dve, meg is adja,
amiért könyörögsz.

Könyörgés.

Isteni Megvá1t6m I Szentséges Szived
végtelen szeretettel lángolt érettünk. E
szeretet vitt Téged a kereszt oltárára.,
hogy ott életed föláldozáséval bűneinkért
eleget tégy. Es Te nem elégedtél meg
azzal, hogy elssenvedd. a halált, hanem
érettünk dobogó Szívedet lándzsával en
gedted átütni, hogy e sebén át bepillant
hasaunk e Szívnek mélyébe és lássuk ott
végtelen szeretetedet. Nekünk adtad e
sebzett SZivet, nyitva tartod azt ma is
számunkra, nemcsak azért, hogy az igaz
ságos Isten ellSl a nyomorult bdnösnek
menedéke legyen, hanem azért is, hogy
az a kegyelemnek forrása, az irgalomnak

- 90 -



kútfeje és szükségünkben segélyünk le
gyen.

J óságos Jézusom miért nem sietek én
mégis Hozzád? Miért nem keresem iöl
ezt a. forrást? Ó szent Szív, bocsásd meg
e biza.lmatlanságomat. Ime eléd járulok.
ÉllI bizalom él szivemben és fogadom,
hogy el nem hagyom többé Szívedet. Ott
keresem, amire oly na.gy szükségem van;
mindenekelőttbűneim bocsánatát, a javu
lásomra szükséges kegyelmet és a Te
mindvégig erősit8 szeretetedet. E szüksé
gemben is (itt mondd el kérésedet) Te
hozzád folyamodom. Kérve-kérlek, hall
gasd meg könyörgésemet.
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HATODIK N AP.

A Illi taDitónk szelid Szive.

Etmétkedés.

A ssenvedést és szorongató gondot
nagyfokban enyhíti az, ha érti a m6dját
a szenvedö, miként bánjék keresztjével
és hogyan hordozza azt helyes :m6don.
Erre az üdvös tudományra megtanít téged
Jézus Krisztus. Hallgass reá és bizalom
mal kövesd tanítását, Meglátod, mihamar
jobban megy sorod még akkor is, ha a
szenvedés keresztje nem mulik el rólad.
J ézus maga mondta: «Tanuljatok tőleml»
és ezzel hivogat.

Hogy magához vonjon, megmutatja
szent Szivét. E Sziv szelid. Jézus nem
zsarnok és nem akaszt nyakunkba irgal
matlanul elviselhetetlen terhet. «Az én
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igám édes, u én terhem könnyü», maga
igéri meg ezt.

Jézus Szíve alázatos Szív. Nem vet
meg téged nyomoruságodban és nem néz
le, ha elbuktál. Leereszkedik hozzád és
lehajol, mint a jöságos nevelő a gyermek
hez, ki elnézéssel van annak gyenge gyar
lósigaihoz.

JézUB Szíve jóakaró Szív. Még a szen
vedésekkel is, melyeket reád bocsát, jó
szándéka van. Ha bűnben vagy, f"öl akar
rázni a megpróbáltatásokkal, hogy el
kerüld a pokolnak még szörnyübb bünte
tését. Ha igaz vagy és nincsen bdnöd,
mégis megsanyargat, hogy alkalmad le
gyen érdemet szerezni. Lásd be, mit tett
csupa jóakaratból: vállára vette a ret
tenetes keresztet és hurcolta, vonszolta
azt, hogy lássad és megtanuld, mint visel
jed szenvedéseid keresztjét,nogy hasz
nod legyen abból.
~ Vedd hát f"öl a keresztedet és kövesd
Ot türelemmel, megadással, kitartással és
nyugodjál meg szent akaratán. Képtelen
vagy reá? Akkor kérd meg isteni Mes
teredet, adja meg néked e képességet.
Jézus kivánja azt, hogy megtanuld a
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keresztviselés módját, melynek nagy jutal
mát fizeti ki egykor: az örök boldogságot.

Könyörgés.

Jézusom! Isteni példaképem és tanftóm!
Ha Téged, az örök Atyának örök Fiát, a
fény és dicsöség királyát, kereszttel
terhelten akinszenvedés halálútján látlak,
erős elhatározás kel szívemben. Tudom,
hogy azért is tetted mindezt érettem,
hogy példát adj arra, ami üdvömre szol
gál. Belátom ezt és követlek, mert úgy
akarom ezután .hordozni az én szenvedé
seimnek keresztjét, miként Te kívánod:
türelemmel és alázattal. Téged követlek
ezután, mert érzem, hogy szenvedélyeim
erőt vesznek rajtam és a világ csábítá
sainak nehezen tudok ellentállapi Mily
nehezemre esik az orömökrlll lemondani,
vágyaimat megfékezni ésa vilá.g élveze
teit kerülni, bár tudom, mily sokszor
csábítanak ezek a bűnre. Adj erőt rossz
szenvedélyeim leküzdésére és kü1önösen
segíts, hogy ezt a hibámat (itt gondolj
föhibádra) megjavítsam. Zárd le szemei-
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met a világ csábitásai elatt ; segits, hogy
igénytelenségedet, tisztaságodat és enge
delmességedet kövessem. Nem bánom, bo
csáss reám akár szenvedést is, de adj er5t
is, hogy azt példád szerint viseljem.
Rettegek a fájdalomtól, de azért félek
tőle, mert megérdemlem azokat.

Ó szenvedö Szeretet, add hát rám a
keresztet és követni foglak Téged. O J ézu
som. nyujtsd ide szenvedésed keserű po
harát, had iszom belöle én is egy cseppet.
Veled együtt mondom: «csak úgy múljék
el tölem e pohár, amint Istenem, te
akarod.»
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HETEDIK NAP.

A Illi buzgó közbenjárónk Szive.

Elmélkedés.

Ha ügyesbajos dolgainkban, valami
adósságunk, vagy bűnünk ügyében nem
tudunk tisztába jönni, ügyünket ügyvéd
hez visszük éa-annak ügyességétől, hű
ségétől és buzgóságától vá.rjuk a jó sikert.

Van egy ügyvédünk, aki még az Isten
országában is elintézi a szegény emberek
ügyét-baját. Ez az ügyvéd Jézus Krisztus.
Elintézi ő ott minden ügyünket éspedig
háromféleképen : 1. Mentségeket hoz föl
Atyjának megsértett fölsége előtt mellet
tünk és kieszközli Isten engesstelödését.
2. Megfizeti tartozásunkat, melyeket az
isteni igazsá.g rovásunkra irt és azonfelül
jótá.ll értünk. 3. El8terjeszti a mi kéré-
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sünket a nagyhatalmú Istennek és párt
fogoljaazt

Mindez kinyilatkoztatott igazság, me
lyet maga a Szentlélek-Isten bizonyit.
Szent János evangélista igy ír: «Ha azt
mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak
tartjuk lit és az II igéje nincs mibennünk...
De ha valaki vétkezett is, van szószólónk
az Atyánál, az igaz Jézus Krisatus és ő
engesztelő a mi bűneinkért,» (L J án. 1.,
8., 2., 1-2.) Szt. Pál pedig ezt mondju.:
«Ki az, ki kárhoztasson? Krisztus Jézus,
ki meghalt, sőt ki fel is támadott, ki az
Isten jobbján vagyon, ki közben is jár
érettünk.» (Róm. 8., 33-34.)

Biztos teh\t, hogy Jézus Szíve a mi
hű szószólónk Szive. Bízd tehát reá ügye
det, mely miatt epekedsz, II kiviheti an
nak sikerét mennyei Atyján ál,

Könyörgés.

Isteni Megváltóm! A Szentírás szavai
ban" világosan bennfoglaltatik, hogy szó
szólónk vagy az Atyánál Magad válass
tottad e hivatalt és hűen, sseretö buzgó-
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sággal jársz el abban mindazokért, akik:
benned bíznak. A szeretet, melyet mennyei
Atyád irántad táplál, oly nagy, hogy
annak nem tud ellentállani. Lázár sirjá
nál magad mondottad, hogy Ö Téged
mindenkor meghallgat. Ettlll a hittlll át
hatva és a Te résztvevő, segélyre kész
Szivedben bízva járulok eléd és föltárom
i!gyemet. Vétkeztem Atyád ellen és az
O szent Fölségéuek paragját méltán ma
gamra vontam. Az Ő szigorú igazságos
ságának sokkal tartozom, de nincs, amiből
kiegyenlítsem adósságomat, így a bün
tetés sujtásától kell félnem. Ezenfelüt
nagy szükségben vagyok (it1 gondolj ba
jodra) melyen csak Atyád hatalma tud
segíteni.

O jóságos közbenjáróm, menj égi Atyád
hoz, az én Atyámhoz, Istenedhez, az én
Istenemhez. Engeszteld ki lit, hiszen én
őszintén és szívemból bánom, hogy oly
sokszor vétettem ellene. Egyenlítsd ki
nagy érdemeidnek véghetetlen kincsei
ból az én tartozásomat és eszközöld ki a
segítséget számomra jelen szükségemben,
hogy megkapjam e kegyet, melyre oly
annyira szükségem van. A «Miatyánk».
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ban megtanitottál reá, hogyan kell kérni,
követem hát ezt az oktatásodat. Járulj
velem együtt Atyád elé és támogass a.
Te közbenjáró Szivednek egész szere
tetével, amidőn kiejtem e szavakat:
Miatyánk, ki vagy a mennyekben ... stb.
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NYOLCAl>IK XAP•..

A Illi jó pásztorunk Szive.

Elmélkedés.

Az Üdvözítő a jó pásztorról moridott
példabeszédjében magamaga képét raj
zolta meg és figyelmessé tett, milyen
ügyelő, éber és segítségre kész szíve van
hozzánk. Mindazt, amit a jó pásztorról
elmond, megtette már mindannyiunkkal,
teveled is.

Szeret5 Szíve bírta öt arra, hogy bűnös
tévelygésedben utánad menjen, a kegye
lem szeretö hangján hivogassa nevedet,
hogy visszatérj a jó útra. Amikor meg
talált, irgalmasan Iólvett vállaira, vissza
vitt a nyá.jhoz, vérével mosogatta sebeidet
és begyógyította azokat.
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Szerető Szive még saját életét is fdl
áldozta éretted. A halálos bűnnek koporsó
jában feküdtél és JézuB enélete árán föl
támasztott az istenfluság új életére.

Szerető Szive a legjobb táplálékot adja,
amikor szentséges testét és drága vérét
adja ételedül és italodul az Oltáriszent
ségben.

Jópéldával jár előtted, hogy az egyenes
úton vezessen, megóván a tévutaktól és
szakadékoktól. . Éjjel-nappal ügyel reád,
hogy a kisértés ragadozó farkasa el ne
ragadjon. Nem nyugszik, míg e világnak
veszélyeibc51 biztonságba nem vezetett és
el nem helyezett a mennyország boldog
honába.

Tagadhatod-e mindezt? Nemde, ha
6szinte akarsz lenni, meg l!ell vallanod :
igen, min.~ezt megtette az Udvözitö éret
tem, az O SzIve valóban a legjobb és leg
gondosabb pásztornak szive.

Jézus mondotta: «Az én juhaim ismer
nek engem, és hallgatnak .szavamra».
Rajta, hát, nmtasd meg, hogy ismered jó
pásztorodat és hallod sza.vát, mellyel hi
vogat: «Aki l!lzomjuhozik,jöjjön énhozzám!»
- «Jöjjetek hozzám- mindnyájan, kik
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fáradoztok és terhelve vagytok és én
megenyhitlek titeket», Bízd rá magad az
Ö vezetésére. Menekülj hozzá, ha veszély
fenyeget, mutasd meg sebeidet, ha sajog
nak azok, keresd nála az enyhülés htisiM
italát, ha a szenvedés forrósága kínoz.

Könyörgés.

Jézus Krisztus, Üdvözítőm és Istenem!
Kétségbevonhatatlan igazságnak ismerem
el, mert Te mondottad, hogy jó pászto
rom vagy. Ha nem mondottad volna,
akkor is hinnem kellene, mert egész
életed azt mutatja, hogy gondolsz reám
és az én egész életem bizonyítja., a Te
gondosságodat. Bár egész életemet szent
Szívednek gondjaira és iólügyeletére biz
tam volna! Bár ne távoztam volna mellö
led soha, akkor nem jutottam volna annyi
bajba és nyomoruságba. De sajnos, annyi
szor hűtlen lettem hozzád és elhagyván
parancsod útjait, a. btin mélységeíbe
buktam, hol most a vMkek sebeitől bo
rítva. fekszem. Az inség mélységéMl kiélt
iól Hozzád, ó jó Pásztor, a Te eltévedt
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bárányod. Könyörülj rajtam! Mutasd meg
csak még egyszer, hogy irgalmas szivű
vagy hozzám. Azok után, amiket eddig
tettél velem, alig hibetem, hogy el akarsz
taszítani. Ehhez a türelmes Szívedhez
sóhajtok fól tehát és kérve-kérlek, járulj
mennyei Atyád elé, eszközöld ki szá
momra előbb bűneim bocsánatát és a
kegyelmet, hogy életem megjavithassam.
Azonkivül szerezd meg nékem e kérésem
teljesítését is (itt gondolj kivánságodra),
mely annyira szivemen fekszik és mely
nek elnyeréséért e kilencnapi ájtatos
ságot tartom. O jó pásztorunknak szeut
Szive, légy irgalmas hozzám.



IULEXCEDIK XAP.

A mi irgalmas főpapunk Szíve.

Elmélkedés.

A főpap hivatása, hogy közbenjáró
legyen Isten és ember között. Fölada.ta.,
hogy népének ügyét, áldozatait és imáit
Istennek ajánlja, és viszont népének
kegyelmet, bocsánatot,segitséget és vigasz
tál~t hozzon. E tisztét akkor tölti be
legjobban, ha 1. részvétteljes szíve van
hívei iránt; 2. ha maga is nagy kegyben
áll Isten előtt tiszta és szentéletü szíve
ért; 3. ha. Istennek kedves áldozatot tud
hozni. Az ilyen fllpap biztos, hogy mindent
megnyerhet Istentől.

Es most gondoljuk át hívö lélekkel, mit
mond szent Pál apostol Jézus Krisztusról?

1. Jézus Krisztusnak végtelenül irgal
mas szíve van hozzánk. «Nem olyan fll-
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papunk van, . aki .ne tudna saánakosui
erötlenségünkön, . hanem, aki megkiBért
tetett épúgy, mint mi,· mindenben a bű
nön kivül.» (Zsid. 4, 5.) 2. Jézus nagy
szeretetben és kegyben áll Atyjánál
szentséges Istenemberi Szíve miabt, «Olyan
f5pap kellett nekünk, szent, ártatlan, szep
Iőtlen, a-nünösöktöl elkülönített, aki maga
sabb lett az egeknél.» (Zsid. 7, 26.) «Azért
mindörökre üdvözítheti is azokat, kikáltala
járulnak az Istenhez, mert mindig él, hogy
értünk közbenjárjon.• (Zsid. 7, 25.) 3. Jézus
Istennek legtetszöbbet hozza áldozatul:
saját Szive vérét. «Krisztus nem bakok,
vagy bornyúk vérével, hanem tulajdon
vérével ment be egyszersmindenkorra a
szentélybe, miután az örök váltságot meg
szerezte.» (Zsid. 9, 12.)

Minthogy tehát Jézus Krisztus Szive
valóban a legjobb és legalkalmasabb fö
papi Sziv, bízd tehát reá imáidat, hogy
áldozatával egyesítve azt, ai Atya tró
nusa elé vigye és meghallgatását kiesz
közölje. Most is állandóan gyakorolja fö
papi hivatalát az égben és ma is a föl
dön minden szentmisében, melyeket az
egész világon bemutatnak. A nagy szt.
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"PIU apostol írja: «Mivel tehát ily nagy
f'3papnnk van, ki az egeket áthatotta.:
Jézus, az Isten Fia, j áruljunk azért biza
lommal a kegyelem trónjához, hogy ir
galmasságot nyerjünk éf'kegyelmet talál
junk alkalmas segítségére.» (Zsid. 4.,
14., 16.)>>

Könyörgés.
Imádott Megváltóm, Jézus Krisztus l

hiszem amit igéd tanít, Hiszem, hogy
Atyád örök rendeletével örökös főpa
punkká szentelt, hogy örök áldozatot
mutass be és imádkozzál érettünk. Hiszem,
hogy a Te áldozatod egyben a legmagasz
tosabb, a legszentebb,a legtisztább és Isten
nek legtetszőbb, mert szeretetből árad és
benne sebeidet, véredet, szívedet, végtelen
érdemeidet, sajátmagadat mutatod be néki
Hiszem, hogy bensőséges könyörületes
séged ösztönzi arra Szívedet, hogy fő
papi tiszted gyakorold. Hiszem, hogy e
tevékenységeddel Atyádat kiengeszteled
helyettünk. Hiszem, hogy e hivatásodban
járván, imádásunkat, dicséretünket és
hálánkat Atyád elé viszed és helyükbe
kegyelmet kérsz szükségeinkben.

- 46 -



E hitem bátorit {"öl Jézusom l hogy
hozzád forduljak. A te flIpapi Szivedre,.
mint oltárra helyezem minden tigyemet.
Tudom, hogy ilyen paptól és ilyen ol
tártól semmit sem tagad meg Iste
nUnk. Foglalj be engem is minden szent
miseáldozatba, melyet ma az egész föld
kerekségén bemutatsz és melyben ujra
és ujra önmagad áldozod {"öl az egész
emberiségért. Szent Salvedből törjön éret
tem az égfelé a kérés, hogy bocsássa meg
az Úr a Te érdemeidért bűneimet, melyeket
szivemböl megbánok. Kérd Atyádat Szíved
szeretetével,hogy adjameg nékem e kegyel
met (mondd el kérésedet), melyért e nové
nát tartom. Ha megkapom ezt, amiért ese
dezem, Szent Szív! tied a dicsőség, mert ez
jele lesz annak, mennyire ked vel téged az
Atya. Szerezz tehát Jézusom dicadséget
Szent Szivednek kérésem meghallgatásá-

, nak kiesdésével, és nagyobb lesz a hitem,
erősebb a reményem és lángolöbb a szere
tetem a Te föpapi Szived iránt. AmenL
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