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A JÚ1I8 SElve-ldl_cH Y6gzHm6dla
ft búca6L

1. E novéna végzését annyiban köti
szöveghez az Eg~áz, amennyiben a bú
csúkat csak akkor engedélyezi, ha oly
imákat mondunk, melyeket valameJy
egyházmegyei hatóság jóváhagyott. E
könyvecskének mái ilyenek.

2. A novénát így végezzük: Megfon
tolva olvassuk. el a mindennapra jelzett
"Elmélkedés"-t; azután áhitattal mond
juk. el a rákövetkező "Könyörgés"-t
és Jézus Szíve-litániát. A novéna tar
tama alatt feltétlenül gyónjunk meg és
áldozzunk.

3. A Jézus Szíve-novénával minden
évben kétszer nyerhetünk. búcsúkat.
Egyszer. ha Jézus Szive ünnepe aLkal
mával végezzük azt, másodszor, ha bár
mikor az évben. A novéna minden nap
ján 300 napi búcsút nyerbetünk. teljes
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búcsút nyeriletünk azonkívül, ha a no
véna tartama alatt, vagy annak. befeje
zését követé 8 napon belül meggyónunk,
megáldozunk és a. pápa 'szándékára
imádkozunk. (IX. Pius, 1849 jún. 5. és
1816 nov. 26.) - A novénát természe
tesen azonkívül is végezhetjük bármi
kor és akárhányszor, csakihogy búcsút
ezen a címen nem nyerünk.
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Az 6JtatosBág .US..tllléL

ElD61kedé..

A:z. időben mondá Jézus az ő tanítvá
nyainak: "Kinek vagyon közületek ba
rátja, ki hozzája megyen éjfélkor, mond
ván neki: BarátomI adj nekem három
kenyeret kölcsön, mert egy barátom jött
hozzám az útról és nincs mit eléje ten
nem; és az onnanbelülről felelvén, azt
mondja: Ne alkalmatlankodjál nekem,
az ajtó be V1aIl zárva és gyermekeim ve
lem vannak az ágy.asházban , nem kel
hetek fel és nem adhatok neked; és ha
ő állhatatosan zörget, mondom nektek,
ha nem adna is neki, fölkelvén azért,
hogy barátja, . de alkalmatlankodása
miatt fölkel és ad neki, amennyi kell.
En mondom nektek: keressetek és ta
láltok; zörgessetek és megnyittatik nek
tek. Mert mindaz, aki kér, nyer; aki ke
res, talál; és a zörgetőnek megnyitta-
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tik. Kicsoda kér pedig közületek ikienye
ret az Atyától, vajjon követ ad-e neki?
Avagy halat, vajjon hal helyett kígyót
ad-e neki? v.agy ha tojást kér, vajjon
skorpiót nyujt-e neki? Ha azért H, ho
lott rosszak vagytok, jó adományokat
tudtok adni fí.aitoknak: mennyivel in
kább 'a ti Atyátok mennyből jó lelket
ad a téle kérőknek." (Lk. 11.)

Kallyarg".

Uram és Megváltóm, Jézus Krisztusi
Eléd járulok, mert Te hívtál, mikor ezt
mondottad: "Jöjjetek hozzám mindnyá
jan, kik fáradoztok és terhelve vagytok
és én megenyhítlek titeket.' (Máté 11,
18.)

Uraml én valóban fáradt vagyok.
Uramf engem valóban teherként nyom
a gond. Föltárom előtted lelkemet, el
mondom kivánságomat. (Itt mondd el
bizalmasan az Ürnak kérésedet, pana
szold el szükségedet, mint mikor a gyer
mek panaszkodik atyjának.)

JézusomI Hozzád jövök és Te adj ne
kem enyhülést. JézusomI Hozzád kiál-
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tok. és a Te ik.önyörületességed segítsen
szükségemben, Azt akarom tenni, mire
Te tanítottál. Kilenc napon keresztül
mindennap kopogtatni fogak a Te Szíved
ajtaján. Kilenc napon keresztül napon
kint kérní és könyörögni fogok a Te
mindenható, szeretó Szívednél.

Jézusom, Te tanítottad, hogy kitar
tóan és állhatatosan kell imádkoznunk.
Im így teszek. Hitem és bizalmam áUaJ
lkimutatom, mennyíre tisztelem a Te jó
ságos, részvétteljes, nagykegyelmú Szí
vedet. Igy teszek, hogy elnyerhessem
ezt a kegyet, amelyet most ~érek Tóled
és amelyre oly igen nagy szükségem
van.

Jézusom I félek, mert okom van azt
gondolni, hogy ezt a bajt és szükséget,
melyben Hozzád folyamodom, éppen
vétkeim miatt bocsátottad reám. Épp
ezért teljes szívemból bánom valameny
nyi bűnömet, és útálom azokat egész
lelkemból, mert Altaluk Téged, a végte
lenül jó és szeretetreméltó Istent meg
bántottam. Bánom, mert rossza.1ásodat
vontam magamra, a Te jóságodat útála-
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tos hálátlansággal fizettem meg. Ú,
MegváLtÓID. szent Szível Könyörülj raj
tam a Te nagy irgalmasságod szerint
és a Te könyörületed sokasága szerínt
töröld el gonoszságomat. Moss meg en
gem mindinkább gonoszságomból és
bűnömből tisztíts meg engem. Ú, Jézu
som, ne vess el színed előll A töredel
mes és alázatos szívet, Istenem, tudom,
nem veted meg.

A Te :kegyelmedben bízva erősen fo
gadom, hogy megjavulok és e hibámat
(Ht gondolj legnagyobb. és leggyako-
ribb hibádra) ezen kilenc napon át kü
lönös erőfeszítéssel kerülni fogom.

Irgalmasság szent Anyja, Márial Hoz
zád is folyamodom ügyemben. Emlékez
zél meg róla, mekkora ereje van anyai
könyörgésednek szent Fiad Szíve előtt.
Könyörgök Hozzád, légy szószólóm és
tárd Jézus elébe e fontos ügyemet. Ne
vesd meg könyörg-ésemet szükségem
idején, hanem oltalmezz meg engem és
segíts rajtam, ó dicső, ó áldott Szűz
anya; valamennyiünknek édesanyja,
valamennyiünknek közbenjárója, szó-
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szólója, engeszteld meg szent Fiadat, a
te Fiadnak ajánlj engem, mutass be en
gem szent Fiadnak. Imádkozzál érettem
Istennek szent Anyja, hogy méltó lehes
sek Krisztus igéretére.

Litánia Jézus szent Szl'l'ir6L

Uram, irgalmazz nekünk,
Krísztus, kegyelmezz nekünk.
Uram, irgalmazz nekünk,
Krisztus, hallgass minket.
Krisztus, hallgass meg minket.
Mennybeli Atya Isten,"
Megváltó Fiú I'sten,'
Szentlélek úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának

Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a

Szeritlélektől képzett Szív,
Jézus Szive, az Isten igéjével lénye

gileg egyesített Sziv,
Jézus Szive, végtelen felségű Szív,

• Irgalmazz nekiinkl
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Jézus Szíve, Isten szent temploma,"
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent

szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyor

szág kapuja,
Jézus Szíve, a szerétet lángoló tűz

helye,
Jézus Szíve, az igazságosság és sze

retet tárháza,
Jézus Szive, jósággal és szerétettel

teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erények mély

sége,
Jézus Szive, minden dícséretre leg

méltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya és

központja.
Jézus Szíve, melyben a bölcseségnek

és tudománynak összes kincsei megvan
nak,

Jézus Szíve, melyben az Istenség
egész teljessége lakozík,

Jézus Szíve, melyben a mennyei Atyá
nek kedve tellett,

• Irgalmazz nekünk I
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Jézus Szíve, melynek teljességéből
mindannyian merítettünk,"

Jézus Szíve, az örök, halmok kíván
sága,

Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgal
masságú Szív,

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok
iránt, kik hozzád folyamodI1Jak,

Jézus Szíve, az élet és szentség for
rása,

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő
áldozat,

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett
Szív,

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört
Szív,

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes
Szív,

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
Jézus Szíve, mínden vigasztalás kút

feje,
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szíve, békességünk és engesz

telődésünk,

• Irgalmazz nekünk I
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Jézus Szíve, búnösök áldozatja,"
Jézus Szíve, benned reménylők üd

vössége,
Jézus Szíve, benned kimúlók remény

sége,
Jézus Szíve, mínden szentek gyönyö

rüsége,
Isten Báránya, k1 elveszed a világ bú

neH; kegyelmezz nekünk, Uram.
Isten Báránya, k1 elveszed a világ bú

neH; hallgass meg minket, Uram.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bú

neit; irgalmazz nekünk, UNIm.
V. Szelíd és alázatos szívű Jézus,
F. Alakítsd szívünket a Te Szíved sze

rint.
Könyörögjünk. Míndenható örök Isten,

tekints a te szerelmes Fiad Szívére és
míndazna dicsőségre és elégtételre, me
lyet a búnösök nevében irántad lerótt és
nekik, kik irgalmadért esdekelnek, adj
megengesztelődve bocsánatot, ugyan
azon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében,

• Irgalmazz nekünk I
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ki veled ,él és uralkodik a Szentlélekkel
egyetemben Isten mindörökkön-örökké.
Amen.

Alacoque Szt. Margit felaJáDIeulllllád86'gc1.

~n N. N. átadom és felajánlom magam
Jézus Krísztus, a mi Urunk szent Szívének,
felajánlom személyemet, életemet, cseleke
deteimet, kinjaimat, szenvedéseimet, hogy
igy lényem egy része se legyen másra. szán
va, mint hogy tisztelje, szeresse, dicsőítse
Jézus szent Szívét. Az visszavonhatatlan
akaratom, hogy egészen az övé legyek, hogy
míndent iránta való szeretetból tegyek, el·
vonván egészen szívemet mindazoktól, amik
neki visszatetszhetnének. Te vagyennél·
fogva, ó Szent Szív, szeretelem egyedüli
tárgya, életem védóje, üdvöm biztosítéka,
gyarlóságom és l.llhatatlanságom orvossága,
vétkeimnek, melyeket egész életem folya
mán elkövettem, eltörlője. s halálom óráján
bíztos menedékem. Légy tehát, ó jóságos
Szív, az én igazolásom Isten előtt és for
dítsd el tőlem igaz haragjának nyilait. O
szeretó Szív, beléd helyezem bizalmamat;
mert valamint gyarlóságom és rosszaságom
miatt van okom félni, éppúgy jóságod min
dent reményleni enged. Emészd fel, ó Iste-
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nem, mindazt énbennem, ami neked vissza
tetszik vagy veled ellenkezik. Adjad, hog!
tiszta szereteted úgy mélyedjen szívembe,
hogy soha el ne fel~l.hesselek, soha tőled
senki el ne szakíthasson. Végtelen jósá
godra kérLek, legyen nevem Szívedbe írva,
mert boldogságom és dicsóségem abban áll,
ha mint tulajdonod élek és halok. Amen.
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ELSO IIAP.

A ml Igaz IsteDfIDk Szive.

Elmélkedés.

Az Udvözítő, kitől segítséget remélsz,
valóban Isten, ezért az ő Szívének. sze
retete az Istennek szeretete.

Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti,
amit teremtett. Te is Isten teremtménye
vagy és amint biztos, hogy Jézus Krísz
tus valóban Isten, éppúgy kétségtelen,
hogy téged szeret, neked jót akar és jót
tesz veled. Nem kételkedhetsz tehát
abban, hogy Jézus isteni Szíve jóakarat
tal van irántad.

Isten szerétetéről tudjuk, hogy az ha
talmas, mindent megtehet. amit csak
akar. Kétségtelen tehát, hogy az isteni
Szív megszüntetheti a te szenvedéseídet
is, megadhatja neked azt a kegyelmet is,
melyért most olyannyira epekedsz.
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Istensz-eretetéról tudjuk, hogy nem
fösvény és szűkkeblű, hanem ajándé
kait és kegyelmeit mérték nélkül áraszt
ja szét, Ilyen t-ehát Jézusnak isteni Szíve
is.

Isten szeretetéról tudjuk, hogy az nem
akarja a bűnös halálát, hanem hogy
megtérjen és éljen. Épp ezért nagy bi
zalommaJ folyamodjál Jézus szent Szívé
hez, mert Krisztus szeret téged, mert O
mindenható, mert bőkezű és irgalommal
teljes a szegény bűnöshöz.

K8ay8rgés.

Uram és Istenem, Jézus KrisztusI
Nagy alázattal borulok eléd és imádlak
Téged. Imádom isteni Szívedet.

Ki kételkednék abban, hogy Tőled
mínden kegyelmet elnyerhet, ami üdvé
hez szükséges? Hiszen Te magad mon
dád: "Egyedül Isten a jó." Vallom, hogy
Te Isten vagy, vallom, hogy a Te Szi
ved Istennek Szive és Te vagy maga ld

szeretet és jóság.
Nem gátol abban semmi, hogy meg-
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hallgasd ~ér,ésem.et, mert mindenhatósá
god előtt semmi sem lehetetlen. Hatal
mad gazdagsága minden mértéket felül
múl és kiaknázhatatlan kincstárából
megadhatja azt. ami számomra szűksé
ges.

Beismerem, hogy vétkeztem ellened,
de mégsem esem kétségbe. Tudom és
vellom. hogy Te végtelen nagylelkű és
kegyes Isten vagy és megboosátasz a
vétkezónek, ha hibáit megbánta és el
fordult azoktól.

0, vigasztalás Istenének könyörűletes
Szível Emelj föl engem isi Bocsáss meg
nekem I Siess segítségemre! 'Csak. egy
szót mondj és meghallgatást nyerek..
Benned bízom. Uram, ne engedd, hogy
megszégyenüljelL O. mindenható Isten
nek mindenható Szíve, könyörülj raj
taml

Z Dr. C.Akul: No.Ana 17



MASODIB: RAP.

A )egjobb Atyának Szln.

Elmélkedés.

Mindazt, amit a szerető atya gyerme
keiért megtehet, Jézus is megteszi ér
tünk. Jogosan mondhatjuk tehát, hogy
Jézus irántunk atyai szívvel V<aD.

Az atyától nyerik földi létüket és éle
tüket a gyermekek; az atya szerzi meg
nekik az ételt és italt; az .atya védi meg
őket a fenyegető veszélytől, ő oltalmaz
za ellenségeiktől, ő segít nekik nehéz
ügyeikben. Ha betegek, az atya gondos
kodik egészségük visszaszerzéséről; ha
nehéz gondok nyomják őket, az atya
hoz vigaszt; ha hibát követtek el, ez
atya fenyítéke hozza meg a javulást.
Végül, ha az atya meghal, minden va
gyonát gyermekei számára hagyja itt.

Fontold csak meg: nem tette-e meg
mindezt veled a te Megváltód, Jézus
Krisztust - Kinek köszönöd a kegyelem
természetfölötti ,életét? Ki tett téged
Isten fogadott gyermekévé? Nemde Jé-
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zus Krisztus? Hiszen keserves kínszen
vedésének. és" véres kereszthalálának
köszönheted e kegyelmet I - Nem adta
neked szent testét ételül, drága vérét
italul? Nem fizette-e !ki drágán a te
adósságaidat? Nem őrzött-e meg mínd
ez óráig az örök kárhozat veszélvé
től? És ha lelked a bűnök következté
ben beteg volt, vagy éppen kihalt ben
ned a természetfölötti élet, nem támasz
tott-e föl a gyónás szentségében új élet
re? És ha szenvedést bocsát rád, hogy
búneidből felrázzon s így az örök kár
hozattól megóvjon, nem Jézus szerető
Szívének atyai jóságát bizonyítja ez?
Szent Pál apostol világosan megírja:
"Akit szeret az Úr, megsanyargatja;
megfenyít pedíg mínden fiat, kit magá
hoz fogad. Mint fiakhoz, úgy mutatja
magát hozzátok az Isteni mert kicsoda
az oly fiú, kit ez atya meg nem fedd,"
- És végül. nem adja-e neked még bi
rodalmát és boldogságát részedül. hogy
az örökkévalóságban örököse és társa
légy?

Lásd be tehát és ismerd el hálás öröm-
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mel: valóban Jézus Krísztusnak Szíve
atyai Szív hozzád. Járulj elébe most a
gyermek odaadó szívével és kérjed öt:

Ki5llyi5rg'"

Jézusom atyai Szível a legnagyobb
bizalommal járulok eléd; mert tudom,
hogy még a leggondosabb és legoda
adóbbatya sem szereti úgy gyermekeit,
mint ahogy Te szerettél bennünket és
még most is szeretsz. Nélkülözésemben
és szükségemben kihez fordulnék hát,
ha nem Tehozzád, aki a legjobb atya és
minden jónak forrása vagy? Szégyen
ikezve ismerem 'el, hogy szent Szívedet
bűneímmel oly 'sokszor megbántottam,
a kőteles tiszteletet oly sokszor nem
adtam meg Néked és rútul hálátlan vol
tam Hozzád. Beismerem, ezerszer meg
érdemeltem. hogy eltaszíts magadtól és
ne tekints többé gyermekednek. De tu
dom, habár én megfeledkeztem arról,
hogy gyermeked vagyok, Te nem felej
tetted el, hogy atyám vagy. De tudom.
hogy végtelen türelemmel elviselted
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sok-sok megbántásomat, sőt határtalan
jósággal jántál utánam, amikor kerülte
lek. Épp ezért remélem, hogy most sem
fogsz eltaszítani magadtól, midőn igaz
bánattal siratom meg előtted búneimet
és megfogadom. hogy inkább meghalok,
mint hogy vétkeimmel újból megbánJt
salak. Allj mellém kegyelmeddel, J€ZUS
drága szent Szíve, hogy jóakaratom tetté
váljék. Es ha e kérésem (itt gondolj
arra, aminek kiesdésére e szent kilen
cedet tartod) szenrt ekaratoddal nem
ellenkezik, kérlek, add meg azt, melyért
a Te végtelen jóságodhoz bizalommal
esedezem.

HARMADIK HAP. .

Szeret15 te.tvérilDk Szive.

Elmélkedél.

Hitigazság az, hogy Jézus Krisztus a
mi testvérünk. Nékünk ugyanis véle
egyazon atyánk van az égben; az ó
atyja a mi atyánk. is, éspedig kétféle
szempontból.
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Jézus Krisztus valóban ember, épp
úgy, mint mi. Isten pedig minden ember
nek atyja, hiszen "tőle neveztetik mín
den etyaség mennyekben és a földön",
(Ef. 3, 15.) Továbbá Jézus Krisztus való
ban Istennek egyszülött Fíe, ís, mi pedig
a keresztség által lettünk Isten fiaivá.
Jézus Krisztus "elsőszülött a sok atya
fiak között", (Róm. 8, 29.) Ha tehát
Jézus testvérünk, akkor az ő Szíve a
mi testvérünk szíve,

Jézus Szívének testvériessége mellett
bizonyít hozzánk való, valóban testvéri
szeretete. Megtanított arra, hogy Atyját
"Miaty ánknak" nevezzük; sőt, ami en
nél több, ő eszközölte ki, hogy az Atya
bennünke't gyermekeiül ismét elfogad.
"Mert aki megazentel és akik megszen
teltetnek, egytől vannak mindnyájan."
Ez okból nem szégyenli őket atyjafiai
nak nevezni, mondván: "hirdetni fogom
nevedet at y ámfiainak", (Zs. 2, 11.) Mí
vel Jézus mint testvérünk s~eretett ben
nünket és testvérként akar segíteni raj
tunk, ezért lett mindenben hasonlóvá
hozzánk, ezért osztotta meg velünk min-
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den bajunkat és ezáltal van olyan. nagy
részvéttel és irgalommal hozzánk. "Azért
míndenben hasonlónak. kellett lennie
atyjaHaihoz, hogy irgalmas legyen, mert
amiben maga szenvedett és megkísér
tetett, azokat is segítheti, kik megkísér
tetnek." Végül nagy atyai: örökségét, az
örök boldogságat is testvériesen meg
akJarja. osztani velünk, hogy egykor
mind vele legyünk Atyjának. házában.

Mondd meg őszintén: tehet-e testvér
többet testvérért, mint Jézus Krisztus
tett éretteds Nincs-e tehát valóban test
véri szíve hozzád? Csakhogy szerető
testvérünkhöz bizalommal szoktunk
szólni. Ha adósságban vagyunk és test
vérünk gazdag, megkérjük őt, fizesse ki
tartozásunkat. Ha atyánkkal összekü
Iönböztünk, megkérjük jó testvérünket,
hogy békítsen ki bennünket. Ha nyo
morban és szükségben vagyunk, elpana
szoljuk azt jó testvérünknek és bizalom
mal várjuk, hogy segít rajtunk, ahogy
csak segíthet. Rajta tehát, viseltess te
is hasonlókép a te végtelenül jó és sze
rető testvéredhez. Jézus Krisztushoz.
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Fordulj szent Szívéhez és mutasd meg
néki, hogy azt testvéri Szívnek tartod.

B:6ay6rgi•.

Szeretetteljes Jézusom! Megható gon
dolat az, hogy Te, a hatalmas Isten, ma
gadra vetted az emberi természetet és
embertestvérünkké lettél, hogy bennün
ket az istenfiúság méltóságába újra föl
emelj. Szived nem elégedett meg ezzel
sem, hogy ily nagyra segítetté!l bennün
ket, hanem örökségedet, a mennyorszá
got is meg akartad osztani velünk és
ezáltal saját jogaidban is részesíteni
bennünket. Mek.kora hálával tartozom
ezért Neked! Mennyire fáj, hogy eddig
mindezt oa. jót rosszaságommal fizettem
meg. Alázattal könyörgök, bocsáss meg
nekem!

Kérve-kérlek, szentséges Szíved érde
meiért add meg nekem azt a k.egyel
met, , hogy mától kezdve mindenben
utaidon járjak, mindenben Téged kö
vesselek, hogy halálom után mennyei
Atyád hozzád hasonlónak találjon en-
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gem és mint testvéredet, az égbe föl
v-egyen. Végül irgalommal teljes Szíved·
hez esedezem, tekintsen kegyesen szük
ségemre és adja meg kegyesen azt a
k-egyelmet, amelyet teljes bizalommal
egyedül Tőled várok.

NEGYEDIK NAP.

A ml hfi barátWLk Szt"••

Elmélkedi•.

Jézus nyilvánosan bebizonyította.
hogy az emberek barátja akar lenní és
baráti szívvel viseltetik irántunk. O
mondá apostolainak: "Már nem monda
lak titeket szolgáknak, mert a szolga
nem tudja, mit mível az ő ura, hanem
barátaimnak mondottalak titeket, mert
mindent, amit hallottam Atyámtól, meg
jelenrtettem nektek." (Jn. 15, 15.) Es
vajjon az úr mindannyiunkkal, így te
veled is, nem közölte-e szent Szívének
títkeít, a hit igazságait, az üdv szándé
kait az Egyház útján? Nem bánt-e úgy
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veled, mint barátjával, mikor ekkora
belső bizalommal ajándékozott meg?

Ugyancsak Jézus mondá: "Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál, míntha
valaki az ö életét adja barátaiért." (Jn.
15, 13.) Valóban nem lehet jobb barát,
mint az, aki az életét adja oda barát
jáért. Jézus pedig ezt tette teveled.
Hiszen éretted halt meg szörnyú kínok
és gyötrelmek között. Kételkedhetnél
tehát, hogy az ö Szíve húséges jóbarát
nak szive?

Az Urat még ellenségei ís egykor
"a búnösök barátjának" nevezték, mert
akkora szeretettel és irgalommal volt
hozzájuk, hogy így a megtérés útjára
vezesse öket. Veled is hasonlókép cse
lekedett az Udvözítő, Mindennap azon
fárad, hogy bűnödből megtérítsen és
megjavHson téged. A szentáldozásnál
pedig magemegát adja oda eledelül.

Tagadni mernéd-e ezek után, hogy
Jézusnak valóban baráti szíve van hoz
zád? Ha tagadnád. nyilvánvaló hazug
ság volna ez és mélyen megsértené az
Urat. Ha tehát jóbarátod Krisztus, akkor
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19azat mond róLa a Szentírás: "A hív
barát erős oltalom és aki ilyet talál.
kincset talál. A hív barát az életnek és
halhatatlanságnak orvossága." (Sir. 6,
14-16.) Tartsd tehát Jézust barátodnak.
bízd magad bátran jóságos Szívére,
szólj hozzá, mint jóbarát jóbaráthoz
szekott.

Könyörgés.

Jézus szentséges Szível Kihez fordul
nék ügyemben, bajomban. ha nem Te
hozzád.cki lelkemnek ígaz barátja vagy?
:f:leted adtad érettem, hogyan tagadnád
meg tehát segítségedet mostani siüksé
gemben. Valóban igaz és beismerem,
hogya benned való bizodalom helyett
a teremtmények szeretetére és barátsá
gára támaszkodtem. kiknek megbízha
tatlanságát és csalfaságát pedig oly
sokszor keserűen tapasztaltam. Ily botor
módon bizekódtem a multban, ígérern.
hogy nem teszek így a jövőben. Meg
ígérem Neked, hogy minden kétségem
ben, minden szükségemben, mínden

27



nyomorúságomban és megpróbáltatásom
ban egyedül Beléd vetem bizodalmamat
és Nálad keresek majd segítséget, el
igazodást, vigasztalást és kegyet. Ezután
már csak Te légy a barátom, akire tá
maszkodni akarok. Ezután ezt a te ba
rátságodat mánden földi jóbarátnak
e1ébehelyezem és ígérem, hogy minden
földi barátságról azonnallemondok,
mihelyt az az irántad való hűtlenséghez
vezetne.

Lásd, Jézusom, mekkora bizalommal
vagyok Hozzád. Elpana:szolom Neked e
szükségemet (itt gondolj arra, amiért
ezen ájtatosságot tartod).

Kérlek, Jézusom, légy erős oltalmam1

kérlek, Jézusom, légy életem orvos
szere. Ha meghallgatod e kérésemet,
még jobban Hozzád kapcsolom szívemet
és nagy hálára köteloezel engem. Ne
hagyd megszégyenülni bizalmamat, Te
örökké hűséges, mindenkor segítő, jó
ságos Szent Szív I
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ÖTÖDIK NAP.

• é.l'9'6ltel)e. Megvóllól1k Slfv•.

ElmélkedéB.

E föld minden nyomorúságának, éle
tünk minden szenvedésének oka a bún,
mely által az ember Istennek ellensé
gévé vált. Szent hitünk tanitja: Jézus
Krisztus azért jött e földre, hogy ben
nünket a bűntől és annak szomorú kö
vetkezményeitől megszabaditson, hogy
Istennel ismét kibékítsen és megnyerje
számunkra az O kegyelmét. Erre a nagy
tettre szent Szivének részvéte indította
Krisztust. E szeretet vitte rá, hogy Ie
szálljon az égből a földre, hogy föl
keresse a mi szíveínket, melyek oly

. messze eltávoztak Teremtőjüktől és a
vétek fertőjébe süllyedve már-már el
vesztek.

E szeretet vezette, hogy fölkeresse a
tövises ösvényeket és göröngyös uta
kat eltévedt juhai után, hogy megtalál
ván azokat, visszavigye a mennyei Atya
nyájához. E szeretetből tűrte egész éle-
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tének sok-sok szenvedését, fájdalmát és
fáradalmát, hogy példát adjon nekünk
is a tűrésre, megpróbáltatásainknak el
viselésére.

E szeretet vitte Ot a keresztfára is.
Egész teste csupa vér, csupa seb és agy
rengető kinokat áll ki, hogy elvegye a
mi bűneinket. Ez a szeretet nyitotta meg
halála után oldalát is, hogy ajtó legyen
ott számunkra Szívéhez, hol enyhülést
találhatunk a szenvedésben, erősítést a
kisértésben, győzelmet a küzdelmekben.

Keresztény hívőI Tégy úgy, mint
Tamás apostol tett. Kezeit Jézus sebei
be bocsátotta, mert nem hitte, hogy e
sebekkel még élhet az ő feltámadott
Ura. .. valósággal belenyúlhatsz lélek
ben az O szent Szívének sebébe és ott
tapasztalhatod, mily fontosnak tartja a
te megváltásodat és mily részvétteljes
hozzád az O Szíve. Hogy megsegítsen
téged szükségben. nem kell már újra
szenvednie a te Uradnak, csak egy szót
mondj és megkapod, amit kérsz, csak
egy gondolattal akarja O, és elnyered,
ami után sóvárogsz. Miért tagadná meg
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tőled ezt ,a csekélységet, hiszen meg
váltásodért mennyivel nagyobbat tett,
mekkorát szenvedett, Ha üdvödre szol
gál, légy meggyőződve, meg is adja,
amiért könyörögsz.

BÖllyBrg6••

Isteni Megváltóral Szentséges Szíved
végtelen szerétettel lángolt érettünk. E
szeretet vitt Tég-ed a kereszt oltárára,
hogy életed feláldozásával bűneinkért
eleget tégy. Es Te nem elegedtél meg
azzal, hogy elszenv-edd a halált, han-em
érettünk dobogó Szívedet lándzsával
engedted átütni, hogy e seben át bepil
lanthassunk. e Szívnek mélyébe és lás
suk ott végtelen szerétetedet. Nekünk
adtad e sebzett Szívet, nyitva tartod azt
ma is számunkra, nemcsak azért, hogy
az Igezságos Isten elől oa nyomorult bű
nösnek menedéke legyen, han-em azért
is, hogy aza k-egyelemnek forrása. az
irgalomnak kútfeje és szükségünkben
segélyünk legyen.

Jóságos Jézusom, míért nem sietek én
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mégis Hozzád? Miért nem keresem föl
ezt a forrást? 0, Szent Szív, bocsásd
meg e bizalmatlanságomaJt. Ime, eléd
járulok. f:lé bízalom él szívemben és
fogadom, hogy el nem hagyom többé
Szívedet. Ott keresem, amire oly nagy
szükségem van; mindenekfölött bűneim
bocsánatát, a javulásomra szükséges
kegyelmet és a Te mindvégig erősítő
szeretetedet. E szükségemben is (itt
mondd el kérésedet) Tehozzád folyamo
dom. Kérve-kérlek, hallgasd meg kö
n yörgésemet.

HATODIK HAP.

A ml tcm1l6Dk IzeUd Szlve.

Elmélkedél.

A szenvedést és szorongató gondot
nagyfokban enyhíti az, ha érti a módját
a szenvedő, miként bánjék keresztjével
és hogyan hordozza azt helyes módon.
Etre .atz üdvös tudományra megtanít
téged Jézus Krisztus. Hallgass reá és
bizalommal kövesd tariftását. Meglátod.
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míhamar jobban megy sorod még akkor
ís, ha oa szenvedés keresztje nem múlik
el rólad. Jézus maga mondba: "Tanul
jatok tőlem!" - és ezzel hivogat.

Hogy magához vonjon, megmutatja
szent Szívét. E Szív szelíd. Jézus nem
zsarnok és nem akaszt a. nyakunkba
írgelmatlanul elviselhetetlen terhet. "Az
én igám édes, az én terhem könnyű" 
maga ígéri meg ezt.

Jézus Szíve alázatos Szív. Nem vet
meg téged nyomorúságodban és nem
néz le, ha elbuktál. Leereszkedik hoz
zád és lehajol, mínt a. jóságos nevelő
a gyermekhez, ki elnézéssel van annak
gyenge gyarlóságaival.

Jézus Szíve jóakaró Szív. Még a szen
vedésekkel is, malyeket rád bocsát, jó
szándéka van. Ha bűnben v,agy, föl akar
rázni a megpróbáltatásokkal, hogy el
kerüld a pokolnak még szörnyűbb bün
tetését. Ha igaz vagy és nincsen bűnöd,
mégis megsanyargat, hogy alkalmad
legyen érdemeket szerezní, Lásd be,
mit tett csupa jóakaratból: vállána vette
a rettenetes keresztet és hurcolta, von-

33



szolta azt, hogy lásd és megtanuld, mint
viseljed szenvedéseid keresztjét, hogy
hasznod legye.ll abból.

Vedd hát föl keresztedet és kövesd
ot türelemmel, megadással, kitartássa.!
és nyugodjál meg szent akaratán. Kép
telen vagy rá? Akkor kérd meg ístení
Mesteredet, adja meg neked a képessé
get. Jézus kivánja azt, hogy megtanuld
a keresztviselés módját, melynek, negy
jutalmát fizeti ki egykor: az örök bol
dogságot.

J,ézusomJ Isteni példaképem és taní
tóml Ha Téged, az örök Atyának örök
Fiát, a fény és dicsóség királyát, ke
reszttel terhelten a kínszenvedés halál
útján látLak, erós elhatározás kél szí
vemben. Tudom, hogy azért is tetted
mindezt érettem, hogy példát 'adj arra,
ami üdvömre szolgál. Belátom ezt és
követlek, mert úgy akarom ezután hor
dozni az én szenvedéseimnek keresztjét.
miként Te kivánod: türelemmel és alá-
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zattal. Téged követlek. ezutén, mert
érzem, hogy szenvedélyeim erót vesz
nek rajtam és a világ csábításainak ne
hezen tudok ellenállni. Mily nehezemre
esik az örömökróllemondani, vág}"aJimat
megfékezni és a világ élvezeteit kerül
ni, bár tudom, mily sokszor csábítanak
ezek a búnre. Adj erót rossz szenvedé
lyeim leküzdésére és különösen segits,
hogy ezt a h1bámat (itt gondolj fóhibád
ra) megjavítsam. Zárd le szemeimet a
világ csábitásai előtt: segits, hogy igény
telenségedet. tíszteségodet és engedel
mességedet kövessem, Nem bánom, bo
csáss reám akár szenvedést is, de adj
erót is, hogy azt példád szerint visel
jem. Rettegek a fájdalomtól, de azért
félek tőle, mert megérdemlem azokat.

O, szenvedó Szeretet, add hát reám
a keresztet és követni foglak Téged.
O Jézusom, nyujtsd ide szenvedésed
keserú poharát, hadd iszom belóle én is
egy cseppet. Veled együtt mondom:
"Csak úgy múljék el tólem e pohár,
emínt Istenem, te akarod."
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HETEDIK NAP.

A ml buzgó közbnJluóDk Szive.

Elmélked".

Ha ügyes-bajos dolgainkban valami
adósságunk vagy bűnünk ügyében nem
tudunk tisztába jönni, ügyünket ügy
védhez visszük és annak ügyességétőI.
hűségétől és buzgóságától várjuk a
sikert.

Van egy ügyvédünk, aki még az Isten
országében is elintézi a szegény embe
rek ügyét-baját. Ez az ügyvéd Jézus
Krisztus. Elintézi ő ott minden ügyün
ket, éspedig háromféleképen: 1. Mentsé
get hoz föl Atyjának megsértett fönsége
előtt mellettünk és kieszközli Isten
engesztelódését. 2. Megfizeti.. tartozá
sunkat, melyeket az isteni ig,azság rová
sunkra írt és azonfelül jótáll értünk.
3. Előterjeszti a mi k~résÜnk.et a nagy
hatalmú Istennek és partfogolja azt.

Mindez kinyilatkozt,astott igazság, me
lyet maga a Szentlélek Isten bizonyít.
Szent János evangélista így ír: "Ha azt
mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazug-
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nak tartjuk Ot és az O igéje nincs mi
bennünk ... De ha val,aki vétkezett ís,
van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus
Krisztus és ő engesztelő a mi bűnein
kért." (I Jn. 1. 8; 2, 1-2.) Szent Pál pedig
ezt mondja: ..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 tehát, hogy Jézus Szíve ,a. mi
hú szószólónk Szíve. Bízd tehát rá
ügyeidet, mely· miatt epekedsz, O kíví
heti annak sikerét mennyei Atyjánál.

KÖZlyörg'••

Isteni Megváltóml A Szeritírás szavai
ban világosan bennfoglaltatik, hogy szó
szólónk vagy az Atyánál. Magad válasz
totted e hivatalt és hűen, szerető buz
gósággal jársz el abban mindazokért,
akik benned bíznak.. A szeretet, melyet
mennyei Atyád irántad táplál, oly
nagy, hogy ennek nem tud ellenállni.
Lázár sírjánál magad mondottad, hogy
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o téged mindenkor meghallgat. Ettől .a
hittól áthatva és a Te részvevő, segély
re kész Szívedben bizva járulok eléd és
föltárom ügyemet. Vétkeztem Atyád
ellen és az O szent Fölségének harag
ját méltán magamra vontam. Az O su
goni igazságosságának. sokkal tartozom,
de 'nincs, amiból kiegyenIitsem adóssá
gomat, Így a büntetés sujtásától kell
félnem. Ezenfelül nagy szükségben va
gyok (itt gondolj bajodra), melyen csak.
Atyád hatJalma tud- 'segíteni.

Ú, jóságos közbenjáróm, menj égi
Atyádhoz, <LZ én Atyámhoz, Istenedhez,
az én Istenemhez. Engeszteld ki őt,
hiszen én őszintén és szívemból bánom,
hogy oly sokszor vétettem ellene.
EgyenIítsd ki nagy érdemeidnek véghe
tetlen kincseiból az én tartozásomat és
eszközöld ki a segítséget 'számomra
jelen szükségemben, hogy megkapjam
e kegyet, melyre olyannyira szükségem
van. A "M1atyánk"-ban megt'ilJIlitottál
rá, hogyan kell kémi, követem hát ezt
az oktatásodat. Járulj velem együtt
Atyád elé és támogass a Te közbenjáró

r
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Szívednek egész szeretetével, amidőn
kiejtem e szavakat: Miatyánk, ki WJgy
a mennyekben ... stb.

NYOLCADIK RAP.

A lill 16 Páa:rlorlmk Szln.

ElmélkedéB.

Az Udvözító a. jó pásztorról mondott
példabeszédében önmaga képét rajzolta
meg és figyelmessé tett, milyen ügyelő,
éber és segítségre kész szíve van hoz
zánk. Mindazt, amit 'a jó pásztorról el
mond, megtette már mindannyiunkkal,
teveled is.

Szerető Szíve bírta őt arra, hogy bú
nös tévelygésedben utánad menjen, a
kegyelem szeretö hangján hivogassa
nevedet, hogy visszatérj a jó útra, Ami
ikor megtalált, irgalmasan fölvett vál

-Iaíra, visszavitt a nyájhoz, vérével mo
sogatte sebeidet és begyógyította ezoket,

Szerető Szíve még saját életét is föl
áldozta éretted. A halálos búnnek ko
porsójában feküdtél és Jézus önélete
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aran föltámasztott az istenfiúság új
életére.

Szerető Szive a legjobb táplálékot
adja, amikor szantséges testét és drág'al
vérét adja eledeledül és italodul ez
Oltáriszentségben.

Jópéldával jár előtted, hogy az egye
nes úton vezessen, megóván a tévutak
tól és szakadékoktól. Éjjel-nappal ügyel
reád, hogy a kisértés ragadozó farkasa
el ne ragadjon. Nem nyugszik, míg e
világnak veszélyeiból biztonságba nem
vezetett és el nem helyezett a menny
ország boldog honába.

Tagadhatod-e mindezt? Nemde, ha
őszinte akarsz lenni, meg kell vallanod:
igen, mindezt megtette az Udvözitó
érettem, az O Szíve valóban a legjobb
és leggondosabb pásztornak a szíve.

Jézus mondotta: "Az én juhaim ismer
nek engem és hallgatnak: szavamra."
Rajta hát, mutasd meg, hogy ismered
jó Pásztorodat és hallod szavát. mellyel
hivogat: "Aki szomjúhozik, jöjjön én
hozzám!" - "Jöjjetek hozzám mind
nyájan, kik fáradoztok és terhelve vagy-
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tok és én megenyhitlek titeket." Bízd
rá magad ez Ö vezetésére. Menekülj
hozzá, ha veszély fenyeget, mutasd meg
sebeidet, ha sajognak ezok, keresd
nála az enyhülés hűsítő italát. ha a szen
vedés forrósága kínoz.

B:öayörg6s.

Jézus Krisztus, Udvözítőm és Iste
nemi Kétségbevonhatatlan igazságnak
ismerem el, mert Te mondottad, hogy
jó pásztorom vagy. Ha nem mondottad
volna, akkor is hinnem kellene, mert
egész életed azt mutatja, hogy gondolsz
rám és az én egész életem bizonyítja
a Te gondosságodat. Bár egész életemet
szent Szívednek gondjaira. és felügyele
tére bíztam volna! Bár ne távoztam vol
na mellőled soha. akkor nem jutottam
volna annyi bajba és szomoníságba. De
sajnos, annyiszor hűtlen lettem Hozzád
és elhagyván parancsaid útjait. a bún
mélységeibe buktam, hol most a vétek
sebeitől borítva fekszem. Az ínség mély
ségéből kiált föl Hozzád. ó jó Pásztor,
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a Te eltévedt báIányod. Könyörülj raj
taml Mutasd meg csak mégegyszer.
hogy irgalmas szivű vagy hozzám; azok
után, amiket éddig tettél velem, alig
hihetem, hogy el akarsz taszitani. EhherL
a türelmes Szívedhez sóhajtok föl tehát
és kérve-kérlek, járulj mennyei Atyád
elé, eszközöld ki számomra előbb bú
illeim bocsánatát és a kegyelmet, hogy
életem megjavíthessarn. Azonkívül sze
rezd meg nékem e kérésem teljesítését
is (itt gondolj kívánságodra), mely any
nyira szívemen feksZlÍk és melynek el
nyeréséért .e kilencnapi ájtatosságot
tartom. O, jó PásztorunkI1lak szent Szíve,
légy irgalmas hozzám.

IDLENCEDIK NAP.

A ml Ilgalmcu l15pap1l.llk Szl"..

Elmmed61.

A főpap hivatása, hogy közbenjáró
legyen Isten és ember között. Feladata,
hogy népének ügyét, áldozatait és imáit
Istennek ajánlja és vászont népének
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kegyelmet, bocsénetot. segítséget és
vigasztalást hozzon. E tisztét akkor tölti
be legjobban, ha 1. részvétteljes szíve
van hivei iránt; 2. ha maga is nagy
kegyben áll Isten előtt tiszta és szent
életű szívéért; 3. ha Istennek kedves
áldozatot tud hozni. Az ilyen főpap biz
tos, hogy mindent megnyerhet Istentől.

e,s most gondoljuk át hivő lélekkel,
mit mond Szent Pál apostol Jézus
Krisztusról.

1. Jézus Knisztusnak végtelenül irgal
mas Szíve van hozzánk. "Nem olyan
főpapunk van, aki ne tudna szánakozni
erőtlenségünkön. banem aki megkísér
tetett éppúgy,IJÜnt mi, mindenben a
búnön kívül." (Zsid. 4, S.) 2. J,ézus nag}'.:
szeretetben és kegyben áll Atyjánál
szentséges ístenemberd Szí "le miatt.
"Olyan főpap kellett nekünk: szent,
ártatlan, szeplőtlen, a búnösöktől el
különített, aki magasabb lett az egek
néL" (Zsid. 1, 26.) "Azért míndörökre
üdvözítheti is ezokat, ak.iIk. általa járul
nak az Istenhez.' mert mindíg él, hogy
értünk közbenjárjon:' (Zsid. 1,25.) 3. Jé-

43



zus Istennek. a legtetszőbbet hozza ál
dozatul: saját Szíve vérét. .Krísztus
nem bakok vagy borjúk vérével, hanem
tulajdon vérével ment be egyszersmín
denkorra a szentélybe, míután az örök
váltságot megszerezte." (Zsid. 9, 12.)

Minthogy tehát Jézus Krisztus Szíve
velőban a legjobb és leghathatósabb
főpapi Szív, bízd tehát rá imáídat, hogy
áldozatával egyesítve azt, az Atya tró
nusa elé vígye és meghallgatását kiesz
közölje. Most is állandóan gyakorolja
főpapi hivatalát az égben és ma ís a
földön minden szentmisében, melyeket
az egész világon bemutatnak. A nagy
Szent Pál Illlpostol írja: "Mivel tehát ily

.nagy főpapunk van, !kí az egeket átha
totta: Jézus, az Isten Fia, járuljunk te~
hát bizalommal a kegyelem trónjához,
hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyel
met találjunk alkalmas segítségére:'
(Zsid. 4, 14. 16.)



Köuyörgés.

Imádott Megváltóm, Jézus Knisztus:
hiszem, amit igéd tanít. Hiszem, hogy
Atyád örök rendeletével örökös fópa
purikká szentelt, hogy örök áldozatot
mutass be és imádkozzál érettünk.
Hiszem, hogy a Te áldozatod egyben
a legmagasztosabb, a legszentebb, a leg
tisztább és Istennek legtetszőbb. mert
szeretetből árad és benne sebeidet,
véredet, szívedet, végtelen érdemeidet,
saját magadat mutatod be neki. Hiszem,
hogy bensőséges könyörületesseged ösz
tönzi arra Szívedet, hogy főpapi tiszted
gyekorold. Hiszem, hogy e tevékenysé
geddel Atyádat kiengeszteled helyet
tünk. Hiszem, hogy e havatásodban jár
ván, imádásunkat, dícséretünket és
hálánkat Atyád elé viszed és helyükbe
kegyelmet kérsz szükségeinkben.

E hitem bátorit föl, Jézusom, hogy
hozzád forduljak. A te fópapi Szívedre
mint oltárra helyezem minden ügyemet.
Tudom, hogy ilyen paptól és ilyen oltár
tól semmit sem tagad meg Istenünk,
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FogbaIj be engem is minden szentmise
áldozatba, melyet ma az egész föld
kerekségén bemutatsz és melyben újra
önmagad áldozed föl az egész emberi
ségért. Szent Szívedből törjön érettem
az ég felé a kérés, hogy bocsássa meg
az úr a Te érdemeidért bűneimet, me
lyeket szívemből megbánok. Kérd Atyá
dili: Szíved szeretetével, bogy adja meg
nelk.em e kegyelmet (mondd el kérése
det), melyért e novénát tartom. Ha meg
kapom azt, amíért esedezem, Szent Szív,
tied a dicsőség, mert eu: jele lesz annak,

. mennyire kedvel téged az Atya. Sze
rezz tehát, Jézusom, dicsőséget szent
Szívednek kérésem meghallgatásának
kiesdésével és nagyobb lesz oa. hitem,
erősebb a reményem és lángolóbb a
szeretetem a Te főpapi Szíved Iiránt.
Amen.
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