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Bevezető

Istenem! Sűrű, sötét, nehéz felhök ülnek
hazánk egén. Bú, bánat, szomorúság rágja
lelkünket. Sehol egy jó, vigasztaló szó,
sehol egy kis reménysugár. A porba sujtva
fekszik előtted hazánk. Nagyasszonyunk!
A mélységből kiáltunk fel Hozzád. Bús
magyarjaid kilenc, de ha kell kilencven
kilenc napon át jövünk Eléd, hogy fokozott
buzgósággal esedezzünk szegény, meggyö
tört, megtépett, rongyokban heverő magyar
hazánkért. Imádkozunk, vezeklünk, engesz
telünk és alázattal arra kérünk, ne hagyd
elveszni Szent István árva népét!

Kedves magyar Testvérem, a bajok oly
nagyok, hogy egyedül Nagyasszonyunk
közbenjárására csak a jóságos Isten tud
segíteni. Gyere, imádkozzunk együtt! Rá
mutatok történelmünk gyászkeretú lapjaira.
Sok szomorúságban volt már részünk. De
rámutatok történelmünk nagyjaira is, hogy
épüljünk gyönyörű példájukon. és mint ők,
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úgy tegyünk a jövőben mi is. A történelem
az élet tanítómestere. Tudsz-e belőle olvas
ni, okulni? Erős hitünk, ha valaki, úgy
lsten kegyelméből csak Mária, hazánk
Na~yasszonyának lelkes tisztelete, köve
tése menthet meg minket.

A kilencedre nézve tanácsolom: 1. Ha
megteheted, végezd el minél előbb szetü
gyónásodat, mert tudod, hogy csak a tiszta
szívből felszálló ima kedves az lsten előtt.

2. Menj, amikor teheted, a szentáldozás
hoz; Jézusnak mindent elmondhatsz, ami
szíveden fekszik.

3. Végezd kilenc egymásután következő

napon át e kis elmélkedéseket, imádkozzál,
gondolkozzál többet és bízzál Nagyasszo
nyunkban, O nem hagy el, megvigasztal és
megsegít . . .

Szűzanyánk, ne hagyj el,
Bárhogyan zordonul,
Bármiként beborul,
Bár nyugat és kelet
Nem küld csak felleget.
Sőt éppen azért, légy hazánk szívdr

ványa,
Könnyező felhőkből nevess le reája,
Szegény jó hazánkra!
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Kedves Testvérem, ne sajnáld az Imád
ságra fordított időt. NagYCl3szonyunk fo
gad kihallgatáson. Szólj a magad és ezer
bujdosó, kesergő, szétszért magyar nevé
ben. O jó volt hozzánk ezer éven át, csalt
mi hagytuk el. Kérjünk, kopogtassunk,
zörgessünk, dörömböljünk, azaz imádkoz
zunk, könyörögjünk, sírjunk, kiáltsunk a
mélységből az égig, Nagyasszonyunk tró
nusáig és O szószólónk, pártfogónk lesz,
Isten megsegít, meghallgat minket.

Végül hálás szivvel meg kell említe
nem, hogy kis munkámhoz nagy segítséget'
nyujtottak a kövekező művek: Balogh:
Beatissima Virgo Maria, Dr. MohI Antal:
A Mária Kongregációk története; Tóth Já
nos: Szűz Mária; a legtöbb imát Sik Sándor
gyönyőrű imakönyvéből vettem át "Dicső

ség, békesség".

Kispest, 1945 január 10.

Jámbor László S. J.
házfőnök
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I. NAP

SZENT ISTVÁN

"Nézz le mennyből örököd re, Mária,
Nagyasszonyunk!

Néked adta át örökbe, jó Szent István
szép honunk,"

Olvasmány

Történelmünk mondja: "Az ezredik
esztendő táján kétségek közt vívódtak
a magyarság legjobbjai. Látták, hogy
a régi, harcos, portyázó életmódnak
végképen befellegzett. Tapasztalták,
hogy a környező népek leszámolásra
készülnek. Erezték. hogyatörzsekre
szakadozott, egymásközt is torzsalkodó
magyarság a rövidebbet húzza ebben
az élethalálharcban."

Új életet kell kezdeni! De ki és
hogyan kezdje? Az isteni Gondviselés
embere, a legelső és legtevékenyebb
Mária-tisztelő magyar ember Szent
István király volt. Szíve, szeme a kato-
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likus Egyházon, a Boldogságos Szűz
Márián akadt meg.

Magyarjait Istenhez vezette, velük.
együtt térdelt Krisztus keresztje tö
vébe, a jóságos Szűzanya lábaihoz.
Tudós, szeritéletű papokat hívott orszá
gába és megindította a nagy utat
Krisztushoz. Mikor kellőleg előre
haladt népe megtérítésében, koronát
kért II. Szilveszter pápától, mellyel
magát Nagyboldogasszony havának 15.
napján megkoronáztatta. Súlyos küz
delmekkel telt el az élete, volt szen
vedése, keresztje bőven, nem feküdt
rózsákon! Népe a jó, az igaz Isten által
megjelölt, az örök boldogságra vezető
útra tért.

Egyetlen örököse, Szent Imre her..
eeg, akire örömmel és nyugodtan haqy
hatta volna szeretett nemzetét, várat,
lanul sírba szállt. Mi lesz az árva
honnal, ha gondozója tovaszáll? ...

Egy gondolat villant át agyán.
Egybehívta a világi és egyházi főren
deket és előttük felajánlotta Magyar
országot, koronáját, jogarát, népével
együtt a Nagyboldogasszonynak ...
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Három gondolattal foglalkozzál I

l. Királyhoz illő bölcseséggel ve
zette Szent István magyarjait. A kato
likus Egyházban találta fel az egy igaz,
üdvözítő hitet, ebben lelte fel maga és
ebben találta fel a magyarság is biztos
támaszát. Ha országunk és magunk
boldogságát komolyan akarjuk, ragasz
kodjunk szívósan keresztény katolikus
hitünkhöz. Drága családi talizmánként
őrizzük és ez fog bennünket is erősí
teni és boldogítani az élet minden
szenvedésében és megpróbáltatásában.
Vésd lelkedbe, mutasd meg életeddel,
valljad ajkaddal:

.Katolíkus hívó vagyok,
E hitben élek s halok;
Megvallom s meg nem tagadom
Ha vérem kell is ontanom.
Ezt vallja vélem föld s az ég,
E hitben erő s békesség,
Nincs rajta kívül üdvösség."

2. Gondold meg, hogy mekkora meg
próbáltatás éri a szenteket is: Szent
Imre halála Szent Istvánt a porig sujt
hatta volna! O nem zúgolódott, nem
kelt ki az Isten ellen, Ö nemcsak ajká-
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val mondta a Miatyánkot, hanem a
szívével is: "Legyen meg a Te akara
tod!" - Nagy csapás ért minket: orszá
gunk . .. fövárosunk... apánk... fér
jünk ... gyermekünk ... vagyonunk ...
elveszett, koldusszegények lettünk. Ne
okoljuk az Istent bajaink miatt, bűnös
dolog lenne Ot szinte szemrehányással
illetni! Ha zokogva is, de mondjuk ki:
Legyen meg a Te akaratod! Isten adta,
Isten elvette, legyen áldott az ö szent
neve!

3. Leghatalmasabb Pátrónánk, Nagyo.
asszonyunk, Szent István az Ö oltal
mába ajánlott minket. Es míg a magyar
benne bízott, Ot tisztelte, mint gyermek
édesanyjába fogódzott, addig óvta,
védte is öt. De mikor a Nagyasszony
tisztelete helyett a bűnös utakra lépett,
a rózsafüzér helyett inkább károm
kodott, csecsebecsékkel, karkötőkkel.

körömápolással és egyéb hiúságokkal
foglalkozott és a legborzasztóbb bűnök
be sodródott, akkor ne csodálkozzunk,
hogy Szűz Mária is visszavonta anyai
oltalmazó karját!
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Ha elhagynál minket, Anyánk, ki viseIne
gondot miránk?

Hozzád sír fel István népe, magyaroknak
Reménysége!

Szűz Mária, sírva kérünk, felejtsd el
hűtlenségünk.

Ki mindíg jó Anyánk voltál, pártolj most is
szent Fiadnál,

Ne hagyd veszni örökséged, boldogtalan
magyar néped.

Imádság Szent Istvánhoz

Nemzetünk apostola és hatalmas
pártfogója, szeretett királyunk, Szent
István, ki őseinket a pogány tévelygés
sötétségéből az egyedül üdvözítő kato
likus hit világosságára hoztad, bálvá
nyaikat leromboltad, megtért népednek
templomokat és iskolákat emeltél, sze
gényeit, árváit és özvegyeit szerető
atyaként tápláltad és igy rnűveltté,

boldoggá iparkodtál tenni nemzetedet;
a te tömérdek fáradozásod, kiállott
küzdelmeid és mindezekkel szerzett
kimondhatatlan nagy érdemeid miatt
fiúi és még most is alattvalói bizoda
lommal fordulunk hozzád, ó apostoli
szent királyunk, és kérünk, ne vond
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meg hathatós pártfogásodat a te magyar
népedtől, melyet annyi munkával meg
térítettél. Kérj számára buzgó aposto
lokat; kérd az Istent, szüntesse meg
köztünk a hitszakadás átkát és az
erkölcstelen életet, hogy üdvösséges
törvényeid és igaz atyai szívből fakadt
intelmeid szerint a szeretetben eqye
sülve, az egy igaz hitben állhatatosan
megmaradjunk, szent életed nyomdo
kait kövessük és így egykor veled
együtt az örök boldogságban Urunkat,
Istenünket vég nélkül áldjuk és dícsér
jük. Amen.

Szent Ágoston imádsága
a Boldogságos Szüzhöz

O, boldogságos és minden dícsé
retre méltó Mária, Istennek dicsőséges
Anyja! Ki az ég és föld Alkotóját
méhedben hordoztad! Ki mondhat ne
ked, ó szentséges Szűz Mária, méltó
dícséretet és hálát, hogy különös jó
voltodból a romlottságnak indult világ
segítségére jöttél. Mily magasztalással
illessen a gyarló emberi nem, melynek
csupán a hozzád intézett angyali üzenet
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által nyílt meg a megváltás útja.
Fogadd el ezért, bármi csekély és érde
meidhez éppen nem mért hálánkat.

És míg hódoló érzelmeinket elfoga
dod, eszközöld ki számunkra bűneink
bocsánatát. Bocsásd be imáinkat csar
nokodba, hogy meghallgathassad, és
küldd vissza számunkra érette a bűn
bocsánat kegyelmét. Eszközöld ki szá
munkra azt, amit kérünk, és távoztasd
el, amitől félünk. Hiszen az igazságos
Bíró haragjának kienqesztelésére senki
sem képesebb, mint te, akit az Udvö
zítő és örök Bíró anyjául méltónak
talált az Isten.

Ú, Szűzanyám, segítsd a nyomorul
takat, gyámolítsd a kislelkűeket, gon
dozd a siránkozókat, imádkozzál a
népért, légy közbenjáró az egyházia
kért és szószóló a jámbor asszonyokért.
Érezze mindenki segítségedet, aki csak
tiszteli szent emlékedet. Támogasd
készségesen a könyörgők kérését és
eszközöld ki a kívánt eredményt.
Könyörögj az Isten népéért, ki méltó
nak találtattál a világ kincsének hor
dozására. Légy szánakozó a lesujtottak
iránt és kegyelmes azokhoz, akik még
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a mennyországtól oly távol zarándo
kolnak. Örízz, hogy el ne essünk;
oltalmazz, hogy meg ne fogyatkozzunk;
segíts, hogy diadalt arassunk; hogy el
ne vesszünk. Amen.

Miatyánk. .. Udvözlégy... Dicsöség ...

Kinek első szent királyunk felajánlott
minket,

Boldogságos Szűz Mária, tekintsd ügyeinket,
Fájós szivvel, könnyes szemmel, ím hozzád

sietünk,
Magyarország Nagyasszonya, könyörögj

érettünk.

A Te kerted ez az ország, mely betegen
hervad,

Boldogsága virágait fonnyaszt ja mindennap.
Kopár földje csak úgy ázik, ha mi könnyet

ejtünk.
Magyarország Nagyasszonya, könyörögj

érettünk.

Szent kezeddel oltalmazzad hazánk
drágaságát,

Tedd általa boldoggá a magyarok hazáját.
Új nap süssön ránk az éqből, kik annyit

szenvedtünk.
Magyarország Nagyasszonya, könyörögj

érettünk.
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II. NAP

SZENT LÁSZLÓ

"Virágoskert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária."

Elmélkedés

Szent István halála után nagyon
szomorúra fordult az ország sorsa.
Belülről trónviszályok, kívülről idegen
támadásök fenyegették. A nemzet poli
tikailag és lelkileg megoszlott. Az
egyik része becsülte Szent István alko
tásaít, a keresztény hitet, a kírályságot;
a másik Koppány és Vata vezérlete
alatt visszakívánta az ősi pogány sza
badságot. E meghasonlás miatt meg
romlott az erkőlcs, a közélet, terjedt.
a pogány babonaság, lopás, rablás, erő
szakoskodás. Ily körülmények között
lépett a trónra Szent László király,
Isten választotta.

Daliás alakjára, felséges egyéniségé-
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re vetem tekintetemet. Férfias szépsé
gét mindenki megcsodálta. Sisakját,
pajzsát, kardját Szűz Mária képe és
neve ékesiti. A harcban vitézei élén
jár. Mindenkinél egy fejjel magasabb
és legyőzhetetlen. Szent László nagy
volt mint király, hős volt mint vezér,
szent volt mint ember. A keresztes
háború vitézei őt választották meg
fővezérükül, és II. Orbán pápától e
célra a neki küldött harci kardot Isten
és Szűz Mária tiszteletére óhajtotta
forgatni.

Amily szép és nemes volt Szent
László külső megjelenésében, épp oly
nagy és kimagasló volt lelkileg is. Szi
gorú törvényeivel eltüntette a pogány
ság utolsó emlékeit is. Letörte a lopás,
rablás szenvedélyeit. Megfékezte a
nép szilajságát. Szent István nyomdo
kain haladt. Példátlan életszentsége és
lovagiassága mellett páratlan volt
Mária-tisztelete. Ö volt az első, aki
zászlóinkra Szűz Mária képét hímez
tette, aranyainkra a Szent Szűz képét
verette e felírással: "Szűz Mária,
Magyarország Patrónája". Csatái előtt

Máriát hívta segitségül, harcosai ajká-
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ról harcba menet Mária neve és éneke
hangzott föl, győzelmük után Máriához
szállt hálaadó imájuk.

Ö nevezte Magyarországot "Regnum
Marianum"-nak, azaz "Mária országá"
nak. Róla szól a régi vers:

"Udvözlégy, kegyelmes Szent László királyi
Magyarországnak édes oltalma,
Szent királyok közt drágalátos gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag."

Három gondolattal foglalkozzál I

1. Szent László a mélységből emelte
népét a keresztény hit magaslatára.
Nem tudnád-e testi-lelki erőidet Isten
és a Nagyasszony tiszteletére felhasz
nálni? Mi t tudnál tenni Isten és a
Szűzanya dicsőségére és a lelkek
üdvösségére?

2. Szent László eszményképe Szűz
Mária volt. Érte élt és dolgozott. Népe
szivébe, lelkébe plántálta a Szűzanya
tiszteletét. Vajjon rólad is lehetne-e
ezt mondani? Máriáért élsz-e, halsz-e?
Tettél-e valamit az ő tiszteletére? Orszá
gunk sorsán azok a királyok és had
vezérek lenditettek legtöbbet, akik
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·Szűz Mária legbuzgóbb tisztelői voltak.
Gondoskodjál arról, hogy legalább
családotokban lobogjon élénken Szűz
Mária tisztelete, szeretete. Végeztétek-e
valaha közösen a rózsafüzértj Unne
pein mentek-e szentmisére, szentáldo
záshoz?

3. Szent László a lovagiasságnak
eszményképe volt. A középkornak e
gyönyörű erénye tündöklött rajta. A
nőre úgy tekintett, mint édes testvérére,
jóságos édesanyjára, többet mondok:
mint a Boldogságos Szűzre. Azért tisz
telte és védte a nőt. A rabló kun kezé
ből kimentette a magyar lányt. Hol van
nak ma azok az ifjak és férfiak, akik
ily tisztán tudnak gondolkodni a nők
ről, akik a nőben Szűz Mária hason
mását látják? De hol vannak viszont az
asszonyok és leányok, akik ildomossá
guk és szerénységük által Szűz Mária
becsületére törekednek válni?

Imádság Szent Lászlóhoz

Isten kedves híve, országunk nagy
királya, a magyarnak büszkesége, Szent
Lászlól Te vitézséged által meqvédel-
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mezted édes hazánkat a vad népek
dúlásai ellen, bölcs törvényeid és igaz
ságos ítéleteid által megtisztítottad ked
ves nemzetedet a pogány erkölcstelen
ség maradványaitól és istenes, szent
életed által oly kedves voltál Isten
színe előtt, hogy imádságodra igen sok
csodát mívelt. Isten előtt való nagy ked
veltségedre kérünk, nyerj hazánknak
állandó békességet, hogy se külső, se
belső harcok és villongások ne dúlja
nak köztünk. Szerezd meg nekünk ha
talmas közbenjárásod által a kegyel
met, hogyanemzetünkön rágódó po
gányságot, hitbeli közönyt és kárern
kodást kiirtsuk, nehogy az igazságos
Isten végkép elvesse magától ezt a te
népedet, melynek üdvösségéért annyit
áldoztál, hanem inkább magasztaljuk és
terjesszük az Isten dicsőségét e földön,
hogy a másvilágon az Ö színről-színre
való látásában veled együtt örökké
örvendhessünk. Amen.

Szent Bemát imádsága a
Boldogságos Szűzhöz

Lelkünket, szemünket és kezünket
hozzád emeljük, világ Királynője!
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Ragyogó dicsőséged előtt térdet-fejet
hajtunk és buzgó fohászokkal küldjük
hozzád az égbe könyörgésünket. Vesd
ránk kegyesen a magasból, ó égi fölség
boldog szemedet, mely az örökkévaló
világosság megfoghatatlan dicsőségét
szemléli szüntelen. Tekints reánk, kik
e nyomorúságos világra számkivetve
hozzád könyörgünk. Ime, mi bűnösök,
a félelmes Bíró előtt állunk, kinek ret
tentő karja haragjának pallosát suhoq
tatja fölöttünk. Ki fordítja el azt tőlünk?
Senki sem képes úgy megragadni az
Úr haragos kezét, mint Te, Úrnőnk,
kít az Isten legjobban szeret s aki által
legelőször nyertünk irgalmat e földön
a mi Urunk, Istenünk kezéből.

Nyisd meg hát, irgalmasság Anyja,
jóságos szíved ajtaját Adám fiainak kö
nyörgő sóhajára. A föld minden hatá
rairól a Te védelmed menedéke alá
futamodunk a rettentő Isten arca elől.
Előtted könnyeznek szemeink, Úrnőnk;
hozzád esedezünk áhítatunk hangos
szavával, hogy enyhítsd irántunk Fiad
nak, a mi Urunknak haragját, amelyet
bűneinkkel oly hatalmas lángra gyuj
tottunk.
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Kegyelmét, melyből hálátlanul ki
estünk, szerezze vissza számunkra a Te
kegyelmed. Újra az Ö orvosságát kí
vánjuk, kinek halálos sápadtsága meg
gyógyított minket, mert rothadoznak és
romladoznak a mi sebeink és nincsen
bennünk épség. Figyelj ránk, Úrnőnk
és nézz lelkünk fájó sebeire, mert Te
előtted tárjuk ki bizalommal ügyünket.

Tudjuk, hogy megmérhetetlen a Te
kegyességed, dicsőséges Anyánk; hi
szen Te voltál az, aki ezt a tisztátalan és
szennyes világot szeplőtelen ösvényen
jártad meg, és mikor még a bűnösök
közt időztél. akkor is oly nagy szent
séggel ékeskedtél az Isten előtt, hogy
egyes-egyedül találtattál méltónak az
örökkévaló Király trónjának közvetlen
közelségére. Amen.

Miatyánk ... Udvözlégy ... Dicsőség ...
"Boldogasszony Anyánk, régi nagy

Pátrónánkl
Nagy inségben lévén így szólít meg hazánk;
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokrólI

O Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkájal
Magyarországról
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Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkral
Magyarországról ...

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segélj ed áldásra magyar nemzetedet!
Magyarországról . . .

Vedd el országunkról ezt a sok inséget,
Mikben torkig úszunk, ó nyerj békességet I
Magyarországról ...
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III. NAP

KIRÁLYI ALKOTÚ P~LDA

"Isten legszebb temploma,
Udvözlégy szent Szűzanyal"

Olvasmány

Latin közmondás, de a magyaroknál
is beválik: "A szó megindítja az embert,
de a példa húzza, vonja." Hiába a szülő,

tanító, pap vagy király minden szava,
intése, parancsa vagy törvénye, ha nem
járul hozzá a jópéldája. Amilyen al
pásztor, olyan a nyája! Mily boldogok
vagyunk, hogy régi jó királyaink Szűz

Mária tiszteletében oly szép példát ad
tak nekünk!

S z e n t I s t v á n tíz egyházmegyét
alapított. Az egyházmegyék élére az
esztergomit állította és ezt a Boldoqsá
gos Szűz és Szent Adalbert pártfogása
alá helyezte. Elete alkonyán Nagybol
dogasszony tiszteletére Székesfehér
váron is hatalmas bazilikát épített,
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amelynek alapjait csak az utóbbi évek-
.ben fedezték fel. A 900 év homályából
kiemelt drága kövek, megmaradt rnű

vészi alkatrészek még látták őt, a leq
nagyobbat az Árpádok nemzetségéből,
a középkornak egyik legbölcsebb. leg
erélyesebb és alkotásokban legtevéke
nyebb fejedelmét. Még a romok is
Istvánnak szeretetéről tanúskodnak a
Nagyasszonnyal szemben.

IV. B é l a emléke élénken él és élt a
magyarok lelkében. A történelem meg
jegyzi, hogy IV. Béla uralkodásának
elején visszakövetelte a főpapoktól
azokat az adományokat, amelyeket
édesatyja, II. András király nekik nyuj
tott. Feszült viszonyba került a főpap
sággal. De jött a borzalmas tatárjárás,
amely a feszült viszonynak egyszerre
véget vetett és mindent el is pusztított.
IV. Béla most Istenhez folyamodott.
A legértékesebbet, amivel bírt, azt
hozta Istennek áldozatul: drága kis
Margitját.

Másik fogadalmat is tett: a Nyulak
szigetére zárdát és a Nagyboldogasz
szony tiszteletére templomot épít. El
rendelte továbbá azt is, hogyaszigetet
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Mária-szigetnek nevezzék. Gondolha
tott ö arra, hogy leánykája még Szűz

Mária szigetét is elnyeri? A tatárok
kitakarodtak az országból. Joggal kö
vetkeztetjük, hogy Isten előtt kedves
volt az áldozata!

N a g y L a j o s királyunk 1363-ban,
midön a törökök ellen kellett hadat ví
selnie, tudván, hogy Máriazellben a
Boldogságos Szűznek csodatevö képe
van, a harc előtt a Boldogságos Szűz
höz folyamodott pártfogásért. A haza.
Védőjétől biztosítást nyert a győze

lemről és csekély seregével legyőzte
a négyszer akkora ellenséget. E gyöze
lern után Nagy Lajos seregével Mária
zellbe zarándokolt és a kis kápolna he
lyén nagy templomot épített és azt feje
delmileg megajándékozta. Nagy Lajos
Máriavölgyben, Márianosztrán is épí
tett szép templomot és a budai Nagy
boldogasszony templomot is nagyobbí
totta.

Más királyaink és főuraink is oly
számos és költséges templomot és
oltárt építettek a Boldogságos Szűz
tiszteletére, hogy 500 év alatt nem volt
város, nem volt falu, hol a Boldogságos
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Szűznek oltára vagy temploma ne lett
volna. De ha visszagondolunk Szent
Istvántól örökölt nagy Magyarország
ra, tudjuk, hogy nem volt nagyobb
város, ahol a régiek \ jószívűségéből
valamilyen zárda, intézet fiúk vagy
leányok neveltetésére, szegényház,
árvaház vagy kórház, iskola vagy sze
minárium ne épült volna Isten dicsősé
gére, az emberiség javára.

E l m é l k e d j ü n k.

1. Királyaínk, püspökeink, királyok
hoz és püspökökhöz illő, méltó, nag,?
és értékes ajándékkal kedveskedtek a
jó Istennek és a Boldogságos Szűznek.
Vannak a szegények között a királyok
nak és püspököknek követői ma is.

,Igaz, oly nagy, tekintélyes alapítványt
nem tudnak tenni, de kis házakat, né
hány hold földecskéjüket szívesen
hagyják a kórházra, szegényházra,
árvaházra vagy egy templom építésére.
A szegényasszony kétfíllérje Isten
előtt még ma is sokat számít! ...

2. Ha alkalmad nyílna valamikor
életedben egy templom építéséhez, 
a németek sokat röpítettek a levegőbe
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egy rendház létesítéséhez, egy
zárda vagy nevelőintézet alapításához
hozzájárulni, el ne mulaszd! A kövek,
a szerzetesek és gyermekek imái, irga
iamért kiáltanak érted a jó Istenhez.

3. De ha oly szegény vagy, mint a
templom egere, akkor se búsulj, add
Istennek és a Boldogságos Szűznek azt,
ami benned a legértékesebb, - jó szí
vedre gondolok - és tudd meg, hogy
Istennek ennél többet nem adhattál
volna. De törekedjél az Úr Jézus taní
tása szerint az irgalmasságnak testi
lelki jócselekedeteiben is kitűnni, ma
gad fogod élvezni jótetteid jutalmát,
midőn Jézus ajkáról hallod majd a szót:
"Gyere te jó és hű szolgám, menj be
a te Urad és Istened örömébe!"

Imádság a Boldogságos Szüzhöz
Kriza-kódex.

0, boldogságos és édes Szűz Mária,
Istennek szent Anyja, a kegyelemmel
teljes királynak leánya, angyalok asz
szonya, minden hű kereszténynek édes
anyja! A te kegyelmedbe ajánlom ma
és életem minden napján lelkemet,
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testemet, minden tettemet, gondolato
mat, kívánságomat, akaratomat, beszé
demet, egész életemet és halálomat,
hogy érdemesek legyenek a Te érde
meid miatt szent Fiad akarata szerint
az örök életre.

Légy nekem, Asszonyom, vigaszta
lóm, segedelmem a gonoszlélek és
minden ellenségem incselkedései ellen.
Nyerd meg nekem, méltatlan gyerme
kednek, minden bűneim bocsánatát, add
kegyelmedet, hogy ellenállhassak az
ördög, a világ és a test kísértéseinek,
mert erős szándékom, hogy éltem vé
géig megmaradok a te szent Fiad szol
gálatában.

Kérlek, Édesanyáml Adj lelkemnek
engedelmességet, szívemnek alázatos
ságot, hogy megismerjem bűnös volto
mat és a bűnnek, kísértésnek a Te szent
kegyelmeddel mindíg ellenálljak.

Nyerj számomra, Édesanyám, égi
szeretetet, hogya Te édes Fiadat, a mi
Urunk Jézus Krisztust teljes szívből
szeressem, felebarátomat pedig mint
önmagamat, az Istenért; hogy örvend
jek felebarátom jósága és bánkódjam
gonoszsága felett, hogy senkit meg ne
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útálják, senkit vakmerően el ne ítél
jek, és magamat testi-lelki javak miatt
fel ne magasztaljam.

O, irgalmasságnak Királyné Asszo
nya! Ontsd szívembe szerető szent
Fiadnak félelmét és szerelmét. Ne
engedd, hogy megfeledkezzem arról a
sok ajándékról, melyekk.el az Úr engem.
méltatlan teremtményt érdemem nél
kül elhalmozott.

Kérlek. Edesanyéml Légy szüntelen
mellettem. Ne hagyj a keresztény
hittől eltávoznom. Add kegyelmedet.
hogy abban életem végéig megmarad
hassak. Amen.

Miatyánk ... Ddvözlégy ... Dicsöség ...

Egek ékessége! Földnek dicsösége,
Magyarok Asszonya, Királynéjal
Hozzád buzgó szívvel, köteles húséggel
Járulunk, szentséges Szűz Mária.
Mint Pátrónánkhoz. Édesenyénkhoz
Teljes reménységgel folyamodunk
És minden szükségben fohászkodunk.

Tekints jó szívvel, irgalmas szemeddel
A mi szent eleink kérelmére,
Jöjj örökségednek, rettegö népednek,
Jöjj, kérünk, ó Anyánk, védelmére,
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Míg bennünk egy ér mozdul, s egy csepp
vér,

Nem szűnünk Tégedet hűn tisztelni,
Kegyes jóvoltodat emlegetni.

Mert belénk ontatott, szívünkbe oltatott
Eleink vérével szereteted,
Azért fenn is marad, soha ki nem szakad
Magyarok szívéből tiszteleted.
Ettől, ó Szent Szűz, szivünk ég, mint tűz,
Es Téged mindenkor kész tisztelni,
Hűségét vérével pecsételni.
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IV. NAP

HUNYADI JÁNOS

Asszonyoknak vagy tiszta tüköre.
Férfiaknak bajvívó fegyvere,
Királyoknak oktató mestere,
Magyarország választott vezérel

(Vásárhelyi András, 1508.)

Olvasmány

Nagyasszonyunknak, de egyúttal
nemzetünknek legnagyobb és legneme
sebb vitéze Hunyadi János törökverő

hősünk volt. Már mint iskolásgyerme
kek hallottuk, hogy a rózsafüzért na
ponta elimádkozta, a küzdelemben
kardja markolata köré csavarta, Jézus,
Mária szent nevét segítségül híva
ment a csatába. Egymásután aratta a
legszebb győzelmeket a hitetlen török
felett, úgyhogy híre, neve csakhamar
befutotta egész Európát és harcra
lelkesítette a keresztény uralkodókat.
Néhány ütközetben segítségére volt
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jóbarátja, Kemény Zsigmond, majd
Kapisztrán Szent János támogatta őt
a maga toborozta keresztesvitézeivel
együtt.

Hunyadi a tőrökök elleni küzdelmét
vallásos kötelességteljesitésnek tekin
tette, amellyel szolgálatot akart tenni
az egész kereszténységnek. Nem kisebb
eszme fűtötte lelkét, mint a "hitetlen
törőknek" teljes kiszoritása Európából.
Hunyadi dicsőséges harcai nyomán
eszmélt rá először Európa Magyar
ország nagy történeti hivatására, amint
azt V. Miklós pápa 1450-ben világosan
kimondotta: "Magyarország a keresz
ténység védőbástyája."

Hunyadi János életét keresztény
lelkület, mély vallásosság jellemezte.
Midőn 15,000 székellyel sikerült neki
az ötszörte nagyobb török sereget lent
aVaskapunál megvernie, akkor a
töröktől szerzett zsákmányból építette
fel a mai napig hírneves csíksomlyói
Szent Szűz templomát az erdélyi hava
sok alján. - Máskor ugyancsak hadi
zsákmányból, Tövisen épített a pálosok
nak templomot és rendházat.

1456-ban a győzelmes nándorfehér-
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vári ütközet után halálos ágyra került.
Felejthetetlen szépen ragyogott fel itt
utoljára Nagyasszonyunk buzgó tisz
telőjének és nemzetünk hősének mély
vallásossága és bámulatos alázatos
sága. Magához kérette nagy küzdelmei
nek méltó társát és barátját, Kapisztrán
Szent Jánost. Átvitette magát a szom
szédos Mária-templomba, meggyónt és
barátja kezéből vette magához a kenyér
színe alatt Krisztus szent testét. Végig
hallgatta - szombati nap lévén - a
szentmisét, és nándorfehérvári győ
zelme után 20. napon szállt nemes
lelke a jóságos Istenhez, az élet nagy
harcainak gazdag Jutalmazójához.

Három gondolattal foglalkozzál I

1. Hunyadi János tetőtől-talpig
katonaember volt, mégpedig a legjavá
ból. De ebben a katonában az élő,
eleven hit lüktetett és az imádság
szelleme élt. Keresztény katolikus hité
ért szállt síkra a "hitetlen török" ellen,
ahogyan ő szokta mondani. De imád
kozott is katonáival együtt és az Isten
megsegítette sok nehéz véres küzdel-
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mében. Hol vannak ma a férfiak és a
nők, akik hitűkért ki mernek állni és
azt a fecsegőkkel és léha gondolkodású
egyénekkel szemben meg merik véde
ni? Hol vannak, akik sikra szállnak az
Egyházért, pápáért, papokért? Ilyet
csak azok tudnak megtenni, akikben az
imádság szelleme lakik. Ha valakihez,
férfiakhoz illik legjobban az imádság,
akik az országok, városok, családok
élén állnak.

2. Hunyadi János hazáját védte
teste-lelke minden erejével. Vannak,
akik csak a hordó tetején tudnak szá
jaskodni, a veszély idején azonban
eltűnnek. De Hunyadinak nemcsak
ereje és bátorsága volt, hanem esze is
és tudta, hogyan és mikor kell az ellen
séget ártalmatlanná tenni. Az igazi
hazaszeretet tettekben nyilvánul. Mit
tehetünk most édes hazánkért?

3. Hunyadi János a rózsafűzért
imádkozta és áhítattal vette fel a bete
gek szentségét. Magyar férfiak, sőt
asszonyok is vannak, akik a rózsa
fűzért nem tudják imádkozni! Nem
kell ezeknek szégyelniök magukat a
katona előtt? - "Beteg valaki közű-'
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letek? Hívja a papot!" - tanítja Szent
Jakab apostol. Hunyadi tudta ezt és
így cselekedett. Mekkora vigasz a
beteg és hozzátartozói számára, ha
valaki így költözik át a másvilágra!

Szent Efrém imádsága
a Boldogságos Szűzhöz

O, Mária, Isten anyja, te vagy az
ég és föld királynője, a szorongatottak
nagy reménye. Téged ragyogó fény
övez, mint a napot; több dicsőség vesz
körül, mint a kerubokat, több szentség,
mint a szeráfokat! Te magasabban
állasz, mint minden égi teremtmény.
Te voltál atyáink. reménye, a próféták
öröme, az apostolok vigasztalása, a
vértanúk dicsősége, a szentek büszke
sége. O, Szent Szűz, ki világosságot és
vigasztalást hoztál az embereknek!
O legtökéletesebb, legszentebb minden
teremtmények közöttl Kihez hasonIít
hatnálak Téged? Te vagy az arany
füstölő, melyből kellemes illat szállott
égnek; te vagy a gyertyatartó, mely
a szentélyt éjjel-nappal bevilágította;
te vagy az edény, me ly az égi mannát
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magába fogadta; te vagy a kőtábla,
melyre az Úr törvénye volt felírva. Te
vagy a szent szövetség szekrénye, te
vagy az égő csipkebokor, melyből Isten
szólott, te vagy Jessze kivirult vesz
szeje, melyen a legszebb virág nyílott
és e virág a te Fiad!

Te vagy az, Ó Szűzanya, te vagy
az, aki által Istenünkkel kiengeszte
lődtünk. Te vagy a bűnösök pártfogója,
a kétségbeesett lelkek reménye; te
vagy a biztos révpart minden hajótörés
ellen; te vagy a világ vigasztalása, az
árvák menedéke, a foglyok váltsága,
a betegek orvossága, a szenvedők bal
zsama, mindenkinek üdvössége. Ben
ned találja föl a magányba vonult nyu
galmát, a világ embere támaszát. Hoz
zád jövünk tehát, ó Istennek szent
Anyja! A te védőszárnyaid alá mene
külünk! Fedj be minket irgalmassá
goddal, légy könyörületes irántunk.
Igen, könnyes szemmel esedezünk
előtted, nyerd meg áldott közbenjárá
soddal, hogy a te isteni Fiad, a mi
kegyes Megváltónk el ne vessen
bűneinkért és mint terméketlen fákat
az örök tűzre ne kárhoztasson. Amen.
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II. Rákóczi Ferenc imádsága

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem
kimeríthetetlen forrása, ki parancso
lataidról megfeledkezett népedet néha
napján a szolgaság jármával sujtod,
hogy megtörvén gőgjét, amint a bün
tetésben igazságot adtál, a megbocsá
tásban újból kegyelmet nyujts neki:
bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlan
ságát, beismerjük mindennapi vétkein
ket, amelyekkel ellened támadván
valóban megérdemeljük ostorodat. Rá
szolgálunk, Uram, hogy nemzetünk.
dicsősége elenyésszék, gyermekeink
idegen nép járma alatt görnyedjenek.
Méltók vagyunk, hogy magvunk sza
kadván eredetünk emlékezete és nem
zetünk neve feledésbe merüljön, mivel
elhajoltunk. Tőled, Istenünktől és
Urunktól.

Mindazonáltal, ó Uram, tekintsd a
nyomorúság ez örvényébe hullott né
pednek sóhaját, hallgasd meg a szegé
nyek, az özvegyek és árvák Hozzád
felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bűnhö

désre kész ártatlanoknak kiontott vérét
s ne feledkezzél meg irgalmasságod
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cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly
kegyesen elárasztottad szolgaságban
sínylő választott népedet.

Es ha lelkünkben lángra lobbanta
nád a bűntől való felszabadulásunk
vágyának tüzét, vezéreld cselekedetein
ket, hogy egyesült erővel szolgálhas
sunk kegyes akaratodnak. Adj, Uram,
azoknak, akiket vezérünkül rendel
tél, hivatásukban bölcseséget, balsors
ban bátorságot, a szerencsében mérsék
letet, hogy végzéseid útján haladjanak.

Add, végül, Urunk, legkedvesebb
Atyánk, hogy felvétetvén néped kebe
lébe, rendelésed útjáról le ne térjünk,
hanem igazságtételeid őreivé lévén,
utunk nyugalomban és békességben
vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyel
mednél fogva azt akartad, hogy ki
szabaduljunk a szolgaságból és meg
váltassunk. A mi Urunk Jézus Krisztus
által, ki a Szentháromságban veled
él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Amen.

Miatyánk ... Udvözlégy ... Dícsöséq ...
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Ö dicsőséges, 6 ékességes, mint a csillag,
fényesI

úrnőnk s Anyánk vagy, drága, szép,
erényes.

Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi
magzat,

Bölcs Salamonnál zeng neked a hangzat.
Menny királynője, baj enyhitője, Egi sark

erője,

Tavaszi színben rózsa anyatője.
Hajnal nyílása, éltünk világa, nap dicső

sugáral
új fényt fakasztál üdvünk borújára.
Ej tiszta holdja, kín gyógyitója, rab

szabaditója:
Tőled segitve láncait leoldja.
Nap mosolygása, füst lobogása, szende

szűzí lányka:
SzeplőtelenI Erted gyúlt a király lángra.
Szép arany nyaklánc, mennyei borház,

érctorony, fedett sánc ...
Minden nyomorgót üdvet adva megszánsz.
Pálma sudára, nektár pohárja, fűszer

illatárja:
Vidd a bolyongót égi hon útjára.
Szent búza magja, ékszer smaragdja,

irgalom harangja.
Jusson elődbe e zsolozsma hangja.
Harc lobogója, vígság folyója, Szűz virág

bimbója.
Egi gyönyörnek vagy te kincstartója.
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Föld liliomja, rózsagally lombja, szállj
az égi honbaI

Melynek fényárját szíved földre vonja.
Menny ékessége, nép dicsősége, vidd

szívünket égbe:
Hogya számúzött lelje nyugtát végre I
Fény a sötétben, édes reményem,

ó, tekints le rám; fenn:
Adj híveidnek örök éltet. Amen.
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V. NAP

ESZTERHÁZY MIKLÓS gróf, nádor

Csak törpe nép felejthet ősi nagyságokat.
Csak elfajult kor ös elödöket.
A lelkes eljár őseí sírtakahoz.
S gyujt régi fénynél új szövétneket.

Olvasmány

Valamikor azt hittük, hogy az urak
nak, főként a grófoknak színig tejföl
az életük. Sok mágnásnak csakugyan
kedvezett a szerencse, de nem minden
kor és mindenütt.

Csak egy röpke pillantást kell vet
nünk a később nagy és hatalmassá lett
Eszterházy Miklósra, hogy a fenti
igazságról meggyőződjünk. Tudomá
nyos kiképzését a Jézustársaság nagy
szombati kollégiumában nyerte. De ő
a Szentlélek külön sugallatára nemcsak
a profán, hanem a hittudományban is
iparkodott előrehaladni és épp ezért
16 éves korában elhagyta Luther Már-
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ton vallását és visszatért ősei vallására,
a katolikus hitre. Édesatyját e lépés
nagyon meglepte: "Azt hallom, hogy
pápista vagyi Igaz-e?" Miklós nem
akarta atyját megszomorítani és azért
hallgatott. "Mondd meg, - sürgette őt
atyja - hogy pápista vagy-e?" Miklós
a másodszori világos és határozott kér
dés elől már nem tudott kitérni, azért
nyugodtan és kötelességszerűen beval
lotta, hogy ő már katolikus. Atyja ha
ragra lobbant és e kemény szóra fakadt:
"Soha keresményemben részed nem
lesz, távozzál házamból!" Gyengéden
szerető édesanyja nehéz szívvel bocsá
totta útra szegény gyermekét. Szegény?

Miklós, lehet hogy édesanyja taná
csára nagybátyjához, Illésházy István
hoz ment, aki szintén protestáns volt.
Ez szívesen fogadta, sót Miklóst becsü
letes, őszinte jelleme miatt meg is sze
rette és nagy gondot igényló munkái
nak elintézését mindíg sűrűbben reá
bízta.

Minthogy Illésházynak gyermeke
nem volt, úgy gondolta, egész birtokát
Miklósra hagyja, ha ez a katolikus hit
ról a protestáns hitre tér. Mikor szándé-

41



kát Miklóssal tudatta, Miklós kijelen
tette, hogy ezt semmi szín alatt sem
tudja megtenni és azért tisztességtudóan
elköszönt, hogy még a kísértés árnyé
kát is elkerülje. Acél jellem!

Miklós most Magócsi Ferenchez, a
kassai főkapitányhoz ment, akivel
ágróI-végről szintén rokonságban állt.
Magócsi is protestáns volt, de ez Mik
lóst nem zavarta, csak hagyják meg őt
katolikus hitében. Magócsi örömmel
látta a szép szál, okos fiatalembert és
úgy remélte, hogy házának és a hazá
nak is díszére fog válni. Két évig
forgatta Miklós, a későbbi törökverő
hős a fegyvert, rövidesen alvezér lett
és minden derék katonának mintaképe.

1610-ben Magócsi Ferenc hirtelen
meghalt Miklós élete fordulópontjához
ért.

1611 január l-én a vár úrnője,

özv. Magócsiné ősi szokás szerint meg
felelő ajándékkal kedveskedett a ház
minden tagjának, egyedül Miklósról
feledkezett meg. E mellőzés fájt a
nemes fiatalembernek és azért illen
dően felmondta a szolgálatot. Az úrnő

érdeklődött a felmondás oka iránt és
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mikor megtudta, Miklóst kezénél fogva
kincstárába vezette és azt mondta,
most válasszon tetszése szerinti tárgyat.
Eszterházy valami értéktelen csekély
séget szemelt ki magának. Erre az
úrnő azt kérdezi: Nem lelt-e ennél
értékesebbet, vagy olyasmit, ami az
egésszel felér? Erre a meglepetéstől
elámuló Eszterházynak ártatlan ked
vességgel jegygyűrűjét ajánlotta fel.
Eszterházy szomorúsága örömmé vál
tozott. Hogy ő valamikor e gazdag,
szép és ami a legfőbb, e jószívű özvegy
nek férje lehessen, erre sohasem mert
gondolni, ha olykor-olykor fel is lob
bant szíve szeretete. Ugyanis oly aka
dály állt kettőjük között, amelyet
emberileg szólva nem lehet elhárítani.
Ozv. Magócsiné, született Szerdahelyi
Dersffy Orsolya protestáns volt, Eszter
házy ízig-vérig katolikus. Azért minden
kertelés nélkül kijelentette: "Látva, sok
szép jóban áldott meg az Úristen,
melyekben utánad én is részes lehetek,
de úgy éltessen az Isten, ha mindjárt
koronát is tennél a fejemre, el nem
vehetnélek, ha a hit dolgában velem
egyet nem értenél." Dersffy Orsolyának
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e kijelentés nem okozott nagyobb meg
lepetést, mert hisz a néhány év alatt,
amelyet Eszterházy szolgálatukban el
töltött, volt alkalma megismerni e férfi
komoly vallásos életét, tiszta erkölcsét.
Amit rajta látott, az bámulatra és tisz
teletre bírta és azért nem esett nehe
zére kimondani, ha öt ezentúl nemcsak
példájával, hanem szavával is kioktatja
az igaz katolikus hitre, akkor ö is kész
örömmel visszatér ősei szent hitére.
Igy is történt. Boldog házasság,
amelyben az élet legfontosabb kérdésé
ben, -az igaz hit a fontos kérdés 
melynek eldöntésétől az embernek
nemcsak földi, hanem örök boldogsága
is függ, két szív egy húron rezdül
pendül.

Alighogy Eszterházy a Magócsi- és
Dersffy-birtokok ura lett, tanulmá
nyozni kezdte a birtokok eredetét és
rájött arra, hogy Regécz vára igazsá
gosan nem őt, hanem lovászát, Alaghyt
illeti meg. Felfedezéséről nem szólva
senkinek, regéczi kastélyában nagy
ünnepséget rendezett, amelyre a kör
nyékbeli nemeseket és főnemeseket
mind meghívta. Az asztalfőre dísz-
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magyarba öltözött lovászát ültette, bár
mennyire szerénykedett és szabódott is
a kijelölt helyet elfoglalni. Midőn a
vendégség közben a poszpászt hozták
az asztalra, szólásra emelkedett Eszter
házy és lovászát úgy éltette, mint az
uradalom igazi birtokosát, mondván:
"Vegye Kegyelmed Regécz várát mint
valódi tulajdonát!" Eszterházy Miklós
nagylelkű tette meglepte Alaghyval
együtt a díszes vendégkoszorút, és
Eszterházy szép, nemes tette belekíván
kozott a magyar történelembe.

Igy kezdődött és folytatódott az a
gyönyörű keresztény katolikus családi
élet, amelyet az Isten áldása immár
évszázadokon át oly bőségesen látott
el. Mélységes hit, szívjóság, szeretet a
legszebb harmóniában olvadt össze és
a nemes gróf példaszerű családi élete
sok családi életnek lett példaképe. A
Nagyboldogasszonynak mindíg kiváló
tisztelője volt. László fiának 16. szüle
tése napján olyan olvasót adott, ame
lyet 15 éven át mindennap érte elimád
kozott.

No de nem regényt akarunk olvas
ni, hanem régi igazságokon elmélkedni
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és azokból egy-két következtetést éle
tünk számára levonni.

Elmélkedjünk

l. Csodáljuk és épüljünk Eszterházy
Miklós megingathatatlan hitén. Három
szor is a legnagyobb veszedelemben
forgott. Hite miatt kellett elhagynia
az apai házat. Hite miatt mondott le
Illésházy birtokáról. Hitét nem hagyta
el még Szerdahelyi Dersffy Orsolya
kezéért seml Mi katolikusok, akik az
igaz hitet szinte gyermekkelengyeként
kaptuk örökségbe a jóságos Istentől,
nem is tudjuk felfogni, megérteni, hogy
érdemünk nélkül milyen nagy és drága
kincsnek jutottunk birtokába! Egy
Eszterházy Miklósnak és annyi hős
lelkű konvertitának mit és mennyit
kellett tűrnie, küzdenie, hogy ezt el
érje! Köszönjük Istennek az igaz hit
kegyelmét és imádkozzunk. szakadár és
protestáns testvéreink megtéréséért.

2. Eszterházy Miklós lelkén soha
sem vett erőt a kapzsiság és a pénzvágy
ördöge. Lemondott örökségéről, Illés
házy vagyonáról. Neki csak hallgatni
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kellett volna Regécz vára eredetéről,
egy írást kellett volna megsemmisítenie
és tovább birtokolhatta volna a várat.
Nem tette. Midőn megtudta, hogy
Regécz várának ki a jogos tulajdonosa,
elhatározta, hogy annak vissza is adja.
Sohase vakítson el bennünket a pénz,
sohase hagyjuk el a becsületesség útját!
Lopott jószágon, igazságtalanul szerzett
vagyonon nincs és nem lesz Isten
áldása ...

3. Az Istent szeretőknek minden
javukra válik. Az isteni Gondviselés
mily boldogságra vezette Eszterházy
életét! Aki Istenben bízik, nem csalat
kozik.

Könyörögjünk

Uram Jézus Krísztus, az igaz hit
szerzője és befejezője, ki az örök vesze
delemben forgó annyi millió hitetlen és
eretnek közül engem a katolikus Egy
ház kebelébe és az igaz hitre kegyesen
meghívtál: engedd kegyelmesen, hogy
szívvel higgyek az igazságban, ajakkal
valljam és hogy üdvözülhessek, csele
kedettel is erősítsem, védelmezzem,
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terjesszem a hitemet és a te nagyobb
dicsőségedre kész legyek mindent el
szenvedni, sőt még véremet is kiontani
érette. Amen.

Az Egyház imádsága
a Magyarok Nagyasszonyához

Magyarország Pátrónája! Könyörögj
érettünk!

Úristen, ki a szeplőtelen Szűz Mária
közbenjárására nemzetünket számtalan
jótéteményeddel halmoztad el, engedd,
kérünk, hogy kit első szent királyunk,
Szent István példájára Nagyasszo
nyunkként ünneplünk és Királynőnk
ként tisztelünk, annak őrök társaságá
ban örvendhessünk a mennyben. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Szent Efrém imádsága
a Boldogságos Szüzhöz

O Mária, szentebb minden szentek
nél, nagyobb minden teremtménynéI.
Te vagy az egyetlen, akiben egyesül
ten ragyog az anyaság és a szüzesség
fényessége, mert te vagy az Isten ki
választott anyja. Ozd el lelkemből a
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sötétséget és a jótól való gonosz vona..
kodást, szent Fiad szívesen hallgat te
rád: ó Édesanya, lépj közbe értemI

Míg tart ez a nyomorúságos élet,
védelmezz és oltalmazz, és ha üt az óra,
hogy el kell hagynom a testet, állj
mellettem, én Úrnőm, és vezesd el
halhatatlan lelkemet az örökkévaló haj
lékba. Találjak ott kegyelmes bírót
isteni Fiadban és boldogan jussak el
oda, ahol a végnélküli fényesség ragyog
minden kiválasztott számára. Amen.

Pázmány Péter ~ádsága
a világi elöljárókért

Irgalmas Isten, uraknak Ura, kirá
lyok KirályaI Te a te apostolod által
megparancsoltad, hogy a fejedelmekért
és tisztviselőkért alázatosan könyörög
jünk neked, hogy az őgondviselésük
alatt csendes és békességes állapotban
élhessünk. Tekints hát kegyelmesen a
te népedre s adj oly fejedelmeket, bírá
kat, vezéreket nekünk, kik a Tőled
vett birodalommal szent neved tisz
tességére, az Anyaszentegyház épülé
sére, az ország javára éljenek, nem
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önmaguk kevélységére vagy fösvény
ségére.

Tőled vagyon, Uram, a hatalom és
birodalom, a te szolgáid és helytartóid
a fejedelmek, kiket a végre rendeltél,
hogy az ártatlanokat oltalmazzák, a
gonosztevőket büntessék. Nekünk pe
dig megparancsoltad, hogyha lelkiisme
retünket meg nem akarjuk sérteni,
ezeknek engedjünk, tiszteljük őket és
ne szidalmazzuk azokat, kiket Ten
magad helytartó szolgáidnak neveztél.

Adj azért okosságot, értelmet, böl
cseséget a te képedbeli embereknek,
hogy minden igazságban személyválo
gatás és ajándékkívánás nélkül isteni
félelemmel parancsoljanak. Ne nézd,
Uram, a mi álnokságainkat, kik azt
érdemeltük, hogy haragodban álnok,
képmutató, hamis urat adj nekünk;
mert községnek gonoszságáért szoktad
Te, Uram, a fejedelmeket vakságra
bocsátani. Ne büntess, Úristen, minket
bűnünk szerint és a mi gonosz érde
münkért el ne vedd Szentlelkedet feje
delmeinktől és bíráinktól, hanem a Te
véghetetlen jóvoltod szerint igazgasd
őket minden igazságra és oltalmazd
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minden veszedelemtől. Legyenek igaz
ságszeretők, igaz törvénytevők, árvák
és özvegyek oltalmai, nyomorodottak
segítségei, a keresztény Anyaszenteqy
háznak. dajkái, kik se ajándékot ne
szeressenek, se személyt ne válogassa
nak, se a maguk hasznát ne keressék,
hanem a rájuk bízott községnek csen
dességét szomjúhozzák mindenkor, a
mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Miaty"ánk ... Udvözlégy ... Dicsőség...

Magyar szűz Anyádnak, ki kincse
hazádnak,

Énekeld dicséretét.
Orökös asszonyod, pártfogód és gyámolód,
Neveljed tiszteletét.
Egész világ előtt, áldva dícsérjed őt
Es magasztald szent nevéti

Voltak sok bajaid és véres hadaid,
Sok veszélyben forogtál.
E Szűz esedezett, téged védelmezett
S hazánkban megmaradtál.
Annyi ínst!gekben és veszedelmekben
Tőle oltalmaztattál.

o Boldogasszonyunkl Mi erős gyámolunk I
Ezután se hagyj minketl
A Te könyörgésed, szent esedezésed
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Elózze meg vesztünket.
Szép felvirulásra és boldogulásra
Segitse nemzetünket!

Nézz ránk, kegyes Anya, kiket Te valaha
Oltalmad alá vettél,
Annyi háborúkban, annyi bú-bajokban
Kegyesen segítettél,
A végsó ínségtól, utolsó veszélyból
Mindeddig megmentettél.

Távoztasd romlását, hazánk pusztulását,
Vidd jó végre dolgait,
Irtsd ki nemzetünkból, elménkból,

szívünkból
A romlásnak okait.
Imádd Istent értünk, hogy ne vesszen

népünk,
Vezesd jóra útjait.
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VI. NAP

A MARIA KONGREGACIÚK

Asszonyunk, Szúzanyánk! Udvöz!ünk
Tégedet,

Kérünk, Ó, meg ne vesd pártfogolt
népedet!

(Tárkányi)

Olvasmány

A mohácsi vész utáni gyászos idők
ben anyagilag és lelkileg lerongyoló
dott a magyar nemzet. Széthúzás, pár
toskodás az urak között. A püspöki
székek nagyrészt a háború következté
ben betöltetlenül, a nyáj gyakran pász
tor nélkül, esetleg az Egyháztól való
gyászos elszakadás miatt csak fizetett
bérencek vezetése alatt. Ragadozó far
kasok, hamis rókák lestek a kész pré
dára. Az ördög ülte diadalát. Ellenállás
nélkül hullott a zsákmány a hitújítók
ölébe. A szenvedély, a pénz- és élvezet
vágy elragadta a vezetőállásban levő-
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ket. Mi lett az egykor oly dicsőséges,
oly szépen induló országból? Hát elvész
Mária országa? Elpusztul Szent István
árva népe? Hát nem segít a Nagy
boldogasszony? A török rabiga, a nem
zeti széthúzás tönkre tette a magyart.
De most, midőn az ország fenékig
ürítette ki a keserűség poharát, szomorú
tapasztalatok után égre emeli szemét

. és lelke mélyéből Máriához, a Nagy
asszonyhoz kiált kegyes segítségért.
A Jézustársasági Atyák vezetése alatt
az ifjúság a Mária-kongregációkba so
rakozik és oly lelki iskolán, oly gyö
nyörű, öntudatos nevelésben részesül,
amely kihatással van egész életére, de
egész társadalmi életünkre is.

Szekfü Gyula mondja, hogy a 17.
században a Mária-kultusz hazánkban
"közjogi jelentőségűvé" vált. Az élet
kor, a társadalmi állás és a foglalkozás
szerint tagolt Mária-kongregációkban
nyerte a hitéhez való törhetetlen ra
gaszkodást Eszterházy Miklóstól el
kezdve anádorok, kamaraelnökök, fő
kapitányok hosszú sora. A legrégibb
kongregációk közé tartoztak a Páz
mány egyetemén felállítottak ... A re-
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formáció okozta romok eltakarításának
és az új nagy Magyarország felépítésé
nek munkája e szellem vezetése alatt
kezdődött meg.

P. Dobokay Sándor S. J., aki diák
korában Pázmány Péterrel együtt volt
az első kolozsvári Mária-kongregáció
nak a tagja, megalapítja Magyarorszá
gon 1601-ben, először Vágsellyén, ké
sőbb Nagyszombatban a Mária-kongre
gációt. Az élet e kongregációkban oly
szent és mintaszerű volt, hogy szebbet,
jobbat, többet még a legszigorúbb szer
zet újoncházában sem lehetett volna
kívánni. Befolyásuk szülőkre, ismerő

sökre, rokonokra, protestánsokra, szinte
bámulatba ejtő volt. A példás élet, a
szerénység, a tudatos kötelességtelje
sítés Isténnel és a szülőkkel szemben,
megragadta a szemlelőt. Az önmeg
tagadás, a vezeklőgyakorlatok, az osto
rozás és a vezeklő öv viselése a lelki
atya gondos irányítása mellett szokás
ban volt. A vallási kötelességek rend
szeres, állhatatos végzése, az apostolko
dásnak száz leleményes, szeretetreméltó
módja, az irgalmasságnak testi-lelki
cselekedetei, a vértanúi lelkület, mely



a három kassai kongreganista vértanú
ban, Kőrösy Márkban, Pongrácz István
ban, Grodecz Menyhértben érte el leg
szebb, legdicsőbb csúcsteljesítrnényét,
megtette hatását az idők folyamán
egész társadalmi életünkre. Magyar
országból újból Regnum Marianum,
Mária országa lett.

Gróf Koháry István mondotta: "Ha
egyszer Mária országában az Isten
Anyjához való ájtatosság fölvirágzik,
akkor remélek ismét boldogabb napo
kat Magyarország számára,"

Három gondolattal foglalkozzál I

l. Mikor a vallási és társadalmi élet
az erkölcsi züllés legmélyén, mondhat
juk a fagyponton állott, akkor jött a
Szűzanya, hogy a gondjaira bízott or
szágon segítsen. Épp ezért nem szabad
a legnagyobb bajban, a legválságosabb
időkben sem kétségbeesni. Es segítsé
günkre jön most is Szűz Mária, ha
hozzá fordulunk. Ki tudja megszámlálni
a minden néven nevezett sok kongre
gációt, Mária- és skapuláré társulatot,
rózsafüzér-koszorúkat stb. Megszámlál-
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hatatlan sok egyesületünk, társulatunk
áll anyai oltalma alatt. Mi lenne, ha az
eredeti szellem erősödését sürgetnők?
A magyar föld színe megújulna! . . .

2. A történelem nyomta rá bélyegét
a Máriq-kongregációk életrevalóságára.
"Régi, ósdi, idejét multa a kongregá
ció", szokták egyesek mondani. De hisz
épp ez bizonyítja életrevalóságát, az
idők vasfoga sem tudta szétmorzsolni!
Tudja az Egyház, de Pázmánytól
P. Bangháig tudja az ország is, hogy mit
jelent a községre, városra, országra
egy-egy jól vezetett Mária-kongregáció I
Tettre, győzelemre, de ha kell szenve
désre is kész a jó kongreganista. Sőt a
haláltól sem retten vissza.

3. A kongreganistának nem kell sok
szót vesztegetnie. Legyen a társadalom
sója, tegye élvezhetövé az életet. Le
gyen a társadalom kovásza, hassa át
az élet minden rétegét feltűnés nélkül.
Legyen a család, az egyesületek sze
retetreméltó angyala és jóság, szeretet,
béke száll a lelkekbe. Legyen melegitö
napsugár és új élet, virág fakad körü
lötte.
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Herceg Eszterházy Pál nádor Imádsága
a Boldogságos Szüzhöz

O, mennynek és földnek dicsőséges
Királynéasszonya, a mindenható Atya
isten fogadott leánya, Jézusunk, Urunk,
Megváltónk szentséges anyja, a Szent
lélekisten tiszta jegyese, Magyarország
örökös és kegyelmes asszonya, szeplő
telen, szép Szűz Mária. Ime, nagy alá
zatossággal borulok szentséges lábad
hoz, aki az élet gyümölcsét hoztad a
világra.

Tehozzád folyamodik bűnös fejem,
ó irgalmasságnak Anyja, mert áldott
vagy te az asszonyok között, sőt ma
gasan fölülmúlod mind a szenteket és
angyali karokat, hisz a te szent Fiad,
az Úr Jézus Krisztus maga után a leg
magasabb székbe helyezett a mennyei
paradicsomban. Te követed, ó drága
latos szép rózsa, mint a szent szűzek
közt a legelső, a mennyei bárányt és
dicsőséges lábaddal az örökkévaló illa
tos kertjében sétálsz; neked szolgálnak
gyönyörűséges énekkel a mennyei
szép karok; téged ölelget a királyok
Királya, Jézus Krisztus mint édesany
ját, mindenekfölött való szeretettel.
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Ily dicsőségben ne feledkezzél meg
bűnös szolgádról, hajolj a mi alázatos
könyörgésünkre. Tudom, nem született
e világra ember, aki méltóságodat elég
ségesképen magasztalta volna; de tu
dom azt is, hogy a te kegyességed oly
nagy, hogy ha valaki tehozzád szívből

folyamodott, az soha meg nem csalat
kozott, s ha valaki benned bízott, azt
soha el nem vetetted magadtól.

Erre nézve én is nagy bízvást járu
lok elődbe, ó csodálatos Szent Szűz,
nagy alázatossággal kérve, fogadd szo
kott kegyelmességgel szeretetemet, hó
dolatomat és szívbeli buzgóságomat,
amellyel kívánnám, bárcsak angyali
elmével dícsérhetnélek. De mivel ez
sem elégséges a te dicsőséged kellő ki
nyilvánítására, mást nem mondhatok,
hanem rövid szóval azt vallom Szent
Anzelm egyháztanítóval, hogy semmi
hozzád hasonló nincs, mert ami tenálad
nál nagyobb, az egyedül az Isten, ami
tenáladnál kisebb, az minden, ami nem
Isten.

Engedd meg tehát, hogy úgy, amint
tehetségemtől telik, dicsérhesselek té
ged. Orök hűséget fogadván anyai jó-

59



voltodnak, íme, fölajánlom elmémet,
szívemet, minden ügyes-bajos dolgo
mat, minden munkámat és imádságo
mat, éjjelemet, nappalomat, életemet,
halálomat.

Oltalmadba ajánlom édes magyar
hazámat és nemzetemet, buzgó imád
sággal kérvén téged, hogy amint ré
gente, most is hatalmas pártfogásoddal
megvédelmezzed, és a te hű magyar
népedet, amely magát mindenkor Mária
családjának vallotta, az egy igaz hit
ben, melyet dicső ős eleink vallattak,
egyesítsd és szeretetben megtartsad.

Magam részéról igaz lelkemre foga
dom, hogy ami csak rajtam múlik, meg
teszek mindent, hogy elfordítsam ha
zámról az isteni igazság büntető osto
rát; valahol csak szerét tehetem, a sok
bűnt megszüntetem, az igaz hitet szó
val és tettel vallom s megvédem min
denáron, és tiszta szívvel rajta leszek,
hogy megadjuk neked híven azt a tisz
teletet és szeretetet, melyet atyáinktól
örököltünk és mellyel neked nemcsak
mint keresztények, hanem kiváltképen
mint magyar nép tartozunk: ó kegyes,
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Ó gyönyörűséges, ó édes szép Szúz
Mária. Amen.

Miatyánk ... Udvözlégy ... Dicsóség ...

FeJ, Mária tiszta Jeventecsapatja,
szentek koszorús unokái!

A lelket a dal ma magasba ragadja,
SzárnyaInak a hűek imái.

Nevére szivünk diadaldala lendül,
hajnalragyogásban az ó neve zendül.

Liliomkoszorúk szelid illata száll,
Jó Édesanyánk szűzí zászlainál.

Tengerhabokon viharos szelek űznek,
küzdünk, evezünk, de nem árvánI

Kitárul egünkre palástja a Szűznek:
küzdelmek egén a szivárvány.

Az éji kísértet a bűnre, ha csalna,
megvéd szeretó anyaszíve, hatalma.

Pogány örömével a föld, ha kinál,
megvetjük a Szűzanya zászlainál.

:as míg odakünn viharok szele tombol,
lelkünkön elömlik a béke ...

Koszorút kötözünk szeretó bizalomból
s letesszük lábad elébe.

Szent esküvel ime örökre fogadjuk,
liliomlobogóidat el sose hagyjuk.

Gyózelmes az élet, erós a halál
a fehér seregek szűzi zászlainál.
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VII. NAP

Az Úrangyala imádsága

Te ki Szüzanya vagy és szülted Uradat,
Aki örökké volt s imádod Fiadat,
Úgy mint Istenedet és nagy Monarchádat,
Szentséges Királyné. hívom irgalmadatl

(Zrínyi Miklós.)

Olvasmány

Áll még templomotok? Szól még
harangotok? O, akkor boldogok vagy
tok, mert van, aki a harangot meg
kondítja és figyelmeztet benneteket
reggel, délben, este a Boldogságos
Szűz tiszteletére; van még, aki meghív
naponkint vagy legalább vasárnapon
kint a szentmisére; van még, aki nem
engedi meg, hogyelsüllyedjetek a
világi dolgokban és elszunnyadjatok a
lelkiekben.
, Három dologra emlékeztet engem a

kis harang.
I. Majd kétezer évvel ezelőtt, mesz-
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sze Judeának egy kis városában, Názá
retben, állt egy magános házacska,
amelybe az Or angyala leszállt és így
köszöntött be: Udvözlégy Mária, ma
laszttal teljes. Mennyei párbeszédet
tartott a legszentebb Szűzzel, Isten
akaratát tudatta vele, mire a Szent Szűz
így válaszolt: "Ime az Úrnak szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint.'
E szóra megnyílt a mennyország ajtaja:
,,:es az Ige testté lőn és miköztünk lako
zék." Mint a frissen hullott szűztiszta
hó, úgy feküdt a jóságos Szűzanya
előtt az isteni Kisded. És amint a nap
sugár nem sérti az ablakot, amelyen
áthat, úgy nem sértette az égből szál
lott mennyei tavaszrózsa a boldog
édesanyát.

És a kis názáreti Szűzet boldognak
hirdeti azóta minden nemzedék a föld
kerekségén. Százezrek és milliók ajkán
hangzott és hangzik el az angyali
köszöntés. Nekünk, magyaroknak is e
gyönyörű hangversenyen nap-nap után
tevékenyen részt kell vennünk!

II. A kis harang szól és eszembe
juttatja, hogya 13. században szokásos
esti harangszót már 1219-ben a budai
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zsinat külön elrendelte; az udvardi
zsinat pedig 1309-ben, a Boldogságos
Szűz tiszteletét sürgetve, ezt az imád
ságot az egész országra kiterjesztette.
Az udvardi kálvária haranglábára
ilyenforma verset véstek:

"Itt szólott a harang elsőt tíszteletedre,
Szűzanya, nyilt hálát, Hunnia bércei közt."

A déli harangszót III. Kallixtus pápa
rendelte ell456-ban az egész világ
számára, Hunyadi Jánosnak a török
felett aratott nándorfehérvári győzelme
emlékére. es azért, ha valakinek, hát
akkor nekünk, magyaroknak illik az
Úrangyalát naponta háromszor elimád
kozni. De milyen magyar az, aki még
az Úrangyalát sem tudja?!

III. A kis harang szól és hirdeti:

Máriát dícsérni, hívek, jöjjetek,
Mert ó fogja kérni Fiát értetek.

A régi magyarok megértették a kis
harang szavát, dícsérték szavukkal,
életükkel Máriát.

Csak egy-két esetet említek a tör
ténelemből. - Eszterházy Miklósnak
legkisebb fia Eszterházy Pál volt, aki-
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ról Balogh írja, hogy a Mária-tisztelet
nek minden idők és népek számára
valóságos csodája volt. 63 éves korá
ban olyan imakönyvet írt "Szeplőtelen
tükör" címen, melyben Szűz Mária
szeplőtelen fogantatását védi és olyan
imákat írt a Boldogságos Szűz tisztele
tére, amelyeket a mai napig használ az
Egyház. Nagyszombatban és Bécsben
gazdag alapitványt létesitett, hogy
annak kamataiból mindkét városban
Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának
ünnepén ünnepi beszédet is tartsanak.
A rózsafüzért úgy tudta forgatni, mint
a kardot. A kardforgatáshoz meg
nagyon értett, mert ő volt az, aki ős

Buda visszafoglalásánál 24,000 magyart
vezényelt és 24 csatának volt győztes
hadvezére, kinek hátát az ellenség
sohasem látta.

Történelmünk egy másik jeles
Mária-tisztelőjéről is szeretnék egy
szót szólni. Koháry István grófról, a
füleki főkapitányról. Anyjától örökölte
a vallásosságot, atyjától a bátorságot.
Vizsgáit oly sikerrel tette le, hogy
I. Lipót király 200 aranyból álló nyak
láncot adott ajándékba neki, amelyet
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viszont" Koháry a máriavölgyi temp
lomnak adományozott. 21 éves korától
kezdve 15 hosszú, küzdelmes éven át
mint Fülekvár fökapitánya töltötte be
fontos állását. Számtalanszor kellett
megverekednie a törökkel. 1678-ban
oly hősiesen védte Fülek várát, hogy
ezért I. Lipót újólag képével felszerelt
arany nyakláncot adott neki, amelyet
Koháry egy ezüst Szűz Mária-szoborral
együtt a máriacelli Szűzanyának aján
dékozott. Eletrajzírója feljegyezte, hogy
Mária ünnepeit megelőző két napon
csak este evett igen csekélyet, a vigi
liát egészen étlenül töltötte. Az ünne
pen korán elment a templomba, ott a!"
legnagyobb bensőséggel sokáig imád
kozott, a jelenlevő nép láttára meq-'
gyónt, meghallgatta a szentmísét, Az
áhítat tüzétől egész felgyulladva,
könnybelábadt szemmel járult az úr
asztalához és vette magához a mennyei
eledelt.

Három gondolattal foglalkozzáll

1. Szűz Mária tisztelete a Szentírá
son alapszik és a józan ész követelésé
nek megfelel. Szent Lukács evangéliu-
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mának elsó fejezetéról és az imént
mondottakról kell csak egy kicsit gon
dolkozní. Ha Szűz Máriát az Atyaisten:
leányának fogadja, a Szentlélek jegye
sének, az Istenfia anyjának, akkor
csakugyan nem teszünk rosszat, ha mi
is tiszteljük azt, akit a Szentháromság
így kitüntetett. És ha tiszteletreméltó
az az édesanya, - így mondja a józan
ész - aki kitűnő tudósnak, művésznek,
hazafiúnak adott életet, akkor minó
tiszteletet érdemel Szűz Mária, aki a
világnak Jézust, a Megváltót adta?!

2. Hallással ajándékozott meg ben
nünket az Úristen; de nem azért adta
két fülünket, hogy az egyik fülünkön
be, a másikon kijöjjön a harangszó,
hanem hogy lelkünkre vegyük, és reg
gel, délben, este elimádkozzuk az Úr
angyalát, mégpedig annál inkább, mert
a pápa ezt a magyarok török feletti
gyózelmének emlékére rendelte el az
egész világ számára. - Ne feledkez
zünk el az imárólI

3. "Nem szülhet nyulat Núbia pár
duca" - mondja a költő. Mi sem lehe
tünk, de ne is legyünk nagy elődöknek
korcs unokái. . . "Osapáim fényes
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kardja fogason függ, rozsda marja,"
Hát ne marja a rozsda lelki életünket,
ne legyünk pipogya keresztények,
katolikusok, akik cégtáblájukra kiírják,
hogy őskeresztények, de egy szent
mísére sem mennek, egy szentgyónást
sem végeznek éveken át, hitüket szé
gyenlik gyakorolni. Gyáva nyulak,
rozsdamarta katolikusok, lomtárba va
lókl Eszterházy Miklós és Pál, Koháry
István, Hunyadi János, Eörményesi
Fiáth István, hol vagytok? Imádkozó
példátok ugyan ragyog, de alszanak a
katolikus magyarok! Meddig még?

Szent Bonaventura imádsága a
Boldogságos Szüzhöz

Udvözlégy, ó malaszttal teljes Anya!
Az Úr van teveled! - De mit cselek
szem, ó szent Szűz, midőn az angyal
szavával üdvözöllek a nélkül, hogy
angyali életet élnék? Valóban meg
érdemelném, hogy messze űzz magad
tól! De lásd: én bízom a te kimondha
tatlan nagy jóságodban. Noha arra mél
tatlan vagyok, mégis így kiáltok fel
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szerétetedtől hevülve: Udvöilégy ma
laszttal teljes.

Mert a Te üdvözletednél elolvad
szívem az édességtől; és kinek is ne
olvadozna a lelke a szeretettől, ha
szellemi szemével látja, hogy e köszön
tés a Te istenanyaságod előjele! Mi is
hangzott valaha kedvesebben a te szí
vednek, ó mennyek édes Asszonya,
mint e köszöntés, mely által téged Isten
anyjául ismerünk. Mert a te akaratod,
hogy az emberek úgy örvendezzenek
benned, hogy minden szeretetüket Arra
irányozzák, aki tőled született.

Ú lelkek édes vadásza, mily sok
lelket elragadtál már a pokoli oroszlán
elől! Ki tudja magasztalni a te méltó
ságodat? Hogy aggódol a haldoklók.
lelkéért, hogy keresed az emberi szí
veket, míg a menny tele van dicsősé
geddel és az egész mennyei udvar ma
gasztal és dicsőíti Csak az hallgasson
a te nagy irgalmadról, ó boldog Szűz,
aki szükségében hozzád kiáltott és meg
vetetted kérelmétI

Azért teljes szívemből könyörgök
hozzád és örvendezek nagy irgalmassá
godon; mert minden nemzedékek álda-
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nak téged. miután mínden nemzedékek
megáldattak tebenned I O segíts minket,
hogy általad elnyerhessük az örök élet
gyümölcsét! Légy pártfogónk. ó édes
Szűz, hogy az örök Atya élveznünk
engedje a te méhed legédesebb gyü
mölcsét, Jézust, ki az Atyával és Szent
lélekkel él és uralkodik örökkön
örökké. Amen.

lmádkozzunk békességért!

Békesség Istene! Te engeded meg a
háborúkat, hogyannál inkább óhajtsuk
az örök. igaz békességet. Engedj békes
séget Egyházunknak és hazánknak.
Reszketünk. ha csak elképzeljük azt a
szerencsétlenséget, amelyet ránk és
testvéreinkre von a háború. Engeszteld
ki az egymás ellen harcoló nemzete
ket. Kezedben van a királyok és nem
zetek szíve, úgy fordítod őket, mint a
patakokat, amerre akarod. Fordítsd hát
őket a békességre. S ha békességgel
áldasz meg minket, add, hogy éljünk
vele igazi hasznunkra, éljünk együtt
egyetértésben és Téged semmi bűnnel
meg ne sértsünk. A mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.
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Úristen, kitől a szent kívánságok,
igaz tanácsok és tökéletes cselekedetek
származnak: add szolgáidnak. azon bé
kességet, melyet a világ nem adhat,
hogy szívünket parancsaid teljesítésére
szánjuk, az ellenségtől való félelemtől
megmenekedjünk és a Te oltalmad
alatt csendes időket élhessünk. A mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Urunk, irgalmas Isten, szentséges,
hatalmas, Te vagy a békesség, Te vagy
az egyesség, Te vagy a tisztaság, Te
vagy a jóság Atyja és Ura vagy mind
azoknak, akik a békesség gondolatait·
táplálják szívükben. Adj nekünk aláza
tosságot, reményt és igaz hitet I Engedd,
hogy a testvéri szeretet lelke, a Te
lelked ékesítsen bennünket, úgy köze
lítsünk egymáshoz szeretetben, mert ez
minden parancsnak. foglalata és betel
jesítése. Hogy a békesség és az egység
fiai legyünk és így méltók legyünk rá,
hogy boldognak mondjon bennünket a
Te egyszülött szent Fiad. Általa és vele
legyen neked dicsőség és hatalom a
jóságos Szentlélekkel együtt. Amen.

Látod, Uram, hogy mindenfelől ránk
tör a szélvész, borzad a tenger, nagy
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erővel tornyosulnak a hullámok. Paran
csolj, kérünk, a szeleknek és tenger
nek, hiszen csak Te tudsz parancsolni
nekik. Add meg az emberi nernnek az
az igazi békét, amelyet a világ meg nem
adhat, a rendnek nyugalmát. Segítse
rá jóságod és indításod az embereket,
hogy térjenek vissza a helyes rendhez,
állítsák helyre úgy, amint kell: a járn
borságot Isten iránt, az igazságosságot
és a szeretetet felebarátaik iránt, a
mértéktartást önmagukkal szemben és
fékezzék meg az értelem segítségével
vágyaikat.

Jöjjön el a Te országod és értsék
meg azok is, akik hiú fáradsággal Tőled
távol keresik az igazságot és a jólétet,
hogy neked kell alávetniök magukat
és neked kell szolgálniok. A Te törvé
nyeidben méltányosság van és atyai
szelídség, és megtartásukra magadtól
adsz nekünk Te bőséges erőt és
képességet. Katonáskodás az ember
élete a földőn és ezt a harcot Te tartod
szemmel és Te segíted az embert győ
zelemre, Te emeled fel a gyengét és
Te koronázod meg a győzőt. Amen.

Miatyánk ... Udvözlégy ... Dicsöség ...
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Nyujtsd ki mennyből,ó szent Anyánk,
kezedet,

Ne útáld meg szükségében hívedet.
Mária! Mária I Máría Szűzanya!

Oltalomhely Isten után csak Te vagy,
Szólj mellettem, mert szavad ereje nagy.
Mária! Mária! Máría SzűzanyaI

Vétkeímnek rútságáért meg ne vess,
Szent Fiadnak kegyelmébe bevezess.
Máría! Mária! Mária SzűzanyaI

O Mária! Isten után gyámolom,
Szent Fiadnál legkedvesebb szószólóm.
Márial Mária! Mária Szűzanya!

Ha megvetsz, kegyes Anyánk, hová leqyek?
Vétkeimnek tengerében mit tegyek?
Mária! Mária! Mária Szűzanya!
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VIII. NAP

BÚCSÚjÁRO MAGYAROK

"Te vagy földi éltünk vezércsillaga,
Édes reménységünk, ke~yes Szűzanya."

[fárkányi.)

Olvasmány

A magyar nép tud imádkozni, en
gesztelni, kemény búnbánatot tartani,
zarándokolni, bőjtölni, vezekelni. Csak
árpádházi szentjeinkre kell gondolnunk.
Egy Kis Szent Margitra, Szent Erzsé
betre. Remete Szent Pálunk a legszigo
rúbb aszkéták közül való. Ordódy
Gáspár és Fényi Aszalay István pozso
nyi kamarai tanácsosok, hogy a régi
kongreganisták közül csak egy-kettőt
említsek, oly igaz emberek voltak, hogy
semmi csalárdság nem fért hozzájuk.
A nagy Eszterházy Miklós nádor és
utóda Pálffy Pál, Aszalayt szemük
fényének nevezték. Napról-napra bún
törő öv hordozása, folytonos ostorozás
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és egyéb vezeklő és áhítatgyakorlat
szentelik meg az igazat, míg önmeg
tartóztató életét 1657-ben szent halállal
be nem fejezte. De nem egy ilyen
embert mutat fel Szent Ferenc és Szent
Domonkos vagy a kármeliták harmad
rendje, hogy a többiekről hallgassak,
hanem százat és százat. Es hány száz
szor tapasztaltuk a népmissziók alkal
mával, hogy reggel öt órától este
nyolcig, néha egész éjtszakákon át a
magyar ember kitartott a templomban,
imádkozott, prédikációt hallgatott, bőj
tölt, vezekelt, míg a sor a gyóntatásban
rá nem került. De ugyanezt a buzgósá
got figyeltük meg zarándoklataink
alkalmával. A mátraverebélyi Szent
kútra a mezőkövesdiek közül sokan
gyalog 20, 30 éven át minden évben
elzarándokoltak. Oda-vissza kenyéren
és vizen böjtölve, imádkozva, énekelve.
Es itt Budapesten nem tapasztalunk
hasonló buzgóságot híveinknél, akik
Máriaremetére vagy Máriabesnyőre
mennek, nem kirándulni, hanem zarán-
dokolni? .

Nagy-Magyarországon legalább 52

75



búcsújáróhelyünkvolt, ahova ezren és
ezren zarándokoltak el évenkint.

A régi magyarokhoz hasonlóan e
zarándoklatokból meritettek a jó hívek
lelki erőt egy egész esztendőre. Tőbbet
ért ez minden színháznál, mozinál,
strandnál és egyéb léha szórakozásnál.

Lélekemelő, de szinte az egész tör
ténelemben ís páratlan lehetett az a
zarándoklat, amelyet herceg Eszterházy
Pál nádor vezetett 1691-ben Nagy
Mária-Zellbe akkor, midőn a török már
az ország déli határaira szorult. Hálá
val volt telve a herceg szíve a Szűz
anya iránt. A körmenet rendje ez volt:
elöl mentek a gyermekek, számszerint
3680-an. Minden százas csoport élén
2-2 zászlót vittek. Utánuk következ
tek a férfiak, 2360-an. Ezeket követték
a hercegi nyugdíjasok, kiöregedett cse
lédek az összes uradalmakból, majd a
kismartoni polgárok a város zászlójá
val. A menet közepén haladt négy
püspök a kegyúri papság kíséretében.
A papság után ment a hercegi család
mezítláb. Majd 120 nemes hölgy, fehér
ruhás leánykáktól környezve. Végül
710 asszony zárta be a menetet. Igy
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haladt énekelve, imádkozva 11,200 ma
gyar, hogy Magyarország nevében le
rója a hála adóját a Nagyboldogasz
szonynak, hogy hosszú, kemény csa
táinkban megsegített.

1857 szeptember 8-án Scitovszky
János, Magyarország hercegprímása
vezetett nagy nemzeti zarándoklatot a
máriacelli kegyhelyre. Akkor ülték
a kegyhely 700 éves jubileumát. A
zarándoklaton vagy 20,000 magyar vett
részt. Ajándékul ezüst alapon egy
drága aranyszobrot vittek, amely a
máriacelli kegyképet ábrázolta.

Ugyancsak Scitovszky Sasvárra is
vezetett 1864 szeptember 8-án zarán
doklatot, mert akkor ülték a sasvári
kegyhelynek 300 éves jubileumát. Ez
alkalommal történt a pápa engedélyé
vel a kegykép megkoronázása körül
belül 100,000 zarándok jelenlétében.

Vaszary Kolos hercegprímás 1896
ban, a millennium alkalmával, vissza
emlékezve arra a tengersok kegyelem
re, amelyet egy évezreden át Istentöl
nyertünk, így szólt: Leghatalmasabb
közbenjárónk a multban az Istennél a
mi Nagyasszonyunk volt, akinek alak-
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ját zászlóinkra hímeztük, pénzeinkre
vertük, tiszteletét, szeretetét versekben
zengedeztük. Midőn bűneink sokasága
miatt magához az Úrhoz folyamodni
féltünk, veszély idején százezrek, mil
liók ajkán hangzott fel az ének:

"Boldogasszony, Anyánk, régi nagy
Pátrónánk,

Nagy inségben lévén, igy szólít meg hazánk,
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokrólI"

Tóth János ,,Szűz Mária" c. jele~
könyvében olvastam e gyönyörű idé
zetet: "Mária ott volt nemzetünk SZÜ4

letésénél, ott volt multunkban, ... mint
ennek mozgató és éltető lelke; kell,
hogy itt legyen jelenünkben is, ha azt
akarjuk, hogy velünk legyen jövőnk
ben is,"

Három gondolattal foglalkozzáll

1. A búcsújárás hitvallás. Szép,
bátor és megható. - A búcsújárás jó
példa. Erre rászorul a világ. - A búcsú
járás áldozat. Kora reggeltől késő estig
fáradság. - A búcsújárás kegyelem
szerzés. Gyónás, áldozás, imádság ezt
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közvetíti. - A búcsújárás érdem. Ha
a vándornak nyujtott pohár víz érdem,
akkor mennyivel inkább a búcsújárásI

2. A búcsújárás eszköz saját és má
sok lelke üdvének előmozdításéra. De
ne hidd azt, ha búcsújárásra mész;
akkor egy üzletbe lépsz, ahol te adsz
és ennek feiében a kért dolgot meg
kapod. Ne hidd, hogy cserekereskedést
folytatsz, ahol ima, áldozat, vezeklés
fejében te meggyógyulsz, férjed nem
lesz többé részeg, gyermeked meg min
díg engedelmes lesz. Igaz, nem lehetet
len, hogy Isten a Boldogságos Szűz
közbenjárására meghallgat. De az sem
lehetetlen, hogy azok, akikért imádko
zol, olyanok maradnak, amilyenek
voltak. Lehet, hogy földi életedben nem
látod meg, hogy meghallgatott az Isten,
de meghallgatott, jobbat adott, mint
amit te kértél.

Csalódtak azok is, akik azt gondol.,
ták, hogy egy kis vezeklés fejében
majd megmenekülünk a háború borzal
maitól! TévedésI Isten kezében volt az
igazság mérlege. Az egyik serpenyőben
benn voltak a bűnök: a sok káromko
dás, misemulasztás, erkölcstelenség,
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színház, a mozi, a rádió, strand, piszkos
regény, házasságtörés, gyermekgyil
kosság, lopás, sikkasztás; a másik ser
penyőben benn voltak jó tetteink, dé
nem tudtunk annyit imádkozni, mint
amennyit a gonoszok vétkeztek. Fel
szállt lelkünkből az ima: Atyám, ha
lehetséges, múljék el tőlünk a szenve
dések kelyhe. .. de hozzátettük: Mind
azonáltal ne a mi akaratunk, hanem a
Tied teljesedjék! Az Ö szent akarata
pedig az volt, hogy ne az anyagi érté
kek maradjanak meg, hanem a lelkiek,
miután megtisztultak a szenvedés kínos
tüzében.

Látva a háború borzalmait, azt kell
mondanunk: megérdemeltük sorsunkat.
Budapestnek is kellett szenvednie.
Akárhány bűnnek a melegágya volt.
Ezért most az ártatlanoknak is kell
szenvedni. De egy gondolat megvigasz
tal. Ártatlan volt Jézus Krisztus, Szűz
Mária, Árpádházi Szent Margit, Szent
Erzsébet, Kis Szent Teréz, és mégis
mennyit kellett szenvedniök. Es pont
minket kerüljön el a szenvedés? Ha
igy gondolkozunk, akkor a kereszt tit
kából keveset értettünk meg.
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3. A magyaroknak reqi, kedves
ájtatosságai közé tartozik Szűz Mária
tisztelete. Ez száll szülőkrőlgyermekek
re, ősökről unokákra, a mai kor gyer
mekére. E tisztelettől ne tágítsunk,
ellenkezőleg: mélyítsük l Vissza! Visz
sza! Es a Szűzanya, amint megsegített
a multban, úgy megsegít most és a
jövőben is. Mi ne hagyjuk el, O sem
hagy el minket!

Felajánlás
Szüz Mária szeplőtelen Szívéhez

(XII. Pius pápa imája.)

Szentolvasó Királynője, kereszté
nyek segítsége, az emberi nem mene
déke, Isten harcainak győztese!

Esedezve borulunk le trónusod elé
abban a biztos reményben, hogy ki
fogod esdeni számunkra az irgalmat,
kegyelmet, hathatós segítséget és vé
delmet a megpróbáltatások jelen nap
jaiban, nem ugyan a mi érdemeinkért,
melyekre nem hivatkozhatunk, hanem
kizárólag a Te anyai Szíved mérhetet
len jóságáért.

Neked, a Te szeplőtelen Szívednek

6 Jámbor: Kiált ... mály.égbOI 81



ajánljuk és szenteljük magunkat az
emberi történelem e megrázó óráiban,
egyesülve nemcsak az Anyaszentegy
házzal, Jézusod titokzatos testével,
mely annyi helyen szenved és vérzik
s oly sokféle gyötrelmet él át, hanem
egyesülve az egész világgal, mely átkos
viszályoktól széjjelszaggatva, gonosz
ságainak áldozataként újból a gyűlölet
lángjában ég.

Indítson könyörületre él. sok anyagi
és erkölcsi romlás: atyák, anyák, hitve
sek, testvérek és ártatlan gyermekek
mérhetetlen fájdalma és szorongatta
tása: annyi virágban letört élet; a ször
nyű vérontásban szétmarcangolt annyi
emberi test, annyi gyötrődő és halál
tusában vívódó lélek, akik az örök
halál veszedelmében forognak! .

O irgalom Anyja! Esdd ki Istentől
a békét és mindenekelőtt azokat a
kegyelmeket, amelyek pillanat alatt
képesek megtéríteni az emberi szíve
ket; azokat a kegyelmeket, amelyek
előkészítik,megvalósítják és biztosítják
a békétl Béke Királynője, könyörögj
érettünk és eszközöld ki a háborús vi
lágnak a békét, amely után a népek
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sóvárognak: békét igazságban, méltá
nyosságban és Krisztus szeretetében.
Add meg nekik a fegyverek megnyug
vását és a lelkek békéjét, hogya rend
nyugalmában terjedjen Isten országa

Vedd oltalmadba a hitetleneket és
azokat, akik még mindíg a halál árnyé
kában sínylődnek, adj nekik békét és
eszközöld ki, hogy számukra is fel
ragyogjon az Igazság napja, hogy ve
lünk együtt zenghessék a világ Udvö
zítőjének: "Dicsőség a magasságban
Istennek és békesség a földön a jó
akaratú embereknek." (Lk. 2, 14.)

Részesítsd a béke áldásaiban és
vezesd vissza Krisztus egyetlen aklába,
az egyetlen és igazi pásztorhoz azokat
a népeket is, amelyeket a tévedés vagy
egyenetlenség tőlünk elszakított, és
főleg azokat, melyek különös tiszteletet
tanúsítanak Irántad, s amelyeknél nem
akadt lakhely, ahol ne őriznék kegye
lettel - ma talán rejtve és jobb időkre
eltéve - tiszteletreméltó képedet.

Szerezz békét és teljes szabadságot
Isten Szentegyházának; vess gátat az
újpogányság özönlő áradatának; szítsd
a hívekben 8. tisztaság szeretetét, a
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keresztény élet gyakorlását és az apos
toli buzgóságot, hogy az Istennek szol
gáló népek érdemekben és számban
gyarapodjanak.

Végül pedig, amint Jézusod Szívé
nek felajánlottuk az Egyházat és az
egész emberi nemet, hogy beléje he
lyezve minden reményünket, e Szív
legyen számunkra a győzelem és üdvös
ség jele és záloga; ugyanígy Neked, a
Te szeplőtelen Szívednek örökre fel
ajánljuk magunkat, ó Anyánk és a vi
lág Királynője,hogya Te szereteted és
pártfogásod siettesse Isten országának
győzelmét és az összes nemzetek egy
mással és Istennel megbékélve boldog
nak hirdessenek Téged és a föld egyik
sarkától a másikig Veled együtt zeng
jék a dicsőség, szeretet és hála örök
magasztaló énekét (Magnificat) Jézus
szentséges Szívének, amelyben egyedül
találhatják meg az Igazságot, az Eletet
és a Békét. Amen.
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Imádkozzunk a haza sorsának
jobbrafordulásáért

(A magyar püspöki kar, 1921.)

Mindenható örök Isten, mindenkitől
elhagyatva, senkitől meg nem hallgat
va, Hozzád fordulunk, aki senkit sem
hagysz el és mindenkit meghallgatsz,
hogy hallgasd meg a mi alázatos kö
nyörgésünket és segíts meg minket,
szegény magyarokat.

A mélységből kiáltunk Hozzád,
Urunk! Hallgasd meg esedezésünket.
Könyörülj rajtunk a te nagy irgalmas
ságod szerint. Ha a sok súlyos csapás a
te büntetésed, amelyet bűneinkkel von
tunk magunkra, bocsáss meg nekünk,
bűnbánóknakl Ha széthúzásunk az oka
nemzeti szerencsétlenségünknek, vezé
relj minket egyetértésre! Ha hűségün
ket akartad próbára tenni, tekintsd
gyöngeségünket és rövidítsd meg láto
gatásod idejéti Add a hatalmat azok
kezébe, akik azt Tőled veszik és a haza
javára használják! Adj a nemzetnek
önzetlen, hűséges és minden áldozatra
kész fiakat, szerencsétlen hazánknak
adj jobb jövendőt!
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"

Nagyasszonyunk és Anyánk, kelj
védelmünkre, vedd oltalmadba örök
ségedet; pártfogolj minket szent Fiad
nál, hogy az ő kegyelméből Szent Ist
ván országa újra életre támadjon.
Amen.

Miatyánk. " Udvözlégy ... Dicsőség ...

Angyaloknak királynéja, tiszta Szúzl
Kérjed a te szent Fiadat érettünk!
Ekes virágszál, hozzád esdeklünk,
Szép Szúz Mária, könyörögj érettünk I
Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz, stb.
Prófétáknak
Apostolok
Vértanúknak
Hitvallóknak "
A szűzeknek "
Mindenszentek "
Rózsafüzér
Békességnek "
Magyarország Nagyasszonya, tiszta

Szűz! ... stb.

86



IX. NAP

MAGYARORSZÁG MÁRIA ORSZÁGA

Máriát, .ha áldva nem dicséred,
Korcs magyar vagy, rontva ősí véred,

(Garay)

Olvasmány

1896-ban XIII. Leó pápa Magyar
ország ezeréves fennállásának emlékére
a "Magyarok Nagyasszonyának" ünne
pét engedélyezte külön szentmisével.
E szentmisében a magyarok Nagyasszo
nyának és Pátronájának. tiszteletére az
Egyház hálaimát mond, hogy nemze
tünket végtelen sok jótéteménnyel hal
mozta el, de kérő imát is, hogy atyáink.
ősi hitében a kegyes Szűz közbenjárá
sára megerősödjünk és nemzetünk
visszatérjen az igazság egységéhez.

Balogh Ágoston, az egri egyház
megyének derék, tudós papja, még 1872
ben Nagyasszonyunkról 184 oldalas,
hatalmas latin munkát írt, amelyben
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ezer és ezer adatot sorol fel a régi ma
gyarok Mária tiszteletéről. E könyv
minden aranynál fényesebben tanúsko
dik a mellett, hogy Magyarország csak
ugyan Mária országa.

Nem vállalkozhatom arra, hogy egy
kis gödörbe öntsem át a tengert, azaz,
hogy Balogh könyvét néhány sorban
ismertessem, de annyit minden túlzás
nélkül meg lehet állapítani, hogy a régi
magyaroknak, királyoknak, főpapok
nak, nemeseknek és az egyszerű ma
gyar népnek szívében gyökerezett, lel
kében élt a Nagyasszony szeretete, tisz
telete. A királyok sorra Szent Istvántól
kezdve - még a balkezű II. Józsefet
sem véve ki - IV. Károlyig, mind
Mária-tisztelő volt. De Mária-tisztelők
voltak hazánk többi nagyjai is, főpapjai,
nádorai, hősei, katonái. A Nagyasszony
tisztelete mellett tanúskodik az a sok
templom, kolostor, oltár, szobor, alapít
vány, kegyhely, falvak, városok elne
vezése. Országunkban 11 püspökség,
62 apátság áll kimondottan Szűz Mária,
a Nagyboldogasszony védnöksége alatt.

Jól tudjuk, hogy Szent István Ma-
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gyarországot a Nagyboldogasszony ol
talma alá állította.

Szent László volt az első, ki Magyar
országot "Regnum Marianumnak" ,
Mária országának nevezte. Azóta drága
aranyfonálként húzódik végig történel
münk lapjain az O gyengéd tisztelete.

V. István 1212-ben kelt diplomájá
ban a Boldogságos Szűzet maga és or
szága Úrnőjének és Pártfogójának
mondja.

Mátyás király (1458-1490) pajzsára
e szavakat vésette: "Szentséges Szűz
Mária, esdj áldást Mátyás királyra!"

II., III. és IV. Ferdinánd király kon
greganista volt, azért Mária-királyok
kívántak lenni. IV. Ferdinándot kortár
sai "szűzi császárnak" nevezték. Gon
zága Szent Alajoshoz hasonló életet élt.
Húszéves korában búcsút vett ez ár
nyékvilágtól: "Istenhez és a Boldog
ságos Szűzanyámhoz, Úrnőmhöz kell
mennem." (Meghalt: 1654 VII. 26.)
I. Lipót magyar király 1693-ban, a bécsi
Szent István-templomban az oltár előtt
térdenállva megfogadta, hogy azokat a
templomokat, amelyeket a török vagy
az idők viszontagsága elpusztított, Isten
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dicsőségére és a Boldogságos Szűz tisz
teletére rendbehozza vagy újból fél
építi. Majd így folytatta imádságát:
"Orök, mindenható Isten, én Lipót, ér
demetlen szolgád, isteni Fölséged előtt
porba hullva, hálát adok, hogy az elő
döm, Szent István király által a Te
csodálatos Anyádnak felajánlott orszá
got, melyet azonban a pogány zsarnok
ság a Te tiszteleted alól majdnem egé
szen kiragadott és Tőle elvont, de a Te
hatalmas karod nekem újból vissza
adott, én ezt a Te csodálatos Anyád
nak, az egész föld hatalmas Úrnőjének
és a magyarok Nagyasszonyának ismét
visszaadom, neki átadom és oltalmába
ajánlom:'

1201-ben Szűz Mária szeplőtelen fo
gantatásának ünnepét nyilvános ünnep
gyanánt először Sárospatakon ülték
meg a világon. - Pozsonyi József mi
hálykői plébános már 1384-ben tudo
mányos értekezletet írt Szűz Mária
szeplőtelen fogantatásáról.

Hazánk hosszú történelme folyamán
volt idő, mikor nem hangsúlyozták a
Regnum Marianum gondolatát, pl. a
hitújítás korszakában, de azért Mária
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országában el nem némult soha Mária
dícsérete. Hogy megmaradtunk, el nem
vesztünk, az Mária csodája. Hazánk
legnagyobb királyai, legdicsöbb vezé
rei, Szűz Mária legkiválóbb tisztelői
voltak. Nincs nép, nincs nemzet, amely
annyira tisztelte volna a Boldogságos
Szűz Máriát, mint a magyar. Ha szen
vedés, ha súlyos baj szaggatta a nemzet
szívét, hová folyamodott, kiben bízott,
hol keresett sajgó sebére irt, vigaszt?
ANagyboldogasszonynál.

Három gondolattal foglalkozzál I

1. Történelmi tény, szemmellátható,
kézzelfogható, letagadhatatlan igazság,
még a protestánsok is nemcsak hiszik,
hanem tudják, hogy a Nagyasszony
tisztelete átitatta, átjárta a régi magya
rok szívét-lelkét, mint a kovász a tész
tát." Eddigi olvasmányainkból mindez
világosan áll előttünk. 900 éven át Ma
gyarország Mária országa volt.

• A protestáns Gyulai Pél mondja: "Szüz
Má.ria Magyarorszá.g Védóasszonya, vallásos és
hazafias kultusz tárgya volt; képe lengett a
magyar zászlókon s a hazafi énekeiben úgy
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Csorbát ütött rajta a protestantiz
mus, II. József és az őt követő libera
lizmus. Most isszuk a hanyatlásnak
keserű levét, kapjuk a fekete levest,
érezzük szomorú következményeit. Mit
tegyünk?

Ha valaki elesett, keljen fel. Ha va
laki eltévedt egy erdőben, térjen vissza
kiindulási helyére, hogy aztán jobban
tájékozódjék. Ha az éji homályban kés
lekedő régi dicsőségünket keressük,
nincs más tennivalónk, mint visszatérni
Nagyasszonyunk igaz, mély tiszteleté
hez. Legyen O csakugyan Úrnőnk,
Anyánk, mi pedig hűséges, szolgálat
kész alattvalói, gyermekei. Ö hatalmas,
tud rajtunk segíteni, Ö jó Anyánk,
akar is rajtunk segíteni, O Istennél leg
első Szószólónk, fog is rajtunk segiteni.

sóhajt fel hozzá, mint aki az ellenség meg
nyomorítója, a királyok jó tanácsadója, a ma
gyarok megoltalmazója."

A protestáns Beóthy Zsolt Igy ir: "Szüz
Mária, Magyarország Védóasszonya, hazafias
tisztelet tárgya is . . . Tisztelete különös nem
zeti vonás, - Szeplótelen Fogantatását a leg
jobb magyar teológusok védik - anyai fáj
dalmáról a Mária-siralmaknak megható és sa
játságos költészete indul fejlódésnek."
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O, bár kapnának észbe országunk
vezetői, ó bár lépnének minden két
kedés és késedelem nélkül arra az útra,
amelyet Szent István és nagyjaink jár
tak, akkor rövid időn belül maguk és
mindannyian örömmel látnánk és ta
pasztalnánk, hogy már virrad, tavaszo
dik és új élet bizsereg ereinkben és
az egész országban. "Szép álom, hiú
remény" - szól közbe egy szárnya
szegett, csüggeteg, bújdosó, kislelkű
magyar. Hát ebből a fajtából sok lézeng
manapság szegény országunkban. A
csüggedésnek azonban ne adjunk. he
lyet, kedves jó testvéreim. Senki se le
gyen kerékkötő. kolonc, béklyó, a job
bak kezén-lábán. Ha most nem jönnek
velünk, lerázzuk őket és megyünk
előre!

Ki kell göngyöini azt a zászlót,
Hadd lengjen nyiltan, szabadon,
Hadd lássa meg minden ember
Fönn, lenn és minden oldalon:
Itt a kereszt vitézi vannak,
S a Nagyasszonynak gyermeki,
Harcolni készek félvilággal,
Mely a keresztet megveti.

Olvassuk el P. Bangha Béla S. J.:
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Világhódító kereszténység c. könyvét
és az utasítást megkapjuk a jövő teen
dőire.

Egyet azonban, kedves magyar test
vérem, már most is megtehetünk és
meg kell tennünk, ez az imádságI Szent
István, Szent László, IV. Béla, Nagy
Lajos, Hunyadi János és a többiek
imádkozó emberek voltak. Egyik kezük
ben a kereszt, a másikban a kard volt.
Egyik kezünkben legyen a rózsafüzér,
a másikban a kalapács, a tű, a toll, a
kapa, az eke. Imádkozzál, dolgozzál 
ez legyen jelszavunk és életünk pro
grammja. Szemünk, szívünk az Istenre,
a Nagyasszonyra legyen irányítva és
így menjünk előre egy szebb, jobb,
boldogabb jövő felé.

2. Ha szívünkön fekszik Mária
országának sorsa, boldogulása, akkor
kövessük dicső őseink példáját, ajánl
juk fel magunkat Nagyasszonyunk
szolgálatára minden fenntartás nélkül.
Igy cselekedtek egyszer francia kon
greganista testvéreink. A forradalom
orgiái elnémultak.. P. Delpuit, aki a rend
eltörlését és a forradalmat átélte,
összegyüjtötte a Párizsba özönlő egye-

94



terni hallgatókat és I80I-ben, február
2-án megalapította a diplomáciai, ke
reskedelmi, orvosi, jogi, katonai pályán
lévők számára a kongregációt. Munka
bőven akadt. A tantermekben, irodák
ban, szalónokban, a szegények és bete
gek között tiszteletet keltettek a vallás
tanítása iránt. VII. Pius megáldotta a
kezdeményezést. Hamarosan hasonló
kongregációk alakultak a következő
városokban: Grenoble, Rennes, Nantes,
Lisieux, Toulouse, Poitiers, Lyon.

I8I0-ben egy császári törvény el
törölte a kongregációkat, de I8I5-ben
ismét életre keltek, most már P. Rousin
S. J. vezetése alatt. Ot éven csendesen
a maguk megszentelésén dolgoztak.
I820-ban megalakították a Jótékonyság
Társulatát. Egyik ága a szegényekkel,
a másik a rabokkal, a harmadik a gyer
mekekkel foglalkozott. Ezután a Jó Ta
nulmányok Társulatát alapították meg,
amely jó könyvekről, kellemes szóra
kozásról ís gondoskodott. A harmadik
csoportban azok gyülekeztek, akik a
Régiszi Szent Ferenc Társulat tagjai
akartak lenni, nevezetesen a házassá
gok rendezésével kívánkoztak foglal-
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kozni. E munkákban a társadalom leg
jobbjai vettek részt. A kongregációkból
püspökök, miniszterek, képviselők, tu
dósok, hadvezérek kerültek ki. Ha or
szágunk java szívünkön fekszik, akkor
a Mária-tiszteletnek ily gyümölcsöket
kell termelnie nálunk is.

3. Végül arra kérlek, kedves Test
vérem, juttasd ezt a kis imádságos füze
tet minél több magyar kezébe. Ha sokan
leszünk, ha sokat imádkozunk, Isten
meghallgat bennünket és megérjük,
hogy Magyarország, amelyet tatár,
török és hitleri világháború tönkretett,
mint Mária országa újból magához tér
és feltámad. Ebben az irányban apos
tolkodjál Nagyasszonyunk oltalma
alatt.

Herceg Eszterházy Pál nádor imádsága
a Magyarok Nagyasszonyához

Emlékezzél meg, Istennek dicsősé
ges Anyja, Magyarok Nagyasszonya,
szentséges Szűz Márial Emlékezzél
meg örökségedről, amelyet hű szolgád,
első királyunk és apostolunk, Szent
István, Neked felajánlott és végrende-
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letében Reád hagyott. Tekints kegyes
arccal országodra és dicső érdemeid
által légy közbenjárónk és légy szó
szólónk szent Fiadnál, Jézus Krisz
tusnál.

Hozzád kiáltottak őseink és minden
ínségüktől megszabadultak, mert sze
med folyton-folyvást vigyázott öröksé
gedre, ó örökké áldott AsszonyunkI

Ezt mi biztosra vévén,gyakran
folyamodtunk Hozzád, és már tapasz
talásból tudjuk és mondhatjuk, hogy
Eretted áldott meg minket az Úr.

Ez a remény éltet most is, ez a
bizodalom lelkesít, hogy oltalmad alá
fussunk, mi a Te néped, örökséged és
hú nyájad, akik gyermekeid vagyunk
és akiknek hazáját különös pártfogá
sodért Mária országának hívják.. Azért
emeljük fel tehát Hozzád szívünket
kezeinkkel együtt, és nagy alázattal
mondjuk el színed előtt könyörgé
sünket.

Esdve kérünk, oltalmazd és védd
meg hatalmas pártfogásoddal édes
hazánkat minden testi-lelki gonosz
ellen, hogy mindenben virágzó legyen
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Isten dicsőségére és néped vigaszta
lására.

Nyerj esedezésed által az Anya
szentegyháznak és a katolikus hitnek
nálunk és mindenütt a földkerekségen
felmagasztalást, hazánk püspöki kará
nak és az egész papságnak isteni segit
séget, nekünk pedig tanulékony, enge
delmes és a hit cselekedeteivel és
gyümölcseivel bővelkedő szívet, hogy
szent Fiad meg ne haragudjék reánk
és országát el ne vegye tőlünk.

Gyullaszd fel bennünk őseink szívét
és vezéreld a hitetleneket az igazak
okosságára, hogy egy szájjal, egy
szívvel-lélekkel, ugyanegy hittel szol
gáljunk Fiadnak, a mi Urunknak, Téged
pedig tiszteljünk és valljunk Nagy
asszonyunknak, pártfogónknak, miként
egyk.or őseink annak tiszteltek.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk, or
szágunk vezetőiért. egész tisztikaráért,
hogy a Szentlélek ajándékai által fel
világosítva, megismerjék az igazságot,
megbüntessék a gonoszt és megvédel
mezzék az igazat, hogy a közjó elő

mozdításán őszinte igyekezettel fára
dozván, az árváknak, özvegyeknek és'
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ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szol
gáltassanak igazságot.

Könyörgünk, Nagyasszonyunk, egész
népünkért, fordítsd reánk anyai irgal
masságodat és örökséged polgárait,
akiket védelmed alá vettél, őrizd meg
minden bűntől, kegyességed által kor
mányozd Isten szeretetében és félelmé
ben megtartsd. Nagyhatalmú esedezé
sed által nyerj a szűzeknek tisztaságot,
a házasfeleknek istenességet és jámbor
ságot, a bűnbánóknak bűnbocsánatot,
az igazaknak állhatatossáqot, az özve
gyeknek és árváknak gyámoIítást, a
szegényeknek pártfogást, az utasoknak
szerenesés megérkezést, a szomorúak
nak vigasztalást, a meghalt híveknek
örök nyugodalmat.

Ne vesd meg esedező gyermekeidet
és a bűneik bocsánatáért könyörgőket
régi irgalmasságod hatalmas karjával
oltalmazzad, mert ámbátor megfogyat
koztunk a fiúi kegyeletben, Te nem
szűntél meg Anyánk és Nagyasszo
nyunk lenni.

Légy minden bajos ügyünkben szó
szólónk szent Fiadnál, hogy az ő aka
rata szerint rendezzük be életünket és
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Téged mindenkor Nagyasszonyunknak
és különleges pártfoqónknak tiszteljünk
és valljunk életünk minden napján.

Kelj föl tehát, édes jó Anyánk I Te
uralkodjál felettünk és a Te szent Fiad,
Jézus Krisztus, a mi Udvözítőnk! Fo
gadd kegyesen hódoló szívünk esdek
lését, amelyet ezúttal színed elé terjesz
tettünk, hogy közbenjárásod ereje által
megsegítve, a jelen élet után a síron
túl az örökkévaló boldogságra juthas
sunk. Ti pedig, édes magyar hazánk
védőszentjei: Szent Adalbert püspök,
Szent István király, Szent Imre herceg,
Szent László király, Szent Mór és Szent
Gellért püspökök, Szent Erzsébet asz
szony, Szent Margit, Boldog Kinga és
Jolán, Boldog Márk, István és Meny
hért kassai vértanúk, Isten minden
dicsőült szentjeivel egyetemben esedez
zetek érettünk a mi Urunknál, Jézus
Krisztusnál. Amen.

Miatyánk ... Udvözlégy ... Dicsőség ...

Nagyasszonyunk, hazánk reményeI
Bús nemzeted zokogva esd,
Nyujtsd irgalom-jobbod feléje,
Botlásiért ó meg ne vesd.
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Mi lesz belőlünk, hogyha elhagysz?
O, árvaságunk sírba hervaszt I
Minden reményünk csak te vagy,
Szent Szűzanyánk,ó el ne hagyj I

Hozzád sír a jobbak keserve
Jámbor családok tűzhelyén,
A szebb idők után esengve,
Bíbor nap ült hazánk egén.
O, kérjed Istent újra értünk,
Ne hagyd elveszni árva népünk,
Minden reményünk ...

Oltáridat körülzokogjuk
Naponta, mert ó vétkezénk
Es sírva szent neved kiáltjuk:
Szűz Mária, tekints felénk I
Mutasd meg mégegyszer e népnek,
Hogy pártfogásod mit segíthet.
Minden reményünk ...
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