




MARlAT
DICSÉRJE LELKÜNK
ELMáKEDÉSEK sznz MARIARÖL

IRTA:

DR. xovxcs GÉZA
mTTANAR

BUDAPEST, 1947

K O R D A R. T. K I A D A S A



Nihil obslol. Dr. Stephanus Kosztol:ínyi censo dieec.
Nr. 3558! 1917. Imprimatur. Strigonii, die 18. Junii

1947. Dr. .Joannes Drahos vicar-ius generalis.

F. k., Varga E. - Korda K. T. nvomdajá., Bpest,
VIII., Csepregby-utca 2. (Fel., SchalI A.l



ELOS 20.

"Kim van az égben, s te nélküled
mil akarok a földön? Ha testem és
szívem elfogyatkozik is, Isten mind
örökké szívem sziklája és osztály
részem."

A 72-ik zsoltár szavaival ajánlom
Egbeemelt Nagyasszonyunk dicsősé
gére, katolikus magyar testvéreim
szetetetébe e 12 kis elmélkedést.

Sokszor volt "hős vértől pirosult
gyásztér" hazánk, de Boldogasszony
Anyánk mindig felemelt bennünket a
romlás mélységéből.

Hiszem, hogy ma is megteszi ezt,
csak tiszteljük Ot, szeressük és kö
vessük Ot és örvendezzünk megdi
csőülésén!

Mohács, 1947 május.

SZERZO.

3



BEVONULASBA I.

Drvendjünk mindnyájan
az Úrban!

l. XII. Pius 1946 május l-én kelt
"Deiparae Virginis" kezdetű apos
toli körlevele, amelyben a Boldog
ságos Szűz mennybemenetelének hit
tételként való kimondására vonat
koz61ag megkérdezi a világ püspö
keit, az öröm rezdülését váltotta ki
a hivö lelkekböl.

Nagyboldogasszony ünnepi szent
miséjének is ez az elsö szava:
Gaudeamus. . . Örvendjünk mind
nyájan ...

Fáradt, kimerült a világ. A háború
romjai között vigasztalan szivvel jár
az ember. Az öröm ritka virág lett.
Nyugtalanok vagyunk, mert a go
noszság eröi vették birtokukba a
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civilizáció eredményei\. Hamis fénye
ket mutattak és mi azt hittük, hogy
megmelegítenek bennünket; örömöt
ígértek és mi hittük, hogy betelik a
szívünk. Istent nem adták a világnak·
és Isten nélkül a fény - megder
meszt; az öröm ürömmé válik.

2. "Az Úrban örvendjünkI" .Igen!
Másban igaz örömünk nem lehe!.
Isten szeretI Ezt tudom. S ez az örö
möm. Szívem tisztán tartom. Ez kö
telességem, de érdekem is.

Miért mosolyogtak a szentek?
Assziszi Szent Ferenc, Lisieuxi Szent
Teréz a szeretet himnuszát kiáltot
ták bele a világba és a világ és
benne a jó Isten, örömmel töltötte
el szívüket. "A szív vidámsága élete
az embernek és ellogyhatatlan szent
kincse; az örvendezés meghosszab
bítja az ember életé!." (Sir. 30, 23.)

3. Keresztény vagyok. Hitem az
evangélium, a "jó hfr". Ezt szom
jazza a világ. Ezt sugározzam ma
gamból a szenvedő, szomorú ember-
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testvérek felé. Krisztus meghall ér
tünk. Szent Vére reng minden lelken.
Ellenségeimen is. Szeressek tehát
örvendező szereteltel. Ha eitől a
szent örömtől tele lesz a lelkem,
nem kell hordóról prédikálnom, nem
kell vásárra vinni portékámal. :E:jt
szakai lámpás leszek és az igaz
örömöt szomjazó lelkek pislogó lán
gom köré gyűlnek.

6



BEVONULASRA II.

Szívem ünnepi szózal
ló/ árad . . .

1. "J::s hívjátok ezen napot igen
nagy és szentséges ünnepnek!" (III
Mt. 23, 21.)

Szűzanya ünnepei kedves áhítat
tól illatosak. Régi néphit tartja, hogy
szombaton még a Nap is kisüt né
hány percre, ha sötét felhők borítják
az eget. A szeretet a legszebb virá
gokkal d!szlli oltárait.

Most a Mariológia koszorújába új
virágot helyezünk. Hisszük mennybe
vételélI Testéből, a legszentebb
termőágból Isten Fia születel! és a
Szentlélek választott edénye nem
lehet romlás, enyészet undokságának
martaléka.

2. IV. Leo pápa 847-ben már vig!-
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liát és oktávát ad a Mennybevétel
ünnepéhez.

Az elesett, reménytelen emberiség
nek a teremtés hajnalán Diadalmas
Asszonyt ígért az Úr. ünnepi szó
zatként árad a szava: "Ellenkezést
vetek közötted és az Asszony kö
zött. Te sarka után leselkedel és O
lábbal tiporja fejedet!" A gonosz
lélek ármánykodásának eredménye
a halál. Oh! Hogy félünk annak ret
tenetességétőll

A bűn nélkül fogantatott Szeplő

telent megőrizte az Úr a halál undok
következményeitől. A Sedes Sapien
tiaet, a Bölcseség Székét égbe emelte,
mert méltó volt és igazságos, hogy
amint előre megváltotta az áteredő

bűntől, mint az örök álmok első

szülöttjét halottaiból is feltámassza.

3. Az ember nyomorúságától csa
lódott, megcsömörlött világnak a
mélységből kiáltó éneke e hit. Nagy
bajok és veszedelmek idején mindíg
Hozzá siettünk. Nagy mélységek íör-
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telmeiben mindig Öt szomjaztuk.
A Tisztát, a Fehéretl

Unnepi szózattól árad a lelkem,
mert megtaláltuk a reményt I Biza
lom tölt el, mert vannak még em
berek, akiknek lelkében eszmék és
eszmények tüze lángol!
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B:ÖNYÖBGtSRE.

Tetteinkkel neked nem
tetszhetúnk: . .. a mi
Urunk Anyjának közben
járására üdvözülhessünk.

l. Isten kegyelme nélkül semmi
vagyok. Még imádkozni, kérni sem
tudok: "A Lélek segftségére van
erötlenségünknek, mert nem tudjuk,
mikép kell kérnünk, amit kérünk;
maga a Lélek jár közbe értünk sza
vakba nem foglalható sóhajtások
kal." (Róm. B, 26.)

A Szentlélek Mátkájának közben
járását kérem, mert tudom, hogy
azért süllyedtünk olyan mélyre,
mert a Lelket elIelejtettük. A lelket
ki ne oltsátok! Ez a Boldogasszony
üzenete vergődő korunknak. Lélek
nélkül hústalan váz és érthetetleD
sors életünk.
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Hiszek abban, hogy van lelkem
és nem felejtem el soha. Védem,
óvom hazug eszméktől és áramla
toktól. Bátran kitárom a pünkösdi
Vihar elé. Lelkemnek napfény kell,
megszentelő kegyelem, a Szentlélek
ajándékai és finom készség Isten
sugallatainak megérzésére.

2. "Aki Atyám akaratát cselekszi,
megy be Isten országába!" - mondja
az Úr Jézus. Annyi van tehát ben
nem Istenből. amennyi tetteimen
meglátszik. Merjek Istenért csele
kednil Mi lenne, ha egyszer azok
mernének cselekedni, akiknek tiszta
a lelkük?

Milyen nyugtalanság és tettvágy
ég Isten ellenségeiben! Mintha érez
nék, hogy kevés az idejük.

A szeretet sürgessen engem. Tő

lem is függ, hogy Isten országa mi
kor épül ki egészen a földön!

3. Tetteimben Sziízanyám vezes
sen. :E:lete ez volt: Mindent Jézusért!
Lehet-e szebb pletprogrammom? Ki
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meri azt állItani, hogy a Boldogasz
szony élete szürke és szegényes
volt, mert csak Názáretben és nem
Rómában élt; mert háziszőUesben

járt és nem biborban, bársonyban.
Ki emlegeti ma a vele egy időben

élt hires asszonyokat?

A Boldogasszonyt ma is emlegeti
és dicsőiti a világ. Miért? Mert é II

tn élek vagy Krisztus él bennem?
Ami csak "én" bennem, mulandó
és értéktelen; ami "Krisztus", örök
és végtelen.

Bálran élem egyszerlí életemet,
mert Jézusért élek!
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SZENTLECKtBE L

Pihenőt kerestem
(Sir. 24, 11-13.)

l. A második Isteni Személy pi
henő helye lett a Boldogságos Sz1iz,
amikor ajkáról elhangzott a szó:
"Ime, az Úr szolgálóleánya, legyen
nekem a te igéd szerint.'

Izrael (Istennel küzdő) félelmes
és rettegett Istene békét kötött az
emberiséggel. A béke első szent
dalát Szűz Mária énekli el a Magni
ficatban: "Magasztalja az én lelkem
az Urat és örvendez az én szivem
megváltó Istenem felett, mert rá
nézett szolgálója kicsinységére ..."
(Lk. l, 46.)

"Az én békémet adom nektekl" 
hallom az Úr szavát. Értsem meg,
hogy békében akar élni velem az
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Or és pihenőt keres az én szIvem
ben is. Azt akcuja, hogy a Szent
háromság lakóhelye legyek.

2. "Nincs békéje az istentelenek
nekI" Ez a legnagyobb büntetése a
gonoszoknak s ez a féreg rágja a
mai világot is. Istent nem lehet ki
taszltani a lelkekből úgy, hogy vele
együtt a békét ne számüztük volna.

Minél maradandóbb pihenő helye
leszek az Úrnak, annál több lesz
bennem az Ö békéjéből.

3. Betlehem éjtszakáján pihenő

helye volt a Szent Szüz az Isteni
Gyermeknek. Mennyi öröm, angyali
ének, pásztorok áhitata lengi körül
e pihenő helyet I Igy pihen-e nálam
az Úr, amikor a szentáldozásban ma
gamhoz veszem? Örömmel van-e
nálam? Tőlem függ! Legyen áhIta
tomban egy kicsi a pásztorok hité
ből, az angyalok öröméből és a
Szüzanya szeretetéből.

A Boldogasszony ölelő karja volt
pihenő helye Krisztusom testének a

14



keresztről való levétel után. A Pieta
jelenetét könny, vér, fájdalom lila
virágfüzére koszorúzza.

Néha oly száraz a lelkem, mintha
élellelen volna. Néha oly sebes,
véres, fájdalmas bennem minden,
hogy könnyeim is égetnek vagy csak
hangtalan zokogás kínoz. Eszembe
jut-e ilyenkor: "Alla a keserves
Anya kereszlIánál siránkozva"? Oda
borulok Krisztus keresztjéhez és
szivemhez szorítom. Isten a szótlan
fájdalmat is megérti s tőlem esek
egyet kér: Várjam meg türelmesen
Húsvét hajnalát!

15



SZENTLECKf:BE II.

Magasra nőt/em

l. A földi nagyság lenyügöz és
legfeljebb csodálatot kell. A Boldog
asszony nem földi nagyság! Gyö
kerei, mint a cédrusfáé velünk kö
zösek, közös talajból erednek, s ez
a mi emberi öntudatunk öröme, de
koronája már égi magasságba ér.
HÜs árnyékát, édes enyhületét mégis
nekünk ajándékozza.

Minél több lesz bennem, ami égi,
annál többet nyujthatok embertest
véreimnek.

2. Magasra nőtt a Názáreti Asz
szony, hiszen a világnak több száz
ezer templomában áll szobra, képe.
A legszebb virágokkal kedvesked
nek Neki és az Ave Maria szünte-

16



fenü! visszhangzik öreg és fiatal,
mosolygós vagy elfonnyadt ajkakon.

E magasság oly vonzó, oly meleg,
hogy sem el nem vakit, sem el nem
rettent. Mágnesként vonz és meg
tanit járni a kegyelmek útján és
megtanit arra, hogy a megszentel6
kegyelem állandó és gondos 6rzése
engem is magasra emel, égig fel
emel ...

3. Magasra nött el6ttünk mennybe
vételévei . .. Ha meghalunk, lelkünk
"másvilágba" kerül. Elhagyja a föl
det, kiesik a térb61 és id6böl és a
szellemek birodalmában örökkévaló
ság, lsten látása vagy örök kár
hozat nyflik meg elötte. Az ember
azonban csak akkor igazán ember,
ha testböl és lélekböl áll. Lelkünk
felölti a feltámadásban megdicsöült
testÜDket és lesznek ismét eg.gyé:
Embené. Ekkor kezdi el a test is
örök életét. Istennek ez volt els6
gondolata rólunk. A lélek titkos és
kifürkészhetetlen kapcsolatban emeli
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fel és leszi élővé az élettelen anya
got és ugyanakkor önmaga nem
válik anyaggá, hanem e kettősség

csodálatos mll.vét produkálja: Az
Embert.

Szll.z Máriában ez az Ember di
csőült meg égbeemeÍésével. A Szent
lélek a kegyelemmel és ajándékai
val előkészítette Öt a második Isteni
Személy befogadására s mindezzel
pálmafává tette öt, amelynek gyö
kerei még a földben vannak, de
lombjai már a magasságba érnek
és gyümölcse Jézus, Isten is (Ma
gasság) s ember is (Mélység).

Tisztelettel bánok testemmel, mint
a Szentlélek templomával és örök
boldogságom részesével.
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SZENTLECKl:BE ilL

lllatozom, mint a fahéj
és a fűszeres balzsam ...

l. f:Ietünk nagyon szánalmas lenne,
ha nem tekinthetnénk fel embertest
vérekre, akik az örök élet hitének
16 illatát árasztják magukb61. Szen
tek történetében olvassuk, hogy ha
láluk után 16 illatot árasztott testük.
f:qi ajándék volt ez, Isten kegyelmé
nek a müve, Figyelmeztetés, hogy
akiket Ö meg akar dicsőíteni, azo
kat megkíméli a halál, a bomlás
visszataszít6 undokságát61. Isten ha
talmát látom abban, hogy testerq
visszatér a földbe, ahonnan vétetett.
Örömmel dolgozom lelkem üdvőssé
gén, mert csak lelkem az, ami ben
nem örök.

2. Az örökké fiatal kereszténység-

Z" 19



nek legkedvesebb illata a Szlizanya
tisztelete. Szent katolikus hitem őrizte

meg tiszteletének frisseségét, eleven
ségét. Láttam ikonokat, amelyeken
merev aranyháttérből szenvtelenül
néz a Madonna a szemIélőre. A mli
vészek talán az örökkévalóság vál
tozatlanságát akarták ezzel kifejez
ni, de inkább a szakadárság meg
dermedt lelke érzik rajtuk.

Vallásom élő áhitattal illatozza
\:örül Megváltóm Anyjál

3. I::l-e bennem is Szliz Mária tisz
telete? Valóság-e Ö számomra? Lel
kemben megrajzoltam-e szent Arcát?
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy
Krisztus iránti szeretetünk J:sinór
mértéke I::desanyja iránt megnyil
vánuló szeretetünk. Az Egyház tanl
tása szerint minden kegyelem köz
vet1tője O és ha értékelem lelkemen
a megszentelő kegyelmet, akkor

. határtalan bizalommal kell Hozzá
íordulnom, mert az Ö édesanyai keze
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osztogatja szét az idők végéig c
megvállás kincseit.

Boldogan mondom magam meg·
vállolt embernek és istenes félelem
mel, de gyermeki reménységgel és
bizalommal dolgozom lelki üdvössé
gemen, mert anyai szív adja az eröí
küzdelmeimhez s tőlem csak azt kéri,
hogy hagyatkozzam reá és hi,ggyek
abban: Krisztus Anyja, a bíinösök
menedéke, segllhel rajtam.
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ATVONULASBA.

A Király kívánja szép
ségedet.

l. A Szent Sziiz lelkét Isten különös
gonddal formálta széppé. A máso
dik Isteni Személy, az Ige, aki által
lett minden, a legtökéletesebb em
beri testtel és lélekkel lép rajta, az
aranyhfdon keresztül a világba. .Az
angyal elragadtatva sz6l, amikor
meglátja az imádkoz6 Boldogságost:
"Malaszttal teljes,"

Új szépség jelenik meg benne ,a
világon: Lelki szépség. Torz lelkek
éltek eddig a földön. Hiányzott ré
luk a megszentelő kegyelem. A
Szeplőtelen lelke volt a biinbeesés
után az első lélek, amelyben gyö
nyörködött az Úr is. El is halmozza
ajándékainak sokaságával. Egyet-
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len, páratlan virágszál lesz Isten
zárt kertjében. Illatát csak az Úr
nak leheli, amig e földön jár, de
megdicsőülése után már nekünk is
jut szépségéből.

Köszönöm Uram, Szűzanyám szép
ségét!

2. Ami torz és rút van a világban,
mi teltük azzá, megcsúnyult lelkű

emberek, mert belekontárkodtunk
lsten teremtő terveibe. Jó a Boldog
asszony szépségére tekinteni és
tudni azt, hogy e töretlen szépség
innen, e sárgolyóról nőit az égig.
III élt Ö és ilt dolgozolt és szépen
élt és szépen dolgozott, mert az Úr
terveit hagyta magán megvalósulni.

Örök vágy ég bennem a szépség
iránt. Öntudatosan keresem a lélek
szépségeit és ha tiszta lesz szemem,
meg is fogom találni!

3. Amikor az égi Király magának
tartolta meg a Szent Szűz szépségét,
e teltével mindnyájunknak ajándé
kozta Öt. Ezt csodálom én a jó 15-
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tenben. Mindent önmagáért alkotott,
minden Ot dicséri tudatosan vagy
öntudatlanul és e ténnyel mégis
minket boldogit az Úr. Szdzanyám
ls a jó· Istené és mindnyájunké.
Szépsége ösztönöz a lélek szépsé
gének értékelésére. Minél jobban el
felejtem önző magamat, annál több
lesz bennem is e szépségb61 és an
nál jobban észreveszem ráncos arc,
nyomorék test mögött, szegénység
ben, sőt gazdag palotákban is az
emberi lélek szépségét.

Egyszerd, szerény, de szép virág
akarok lenni, Uram, Teremtőm kert
jében ...
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EVANGELIUMBA L

Az Úr lábához ülvén,
hallgatá az O igéjét . . ',

l. Isten igéjének hallgatásához
szomjas lélek kell. Ha a kiszáradt
földben nem lenne készség, nem
venné be a termékenyHő esőt. A
sziklában nincs meg e készség. Le
is pereg róla az esőcsepp és a har
mat sem fárja át.

,Minden lélekben megvan a haj
lam az Or igéjének beiogadására
és hogy vannak sziklalelkek, ön
maguk tették terméketlenné magu
kat. Isten igéje szól hozzám. Ne
zárkózzam el előle, mert tőlem függ,
hogy meghallom-e szavát. A világ
tele van zajjal és minél fejlettebb
lesz a civilizáció, annál zajosabb
lesz életünk. S e zaj, e hangos lár-
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ma elnyomja lsten szavát a lélek
hez és a lélek szavát Istenhez. El
vonulok tehát a templom csendes
magányába és az Úr oltára előlt,
Sziiz Mária oltára előtt kitárom szi
vemet. Csak ennyit kér tőlem a j6
lsten. A többit bfzzam reá: A csend
ben meg fogom hallani szavát!

2. Aki érezte már egyszer szemé
ben az Úr tekintetét, szfvében Isten
Szfvének dobogását, az megtanulja
a túlságosan tevékenykedő, hangos
és üres életet sajnálni és az lsten
szereletében szemlélődő lelkeket be
csülni. Sziiz Mária életében nincs
hangoskodás és nincs lárma. Krisz
tusom is 30 évig csendben, elvonult
ságban dolgozott és csak három
évig sz6rta lelkének kincseit a vi
lágba. E három év azután elég volt
arra, hogy még akkor se tudjuk el
felejteni, ha akarnánk. Ha munkám
és keresztény életem eredménytelen
ségét látom, kérdezzem meg őszin

tén magamt61: Vajjon nem oka-e
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ennek az, hogy kiszáradt és üres
lélekkel végzem munkámat? Ha be
lül üres vagyok, ha nem látszik meg
rajtam Islen szeretete, hogyan tud
jak megtölteni másokat? Senki sem
adhatja, amije nincs. Hideg lélekkel
nem lehel lángra lobbantani a lel
keket.

Názáretbe megyek Szo.z Anyámhoz.
Leülök lábánál és kipihenem fáradt
ságomat, megtöltöm szívemet szere
tellel, jósággal. Ezt szomjazza a
világ.

3. Imádkozom azért, hogy csak
egyszer, egyetlenegyszer csendül
jön meg bennem az Úr igéje. Gon
dosan ápolom lelkiismeretemet. Min
den este meglisztitom a tökéletes
bánattal. Lelkiismeretem szava Isten
szava!
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EVANG!LIUMBA 11.

Sok gondod van és so
kat vesződő], pedig egy
a szükséges .

l. Elromlolt a szemmértékünk. A
bokroktól nem látjuk az erdőt. A
részektöl az egészet. Aki belekeve
redik a földi gondokba, rabszolgája
lesz azoknak. Kábfló méreggé vált
földi életünk és úgy beletemetkez
tünk, hogy lelkünket is elsorvasz
toltuk. Egyszerfien nem veszünk tu
domást . örökkévalóságról. trdemes
megfigyelni, míről beszélnek az em
berek társaságban, autobuszban,
vonaton ...

2. A pogányság ill kísért közöt
tünk. Valahányszor új generáció
születik a földre, újra kezdődik az
Egyház munkája, mert minden nem-
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zedéket kereszténnyé kell nevelnI.
Isten kegyelmének újra és 'újra át
kell itatnia a lelkeket. Krisztus meg
vált6i tevékenysége a világ végéig
tart, de a világ végéig tart az ere
deti bűn, a rosszra val6 hajland6
ság és a szabadakarat is. Tragé
diánk, hogy epedünk a szomjúság
t61 és mégis elzárk6zunk az örök
élet forrását61; látuBk és mégis
annyira vakok vagyunk; hallunk és
Krisztusnak kiáltani kell: "Akinek
füle van a hallásra, hallja meg)"

Valaki azt mondotta: "J6 lenne
már kint lenni a temetőben. Azok
nak nem fáj semmiJ" ... A pusztu
lást is lehet kivánni, mert a meg
semmisülésben van valami dac az
élet kinjaival szemben. S ez korunk
legfájdalmasabb eretneksége. Ami
bennem él, szeret és lelkesedik, gon
dolatokat termel és világot alakU
át, nem szorlthat6 bele sötét sir
gödörbe. Ezt tudjam egésll életem-



mel éB gondiaim között ne feleltsem
.,1 az "egy BzükBégeBt"!

3. Kérem a Bo!dogságoBt61 hitét,
amellyel már itt e földön az örökké
val6ságban élt. Lelkemnek kezdete
volt, de vége már nem lesz. A halál
álom éB a 16 lsten birodalmában éb
redünk fel. Addig is megértem a
Szentfrás figyelmeztető Bzavát: "Ka
tonnsore az ember élete a földön."
"J6 harcot harcoltam" - mondja
Szent Pál. S ezt a harcot nemcsak a
bűn, hanem az ellen a Bötétség ellen
iB folytatom, amely el akarja feled
tetni velem: Mindennél, ami e vilá
gon van, nagyobbra születtem.

A vágtat6 éB idegeB világb61 Szfiz
anyám· paláBtja alá menekülök és
készülök az örökkéval6ságra, a
Vele val6 találkozáBra.
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FELAJAHLASBA.

Mennybe vitetett Mária ...

1. A Mennybevétel hitigazsága:
Szűz Mária halálával teste nem in
dult föloszlásnak, hanem nyomban
a megdicsőült testek állapotába
jutott.

A föloszlásban kifejezésre jut a
bún belső mivolta, a lázadás, a
bomlás, valamint a sátán hatalma:.
a pusztítás, a rontás, a sátán orszá
gának lényegét alkotó belső ellen
mondás külső érvényesUése, a
kaoszba való visszatérés. (Schütz.)
Az ősevangélium és az angyali üd
vözlet szerint Sziiz Máriának semmi
köze nem volt a sátánhoz. Nem
diadalmaskodott rajta tehát a halál
borzalma sem, hiszen ez a bűn bün
tetése.
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Mindenben megelőzött bennünket
a Szent Sdz. Mélt6ságban, kegye
lemben és megelőzött testi meg
dicsőülésében is. Boldogan hiszek
eblJen és áldom a Gondviselést, mert
most, amikor az istentagadás any
nyira en5szakos és arcátlan, a Sztl.z
anyát állitja a világ elé és égi ko
ronájába új gyémántot akar he
lyezni: Udvözlégy, áldott légy égbe
emelt Nagyasszonyunk!

2. Sztl.z Mária testi megdicsőülése

a sátánnak újabb veresége. Ez ta
lán aleggyakorlatibb tanItása nap
jaink számára megdicsóült Nagy
asszonyunknak.

Úgy félünk és gyáván tudomásul
vesszük a gonoszság terjeszkedését
a földön. A föltámadt Krisztus sza
vát idézem: "Ne féljetek!" S a föl
támadt Nagyasszonynak ls ez az
ilzenete: Ne féljetek! A gonoszság
akármekkora hullámokat vet, nem
érhet fel Isten tr6njáig, aki a zsoltár
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szavai szerint lemosolyogja a sátán
erőlködését.

Bizom Isten ügyének diadalában
és kiirtom magamból azt a kishiUi
séget, amely fut fiihöz-fához és csak
amikor már nincs másban reménye,
fordul Istenhez.

3. "Az Istennel jára és eltűnék,

mert Isten elvitte." (Gen. 5, 24.)

A keresztény hagyomány, amely
féltve őrizte a vértanúk és apostolok
ereklyéit s oly szivesen zarándokolt
el sírjukhoz, nem tud Sziiz Mária
sírjáról. Istennel járt a Boldogságos
Szfiz és Vele tűnt el. Pünkösdkor még
ott találjuk az apostolok között. Az
O nyugalma ad enyhülést nekik
abban a feszült várakozásban,
amellyel a Szentlelket várták. Ami
kor megérkezik az Erő Lelke és meg
tanUja saját lábon járni az aposto
lokat, a Szent Szfiz eltűník, Lelke
ott remeg még Szent János és Lu
kács evangéliumában, hiszen tőle

tudják meg Krisztus születésének
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titkait. Szent János ls azért ir oly
szépen a szeretetről, mert bele
tekintett a Boldogasszony lelkébe.
Eltűnt, hogy valóra váltsa jövendö
lését: "Mostantól kezdve boldognak
hirdet engem minden nemzedék!"
"Örvendenek az angyalok és uj
jongva áldják az Urall" - mondja
Nagyboldogasszony ünnepének fel
ajánlási imája. Sz~zanyára nézek
és ujjongva kiáltom: Legyen áldott
az Úr jóságáért, amit a Boldogságos
Sz~zben nekünk kinyilatkoztatott!
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CSENDES IMADSAGBA.

Legyen Urunk, néped
segítségére az lsten Any
jának könyörgése ...

l. Szeretem katolikus hitemet nem
csak azért, mert az Igazság oszlo
pa és verhetetlen bajnoka, nemcsak
vértanúi milli6iért, történelmének pá
ratlan szépségéért. hanem azért is,
mert a Boldogasszony kultuszában
az áhitat és tisztelet oly finom ben
söségéröl tesz tanúságot, ami csak
a mi vallásunkban található meg
ennyire elevenen és kedvesen. Jé
zus iránti szeretetünk már a keresz
ténység kezdetétől átsugárzik J::des
anyjára ls. A katakombák megörlz
ték az első századok Mária-tiszte
letét és bizonyitja a 4. századb61 va
16 pécsi katakomba ls, hogy Pan
n6nia földjén nagyon régen hiszik
közbenjárásának erejét és hatékony
ságát.
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A Boldogasszony azzal, hogy sza
badakaratával hozzájárult a meg
testesülés tényéhez, valóságos társ
megváltónk lett. Közvetítette a jó Is
ten legnagyobb kegyelmét: Krisz
tust. Imádkozó mindenhatóságnak
mondják Öt a szentatyák. Bátran
fordulok tehát hozzá személyes ké
réseimmel. Ö egyengeti az utat,
amely Jézushoz vezet és megtart
szolgálatában. Per Mariam ad Je
suml

2. Az Egyház a mennybevétel ün
nepének levezetésével is az ünnep
titkáról szóló prédikációkban már
kb. másfélezer éve hirdeti Szűz Má
ria mennybevitelét, és most, amikor
dogmaként akarja a világ elé ál
lflani, azért teszi ezt, hogy fellán
goljon hitünk és szeretetünk a Szűz

anya iránt.

3. Égre törjön könyörgésünk a kl
gyótipró Asszonyhoz, mert megnö
vekedett a sátán birodalma. Az O
tiszteletével induljunk a harcba, Má
ria segits! Csengjen ajkunkon a ki
áltás és a sátán rettegve távozik.
Mária segits l Imádkozom és ha kell,
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jajgatom, ha a szokásos bűnök po
Iipkcrrjcrí fojtogatnak. Ez lesz az erő,
amellyel kiszabadulok a pokol öle
léséből és visszaszerzem Isten fiai
nak szabadságát. Ez lesz a hata
lom, amely megtartja idealizmuso
mat önmagammal és embertársaim
mal szemben.

Mária segltsl Minden magyarnak
ez legyen ma legszentebb imádságaI

ALDozAS UTANI IMADSAGRA.

Az O közbenjárására
minden fenyegető bajt61
megszabaduljunk ...

l. Szentáldozás után lelkem telitve
van feszülő erőkkel és bátorság
gal. Krisztus szent Testét vettem.
Az élet fenyegető veszedelmeivel
szemben O az én támaszom és gyá
molltóm. Jézus segltsége csak akkor
lesz hatásos bennem, ha a szent
áldozás kegyelmeit felhasználom.
Tőlem függ a kegyelem mennyisége,

37



amikor lelkemet előkészltem befoga
dására. Tőlem függ a kegyelem fel
használása is. Ismerem gyarlóságo
mat. A szentáldozás Tábor-hegyé
ről az életbe visszcrtérve oly köny
nyen megfeledkezem ígéreteimről. S
mivel ismerem ezt a gyöngeségemet,
a Szilzanya pártfogását kérem, hogy
szabadltson meg ettől a fenyegető
veszélytől. Sokszor önmagamnak va
gyok a legnagyobb ellensége. Gyer
mekként kapkodom a jelen élet csil
logása után és a világ lármás for
gatagában olyan könnyen megfeled
kezem a szentáldozás forró, édes
perceiről. Ettől a lelki vakságtól, et
től a könnyelmű és sokszor tragikus
feledékenységtól mentsen meg Szilz
anyám jósága.

2. Egyre többet beszélnek kultú
ránk alkonyáról, egyre rémesebb
képeket festenek az emberiség jö
vőjéről. Kétségtelen tény, hogy nagy
veszedelmek fenyegetnek bennünket.
Eltávozott az emberiség nagy része
a kereszténység élő vízzel megáldott
forrásaitól, és kereszténység nélkül
csak pusztulás, kétségbeesés várhat
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r6:nk. Szomorúan gondolok a miIli
6kra, akik hallottak Krisztusról, de
csak azt, hogy gyűlölni, eltiporni,
emlékeit meggyalázni és megsemmi
sIteni kell. Láttam összetört feszüle
tet. Krisztus testét darabokra tördel
te egy istentelen kéz. Megrettenve
gondoltam ana, hogy milyen fogal
ma lehetett ennek a szerencsétlen
nek Krisztusról? Akik Öt keresztre
feszltették, nem tudták, mit cselek
szenek. Minket, meghidegült szívO.
keresztényeket mi mentesIt a felelős
ségtől? Előttünk az Egyház diadal
mas története és gerinces harcai a
jelenben, az Or nevétől hangos a
föld és még mindíg vannak, akik
hamis képet alko Inak róla. Krisztust
helyesen ismerni annyi, mint sze
retni. Szo.z Mária kegyelmeinek ez
most talán legfontosabb szerepe: Ta
nItson meg minket, akik hiszünk
Szent Fiában, a helyes istenfoga
lomra; tanItson meg bennünket a hit
szerinti életre és az igazi szeretetre.
S a gyil.lölködés vissza fog térni oda,
ahonnan származik, a pokolba.

A Keresztények SegItsége meg fogja
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akadályozni az emberiség öngyil
kosságátI

3. Vallásomat fenyegető veszélyek
nem múltak el. Ösztönösen érzi ezt
népünk. Mint a villanyáram ütésére
reagál minden olyan kezdeménye
zésre, amely hitünket veszélyezteti.
:E:gbe emelt Nagyasszonyunknak, ár
va nemzetünk Patrónájának ez ma a
legnagyobb ajándéka. Népünkben
él a hit és hogyha a zászlókról,
pénzeinkről le is került a Patrona
Hungariae képe, annál mélyebben
vésödött a lelkekbe.

Tanitsak meg mindenkit, akinek
lelkéhez hozzáférhetek, a rózsafüzér
imádságára. Fenyegető veszélyek.
idején ez a mi fegyverünk. Eazel
győztek keresztény őseink a 12. szá
zad társadalmi eretnekségei ellen
és ez a szent imádság tanit ja meg
a világot Isten szeretetére és arra
a nagy igazságra: Isten nélkül nem
tudunk emberek lenni I
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