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Jézus SJ:entséges Szíve menti meg· a világot

A mai nagy világégés és véres háború után
milyen bizalomkeltöen esengenek fülünk~ IX.
Pius pápa szavai: "A mai társadalomnak nincs
Jézus szentséges Szívén kívül másban reménye
s e Szent Szív~n minden baja ellen gyógyítószert fog találni." XIII. Leó, X. Pius, XV. Benedek, XI: Pius pápák is hirdették, hogy Jézus
szentséges Szíye menti meg a világot. (L. P. Biró
Ferenc S. J.: E jelben győznifogsz.)
Alacoque Szent Margit mondta: "Megjelent nekem lángtrónuson az isteni Szív az imádandó sebbel együtt. Ragyogóbb volt, mint a
nap, átlátszóbb, mipt a kristály. Töviskorona
övezte, jelezve azokat a szúrásokat, amelyeket
vétkeink okoztak neki. Fölötte kereszt volt ...
Ertésemre adta azt is, hogy forró vágya az emberek szeretete után és az a kívánság, hogy
letérítse öket a kárhozat útjáról, ahov" a sátán
seregestül hajtja öket, arra az elhatározásra
indította, hogy kinyilatkoztassa Szívét az embe.reknek. A szeretet; irgalom, kegyelem, megszentelés és üdvösség minden kincsével bősége
sen és pazaron meggazdagít ja azok4t, akik tölük
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telhetöen minden tiszteletet, szeretetet s dicső
séget megadnak s megszereznek neki... Ez az
ájtatosság szeretetének 'utolsó erőfeszítése,
amellyel a szeretetteljes megváltás ez utolsó
századaiban az emberiség segítségére akar sietni,
hogy a sátán uralma alól kiszabadítsa őket."
Jézus szentséges Szíve menti meg a világot.
Hogyan? Mi által? A 12 kegyelme által, melyeket az ő sz. Szívét tisztelőknek ígért. Azt
mondta: "Megadom nekik az állapotukhoz szükséges minden kegyelmet. Megvigasztalom őket
minden szenve~éseikben. CsaládjukIiak megadom a békét. Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján. Minden dolgukat,
vállalatukat megáldom. A bű.nösök Szívemben
az irgalom forrására, tengerére találnak. A
lanyha lelkek buzgókká lesznek. A buzgó lelkek
még nagyobb tökéletességre emelkednek. Azok,nak, akik a lelkek megmentésén fáradoznak, oly
erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnö
söket is megtérítik. Megáldom a házakat, ahol
Szívem képét kifüggesztik és tisztelik. Azoknak,
akik. kilenc egymásután következő hónap elsö
péntekén a szentáldozáshoz járulnak, megadom
a végs ö töredelem kegyelmét; a kegyelem állapotában fognak kimúlni; nem halnak meg a
szentségek felvétele nélkür és Szívem biztos
menedékük lesz az utolsó pillanatban. ·Szívembe
írom és onnan soha ki nem törlöm azok neveit,
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akik ezt az ájtatosságot terjesztik." Azért ne
csak te tiszteld Jézus szentséges Szívét, hanem
minden leheM módon arra törekedjél, hogy má·
sok is tiszteljék, így a fenti ~egyelmeket min·
denki elnyerje, hogy aztán tapasztalhassuk:
Jézus Szent Szíve menti meg a világot.
Azok bűneiért, akik nem akarják tisztelni,
szeretni Jézus szentséges Szívét, engesztelj, ve·
z-ekelj. Milyen szomorú: mennyi bűn, szenny
hullámzik mindenütt Csak egy faluban is na·
ponta hányan káromolják Isten Szent Nevét,
hányan mulasztják el a hÚoSvéti szentáldozást,
hányan nem mennek vasár· és űnnepnap ~zent·
misére, :hányan vétenek az erkölcs ellen, hányan
okoznak felebarát juknak anyagi kárt vagy ár·
tanak becsületének, Az Or Jézus panaszolja:
"Egyetlen napon, egyetlen házban 64·szer a
nyelv bűneivel véresre ütötték szentséges arco·
mat." A bűnt meg büntetni kell. Ezt követeli
az igazságosság. A bűn miatt van az anyagi
veszteség (jégeső, rossz termés, dögvész). éhség,
betegség, a háború és a halál. Es ez mindaddig
tart, míg ki' nem engeszteljük az lsten -igazsá·
gosságát. Azért harsogja a világ fülébe Szűz
Mária Fatimában: "Ha megjavul a nép, meg·
szűnik a háború, ha nem, elpusztul a világ,"
A buzgó lelkek imáikkal, szentmisehallgatásuk·
kal,. szentáldozásukkal,
önmegtagadásukkal,
szenvedéseikkel, jócselekedeteikkel, önmaguk és
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családjaik felajánlásával, buzgó, apostoli életükkel kiengesztelhetik Jézus sz, Szívét.
Ö mondj!i: "Ezen hű lelkekből átalakítok magam- .
nak egy kis csapatot a világ megmentésére. Az
emberiség örvényoe rohan, de e.zen nagylelkű
csapattal, mely vezetésem alatt fog küzdeni, feltartóztatom szédületes rohanásában." Ugye te
is beáll sz az enge.sztelök táborába? Csak arra
kérlek, állhatatosan gyakorold az engesztelés
módjait, úgy, ahogy e kis füzetbe le van írva,
Engeszteljünk tiszta lélekkel

Aki halálos bűn állapotában van, az a JO
Istennek ellensége. A Szentírás szerint a súlyos
bűnnel mintegy keresztre feszítjük az Üdvözítőt.
A halálos bűn az a kalapács, mely az úr Jézus
szent kezeibe és lábaiba veri a hosszú, hegyes
szegeket. A halálos bűn az a töviskorona, melyet
az úr Jézus szent fejébe nyom a bünös. A halálos bűn az a lándzsa, mely átszúrja az Ö
szent Szívét. A halálos bűn által elveszítjük
Istent, a mennyországot, eddigi érdemeinket, és
ideiglenes és örök büntetésre tesszük magunkat
méltóvá: A halálos bűn állapotában még a leghősiesebb cselekedetek is teljesen értéktelenek.
Azt olvassuk a Szentírásban: "Szóljak bár az
emberek vagy an~yalok nyelvén, ha szeretetem
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nincs (ha t. i. nem vagyok kegyele!ll állapotában). olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a
pengő cimbalom. S legyen bár prófétáló tehetségem s ismerjem bár az összes titkokat s minden tudományt, s legyen olyan hitem, hogy a
hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem nincsen,
semmi sem vagyok. És osszam el bár egész vagyonomat' a szegények táplálására, és adjam
bár át testemet úgy, hogyelégjek : ha szeretetem ninosen, semmit sem használ. nekem." Hol
kapom meg ezt a természetfeletti szeretetet? A
keresztség szentségében vagy ha azt halálos
bűn által később elveszítettem volna, a szentgyónásban nyerhetem azt vissza. H a tisztelni,
engesztelni akarom J é.zus szentséges Szívét,
első és leglontosabb k,ellék, hogy kelfyelem állapotában legyek, a szentgyónásban visszaszerezzem a természetfeletti szeretetet.

Az Úr Jézus, a Szűzanya, az angyalok és
szentek érdemeivel egyesülve engeszteljünk

Ha kegyelem állapotában vagyunk, akkor
jócselekedeteink kedvesek a jó Isten elött, Minden jó gondolatunk, szavunk, cselekedetünk
arannyá változik, könnyeink drágagyöngyökké
lesznek, a szenvedések tövise mellett örökké
illatozó erényvirágok nyílnak, Ezeket az érdemeinket felajánlhatjuk engesztelésül Jézus
szentséges Szívének. Milyen fényes bizonyítéka
Isten jóságának az, hogy mi egyesíthet jük jócselekedeteinket az úr Jézus, a Szűzanya, az
összes angyalok, szentek, az 'Egyház érdemeivel. Azért imádkozza a pap a szentmisében,
egyéb alkalommal a könyörgések végén, hogy
hallgassa meg a mennyei Atya kérésünket a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Igy válik nagy értéküvé a mi engesztelésünk, Maga az űdvözítő
mondotta Benigna nővérnek, hogya legkisebb
jócselekedeteit is így ajánlja fel Neki: "Egyesítsd ezen kis dolgokat végtelen érdemeimmel
és így nagy értéket nyernek" ," Ezentúl te is
imáidat, szentmisehallgatásodat, szentáldozásodat, önmegtagadásodat, szenvedéseidet, önmagad, a családod, felajánlását az ég és a föld
minden érdemével egyesülve ajánld fel. MORdd
legkisebb jótetted előtt is: Istenem, egyesülve
az Úr Jézus, a Szűzanya, ,összes angyalok, szen8

tek, az Egyház érdemeivel, engesztelésül lelajánlom Neked ezt ... a jóteltemet.

Engeszteljünk imáinkkal

"Az imádság a lélek lelszállása Istenhez"
- mondja Damaszcén Szent János. Gondolatban egy pillanat alatt eljuthatunk a löld egyik
végétől a másikig, az északi sarktól a déli sarkig, innen édes hazánkból Alrikába, Azsiába,
Amerikába vagy Ausztráliába. Lélekben egy
pillanat alatt - bár testünk távol van otthonunktól - álléphetjük házunk küszöbél, leülhelünk szobánkban az aszlal melletti székre és
beszélgethetünk atyánkkal. Hasonló történik az
imádság alkalmával is. Ilyenkor lélekben elhagyjuk a földet, ezt a sárgolyót, a gondolat
szárnyán egy pillanat alatt lelrepülünk az égbe,
átlépjük a mennyország aranykapujáf, lsten
trónusa elé megyünk, ott letérdelünk, imára kulcsoljuk kezünket, hogy az angyalokkal és szentekke! egyült magasztaljuk lsten végtelen nagyságát, bölcseségét, jóságát, szerelelét és irgalmát;
hálát adjunk minden lesti-lelki kegyelméért, engeszteljük a mi és a világ összes bűneiért,' kérjük segítségét a magunk és mások számára.
.
Mi az imádság? A lélek anyanyelve. A
gyermek - ha megtanítoiták rá - szinte ösz9

löns'zerűen mUlra kulcsolja kis kezét re~g(!l,
délben és este; a nagy szenvedésekben még a
legkeményebb természetű ember ajkán is kicsúszik a szó: "Jaj, Istenem!", "Istenem, segíts!"
Mi az imádság? Beszélgetés a jó Is/ennel. Ha
ezt az igazságot a gyakorlati életbe átvisszük,
akkor könnyen megtanulhatunk jól imádkozni.
Amikor embertársainkkal beszélünk, figyelünk
arra, amit mondunk. Mennyivel inkább kelléne
összpontosítani figyelmünket, amikor a királyok
Királyával, a jó Is/ennel beszélünk imáinkban.
A gyermek, ha atyjával beszél, nemcsak arra
gondol, amit mond, harlem közben az .öröm, a
hála, a vágy vagy a részvét, a bánat érzelmeit
is felkelti magában. Hasonlóképen tégy te is:
gondolj a szavak értelmére és érezd át azokat.
Mint gyermek a legjobb atyának, te is közvetlenül, szívből, bizalommal, részletesen mondd el
Is/ennek örömeidet, sikereidet vagy szenuedéseidet, nehézségeidft, és a jó lsten, a "mi Atyánk"
leleini log neked egy jó gondolatlal, vigasztaló
érzéssel, erősítő, segítő kegyelemmel.
Mi az imádság? A kegyelem kincsesházának a kulcsa. Milyen bizalomkeltően esengenek
fülünkbe az Úr Jézus ajkáról elhangzotl szavak:
"Bármit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek." Mózes imádkozotl és kiengesztelte Istent a nép bűneiért. Holofernesz
Betuliát ostromolta, a város lakói imádkoztak,
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ezért a Mindenható csodálatosan megsegítette
Anna asszony könnyek között kérte Istent,
hogy ajándékozza meg gyermekkel; kívánsága
teljesült. Illés könyörgésére megnyíltak az ég
csatornái, a föld bő termést hozott. A szentek
élettörténetéMI tudjuk, hogy k.özbenjárásukra
betegek gyógyultak meg és haloltak támadtak
fel. A jó lsten minden természetfeletti kegyel·
met, amely a bűn elkerüléS'éhez, a parancsok
megtartásához, az örök boldogság elnyeréséhez
szükséges, megad nekünk, ha kérjük; anyagi
javakkal, gazdagsággal, egészséggel stb. csak
akkor ajándékoz meg bennünket, ha azok a lel·
künk üdvére válnak. Aki otthon szobájában az
asztal melletli széken ülve vagy a templom pad·
jában lérdelve kéri a. Szentlélek lsten kegyel·
mét, hogy bűneit megismerhesse és őszintén
megbánhassa, az egy jó· szentgyónásban biztosan
elnyeri bűnei bocsánatát, lsten gyermeke és a
mennyország örököse lesz. Ha le akarjuk győzni
az éle} kemény harcmezején a bűnt, akkor ve·
gyük kezünkbe az imádság fegyverét és meg·
nyertük a csatát. Aki bűnrecsábítás alkalmával
állhatatosan, keményen mondja, ismételi: Iste·
nem, nem akarok vétkezni, Istenem, segíts, hogy
ne vétkezzem! - azt nem sebzi halálra a bűn
mérgezett nyila. Ha mások lelkét szeretnéd
megme~nleni, buzgón, kitartóan kéra számára a
megtérés kegyelmét. Ha azt akarod, hogy a mos·
őket.

II

tani nal1y vilál1€l1ésben, véres háború után lsten
mindenhq}ó keze hozza haza a fOl1sál1ban szenvedő atyádat, hitvestársadat, testvéredet val1Y
l1yermekedet - imádkozzál. Ha úl1Y érzed,
hogy vérzik a lelked és mel1szakad a szíved, s
már-már összeroskadsz a kereszt súlya alalt,
térdelj le, kulcsold imára a kezed, és az Űr mel1vil1asztal, mel1erősít téged. H a jó· időt szeretnél:
esőt vagy melel1 napsütést, hOI1Y bő termést adjon a löld, sok l1yümö[csöt érle/jenek a lák, kérd
élő hittel, határtalan bizalommal, mély áhitattal,
lsten akarata szerint, állhatatosan, és mel1!esz.
Ö íl1érte: "Kérjetek és adatik nektek; keressetek
és találtok; zörl1essetek és mel1nyittatik nektek."
Rel1l1eli lelajánló ima.
úr Jézus, szentséges Szívednek ajánlom fel
Boldogasszonyunk Szívével egyesülve a mai napom minden imáját, munkáját, örömét és szenvedését engesztelésül vétkeinkért, szándékaid
megvalósít!sáért, ,különősen a havi szándékra.
Mindent Érted, Jézus szentsél1es Szíve! Jézus
szentséges Szíve, jöjjön el a Te országodl (300
napi búcsú.)

12

Xl. Pius pápa

engesztelő imája.

Édes J ézus, kinek túláradó szeretetét az
emberek iránt nagy hálátlanul annyi nemtörő·
déssel, hanyagsággal, megvetéssel viszonozzák,
íme mi oltárai d előtt leborulva különös tiszte·
lettel kárpótlást akarunk nyujtani az emberek
bünös közönyösségéért és a sérelmekért, ame·
lyekkel szerető Szívedet mindenfelől illetik.
Azonban megemlékezünk arról,· hogy vala·
mikor mi is ilyen méltatlan magatartást tanúsí·
tottunk, azért mélységes fájdalomba merülve
elöször is mi magunk számára kérjük irgalma·
dat. Készek· vagyunk önkéntes engeszteléssel
elégtételt adni nemcsak a magunk büneiért, ha·
nem mások vétkeiért is, akik az üdvösség útjá·
tól messze eltévedve hitetlenségükben megátal·
kodott szívvel Hozzád, a Pásztorhoz és Vezérhez
szegődni nem akarnak, avagy a keresztségi foga·
~almat lábbal taposva a Te törvényed édes igá·
ját lerázták.
Mindezeket a szánandó bünöket összesen
és általában kiengesztelni törekszünk, egyenkint
pedig jóvátenni akarjuk: az életmód és az öltöz·
ködés fényűzését és szemérmetlenségét, a rom·
lottság számtalan törvetését az ártatlanok lel·
kére, az ünnepnapok megszegését, a Te nevedre
és szentjeidre szórt szörnyű káromlásokat, a Te
földi helytartód és a papi rend gyalázását, ma·
13

gának az i,steni szeretet szentségének mellőzé
sét vagy hajm~resztő szentségtöréssel illetését,
végül a nemzetek hivatalos büneit, amelyek a Te
általad alapított Egyház jogaival és tanító hívatalával szembeszállnak. Oh, vajha ezeket a bű
nöket saját vérünkkel lemoshatnókl
Most pedig a megsértett isteni méltóság
jóvátételére föl~jánljuk Neked ugyanazt az elégtételt, amelyet Te e~ykor az Atyának a kereszten bemutattál és oItárainkon naponkint megújítasz, a Szűzanyának, minden szenteknek s a:
jámbor híveknek jóvátételével együtt, és szívből megígérjük, hogy a magunk és mások régi
bűneit, úgyszintén nagy szereteted semmibevételét ezentúl erős hittel, tiszta erkölcsökkel,
az evangéliumi törvény, különösen a szeretet parancsának tökéletes megtartásával, amennyiben
rajtunk áll és a Te kegyelmed megsegít, jóvátesszük i másrészt minden Téged érhető sérelmet
er~nk szerint megakadályozunk és a Te követésedre minél több embert megnyerünk. Fogadd,
kérünk, kegyes Jézus, az önkéntes engesztelő
hódolatot és tarts meg minket hűségesen köteles szolgálatodban mindhalálig a végső állhatatosság nagy kegyelmének erejével, hogy valamennyien eljussunk végül abba a hazába, ahol Te
az Atyával és Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
14

Imádkozzuk el napközbe1l a rózsa/üzért.
A kere'sztre a Hiszekegyet, az első szemre
a Miatyánkot imádkozzuk, a három űdvözlégyre
egy-egy kérést fűzünk be a "Jézus" szent neve
után. Erre következik egy-egy Miatyánk (a kíilönálló szemeknél) tíz-tíz Odvözléggyel. Minden
tizednél más-más titkot füzünk be a "Jézus"
szent neve után. Szű.z Mária Fatimában (Porlu!Jáliában) azt mondta, ho.lJy minden tized után
ismételjük: "Oh Jézusom, bocsásd melJ bűnein
ket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd
a mennyekbe a lelkeket, különösen azokat, akik
lelJjobban rászorulnak irlJalmadra."

Örvendetes olvasó
Bevezelő

kérések:

1. Ki hitünket növelje.
2. Ki reményünket erösítse.
3. Ki szeretetünket tökéletesítse.

TiÍkai:
1. Akit te, Szent Szüz, a Szentlélektől méhedbe fogadtáL
·15

2. Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatva
méhedben hordoztál.
3. Akit te, Szent SzÜz, e világra szültél.
4. Akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattá!.
5. Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
Fájdalmas olvasó
Bevezető

kérések:

t. Ki értelmünket megvilágosítsa.
2. Ki emlékezetünket erősítse.
3. Ki akaratunkat tökéletesítse.

Titkai:
1.
2.
3.
4.
5.

Aki érettünk vérrel verejtékezett.
Aki érettünk megostoroztatott.
Aki érettünk tövissel megkoronáztatott.
Aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
Akit érettünk keresztre feszítettek.

Dicsőséges

Bevezető

olvasó

kérések:

1. Ki gondolatainkat igazgassa.

2. Ki szavainkat vezérelje.
3. Ki cselekedeteinket kormányozza.

Titkai:
1.
2.
3.
4.

AH halottaiból feltámadott.
Aki a mennybe fölment.
Aki a Szentlelket elküldötte.
Aki Téged, Szent Szüz, a mennybe föl-

vett.
5. Aki Téged, Szent
megkoronázott.

Szűz,

a mennyben

Az Or Jézus kérte Alacoque Szent Margitot,
hogy minden héten csütörtökön éjjel 11-12 óra
kötött arcraborulva engesztelje meg szent Szívét azért a keserűségért, melyet érzett, amikor
apostolai elhagyták és az~rt, hogy irgalomért
esedezzék a bűnösök számára. Ha nem vagy
beteg és otthonodat nem zavarod, tedd meg ezt
te is. Ha éjjel nem lehet, akkor este szentelj
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erre egy órát. Legjobb, ha. a templomban tartod
a szentórát. Ilyenkor végezd el a keresztutat,
mondd el a fájdalmas rózsafüzért, imádkozz az
örökimádási könyvedbőL
Elmélkedj az Or Jézus szenvedés~iről, végezd gyakran el a keresztutat. Gondol1 az üdvözítő szenvedéseire, érezd át azokat. Ez nagyon
kedves előtte. Ö mondta: "Aki megköszöni nekem a kereszten szenvedett kínjaimat, az olyan
szeretetszolgálatot tel jesít nekem, mintha sebeimet megkente volna." "Ha egyetlen könnyet hullatnak kínszenvedésemen, emberi nyelvel nem
mondhatja, mily örömet és elégtételt szerez ez
a részvét és ezek a könnyek."
Engeszteljünk szentmisével

A szenlmise a keresztáldozal vérolllásnélküli megújítása. Sumlmisén jelen lenni annyit
jelent, mint a Golgotán a hosszú, hegyes szegekkel felleszílelt Űr Jézus kereszt/ája mellett
lenni. A szentmise végtelen értékű dicsőítő,
hálaadó, kérő és főképen engeszlelő áldozat.
Azért mondta- az Or Jézus az utolsó vacsorán a
bor átváltoztatása után: "Ez a7. én vérem, az
újszövet.ségé, mely sokakért kiontatik a bűnök
bocsánatáért." A szentmisében végigvonul az
engesztelő imák egész sora. Mindjárt az elején
18

(lásd az imakönyvben) a közgyónásban bánjuk
utána, amikor a pap a lépcsőn az
oltárhoz megy, mi is kérjük az úrtól, hogy tiszta szívvel lehessünk jelen a szentmisén. A Kyriében a pap háromszor külön-külön az Atya,
a Fiú és a Szentlélek Istenhez irgalomért esedezik. Az angyali énekben is mondja: Uram,
irgalmazz nekünk. A felajánlásban kéri a menynyei Atyát, hogy fogadja el ezt a szentmisét
bűneinkért, megbántásainkért és mulasztásain-kért. Az átváltozás előtt azért esedezik, hogy az
örök szenvedéstől mentsen meg. Az Agnus Deiben is irgalomért fordul az űdvözítőhöz. A szentmise végén kéri a Szentháromságot, hogya szentáldozat a kiengesztelést hozza meg -számunkra.
Ha van időd, hétköznap is hallgass szentmisét
és ajánld fel engesztelésül bűneidért, az azokért
járó büntetések elengedéséért, a bünösök megtéréséért s azért, hogy a jó Isten irgalmazzon
az egész világnak.
bűneinket,

Engeszteljünk szentáldozásainkkal

Mi az Oltáriszentség? Krisztus drága szent
Teste és Vére a kenyér és bor külső színe alatt.
Ez a meghatározás mutatja ennek a szentségnek
a fönségét, kiválóságát. Nagy szentség a keresztség, mert általa Isten gyermekei leszünk j nagy
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szentség a bérmálás, mert általa a Szentlélek
Isten úgy megerősít, hogy .hitünket bátran merjük megvallanij nagy szentség a ,szentgyónás,
mert általa elnyerjük bűneink bocsánatát. De az
Or Jézus ezekben a szentségekben c,sak kegyelmeit közvetíti számunkra~ míg a legméltóságosabb Oltáriszentségben önmagát adja nekünk a
szentáldozásban, Szépen mondja Szent Agoston:
"Bár Isten végtelenü l bölcs, szebbet, jobbat nem
tudott adni, mint az Oltáriszentség, mert Vele,
Altala .Önmagát, mindenét odaadja," Azért gyakran áldozz! Ha nincs halálos bűn a lelkeden és
időd van, akkor mindennap is a szentáldozáshoz
járulhatsz, X, Pius pápa mondja: "Hogya gya.kori és mindennapi szentáldozáshoz - amit
Krisztus Urunk és az Egyház forrón óhajt bármilyen osztályú és állapotú keresztény hivő
nek szabad útja legyen, kijelentjük, senkit se
lehet attól eltiltani, aki kegyelem állapotában
van és helyes szándékkal járul az úr asztalához," Ha nem tudsz sehogy sem hétköznap áldozni, akkor vasárnaponkint járulj a szentáldozáshoz, és ajánld fel azt engesztelésül a te és a
világ összes bűneiért. És főképp áldo.zz a hónap
első péntekén. Az Úr Jézus maga kérte Alacoque Szent Margitot, hogy áldozzék minden
hónap első péntekén engesztelésiil, és akik ezt
megteszik, azoknak ígérte, hogy ió halállal halnak meg, vagyis a mennyországba jutnak, örökké
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boldogok lesznek. Hogy ezt a számodra legnagyobb, leglontosabb kegyelmet elnyerjed, áldozz
9 egymásután következő hónap első péntekén és
ajánld fel engesifelésül szentáldozásaidat Jézus
szentséges Szívének. - Itt akarom közölni, hogy
a Szűzanya kérte: minden hónap első szombatján szentáldozásainkat ajánljuk fel az Ö Szeplőtelen Szívének a tiszteletére a világért, engesztelésül.

Ajánljuk fel engesztelésül
. önmegtagadásainkat, szenvedéseinket
és egyéb jócselekedeteinket

Az önmegtagadás az akarat parancsa, hogy
a természetünknek nehéz, ellenszenves dolgot is
megtegyük vagy elviselj ük és a kellemeset elhagyjuk. Isten elött ez nagyon értékes. Helyesen
mondja egy lelki író: "Ha valaki az Istenért
érzékiségének, kívánságainak mégoly kis dologban is ellenáll és önmagát megtagadja: Isten
elött kedvesebb dolgot végez, mintha sok halottat támasztott volna föL" Milyen dekélységnek
látszik, ha valaki I.stenért engesztelésül lemond
egy hiábavaló szóról, egy kis italról vagy ételrőL Csekélységnek látszanak ezek, de voltaképen
nagy dolgok, 1nert az egész akaratát feláldozza
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ilyenkor az ember. És ha e kis őnmegtagadásain
kat egyesítjük az Ur Jézus, a Szűzanya, az -ősz
szes angyalok, szentek és emberek érdemeivel,
lelkeket menthetünk meg. Az üdvözítő mondta
Benigna nővérnek: "Adj nekem lelkeket! Aldozatokkal adhatsz nekem lelkeket . .. Nem kívdnok nagy dolgokat, nem, csak egy szót, melyet
visszatartasz, -egy tekintetet, melyről lemondasz,
egy gondolatot, melyet elutasí/asz, szóval mindent; ami önmegtagadással jár. Egyesítsd ezen
kis dolgokat végtelen érdemeimmel és így nagy
értékel nyernek . .." Az Ur Jézus nemcsak tanitoHa az embereket, nemcsak jó példát adott nekik, hanem szenvedett és meghalt értük. Mi is
részt veszünk a megváltásban, ha nincs halálos
bűnünk és felajánljuk szenvedéseinket a bűnö
sök megtéréséért. Ezentúl minden jócselekedetednél mondd: Jézus Szent Szíve! Irántad való szeretetből Mária ál tal az ég és a föld minden érdemével egyesülve imádkozom, megyek a szentmisére, járulok a szentáldozáshoz, dolgozom és
szenvedek, engesztelésül az én és a világ összes
büneiért.
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Engeszteljünk önmagunk
és a családok felajánlásával

Alacoque Szent Margit lelajánló imája.
En, N. N. Jölajánlom és átadom magam
Jézus Krisztus szentséges Szívének, fölajánlom
személyemet, életemet, cselekedeteimet, nehézségeimet és szenvedéseimet, hogy így a jövőben
minc:lenem, ami vagyok s amim van, egyedül az
Ö tiszteletére, szen~tetére és dicsőítésére legyen
szánva. Visszavonhatatlan elhatározásom, hogy
egészen az Övé lesze~, mindent Iránta való szeretetből teszek s teljes szívembőllemondok
mindarról, ami ezen isteni Szívnek visszatetszhetnék.
Megválasztlak ennélfogva, szentséges Szív,
szeretetem egyedüli tárgyának, életem védőjé
nek, üdvösségem zálogának, gyarlóságom s állhatatosságom támaszának, egész életemben elkövetett vétkeim helyrehozójanak és biztos menedékemnek halálo~ óráján.
Kegyes és jóságos Szív, légy igazolásom a
mennyei Atya előtt és fordítsd el tőlem igaz~á
gos haragjának nyilait. Szerető Szív, beléd helyezem minden reményemet, gyarlóságom miatt
ugyan mindentől félhetek, de a Tc jóságodtól
remélek is mindent. Irts ki tehát mindent, ami
23

bennem nincsen kedvedre vagy Veled ellenkezik.
Vésd szívembe tiszta szeretetedet oly mélyen,
hogy rólad sohase feledkezhessem meg, soha
töled senki el ne szakíthasson. Végtelen jóságodra kérlek, vésd magadba nevemet, mert akarom, hogy minden boldogságom és dicsőségem
abban álljon, hogy. szolgálatodban éljek és haljak meg. Amen. (300 napi búcsú.)

Családfelajánlás
Jézus szentséges Szívének

Miért ajánljuk lel a családokat Jézus szentséges Szívének? 1. Azért, mert az Úr Jézus
akarja. 2. Azért, hogya családok el"i3'erjék a
12 ígéretet, amelyet az üdvözítő a szent Szívét
tisztelöknek tett. A felajánlás egyszerü módon
történik. A leterített asztalra a két égő gyertya.
közé helyezett Jézus Szíve-képet a pap megáldja (e közben a család tagjai énekelhetnek
Jézus szent Szívének) és elmondja az alanti
inyit. A családapa 'Vagy anya is felajánlhatja a
családot Jézus szent 'Szívének, de ebben az esetben a Jézus Szíve-képet előbb a templomban
meg kell áldatni a pappal.
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A pap megáldja a Jézus Szíve- és Mária
Szíve-képet vagy szobrot:
v. Adiutorium nostrum in nomine Domine.
R. Qui feci{ coeIum et terram.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Omnipotens sempi/erne Deus, qui Sanctorum tuorum imag in es (efiigies) sculpi aut pingi non
reprobas, ut quoties illas oculis corporis intuemus,
toties eorum actus et sanctita tem ad imitandum memoriae
oculis meditemur hanc quaesumus imaginem (sculpturam)
in honorem et memoriam Sacratissimi Cordis unigeniti
Filii tui Domini nostri Jesu Christi adaptatem, bene +
dicere te sancti
ticare digneris: et praesta, ut qJ,licumque coram iJIa Cor Sanctissimum unigeniti Filii tui
suppliciter colere et honorare studuerit, illius merilis
et obtenta a te gratiam in praeseiJti et aeternam gloriam
obtineat in futurum. Per eundem Christum Dominum
nostrum.
R. Amen.

+

(Ultima <lspergat apua benedicta.)

A felajánl6 ima

Jézus szentséges Szíve, Te Szent Mária
Margitnak kijelentetted azt a kívánságodat, hogy
a keresztény családok fölött uralkodni akarsz.
Ime összejöttünk, hogy család unk felett való
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uralmadat nyiltan elismerjiík. Mi ezentúl a. Te
életedből akarunk élni és szívünkben fel akarjuk virágozt~tni azokat az erényeket, melyeknek
már ezen a földön megígérted a békét j a világ
szellemét pedig, melyre átkot mondottál, messze
száműzzük magunktól. Uralkodjál tehát értelmünk felett a hit egyszerűsége által, uralkodjál
szívünk felett a szeretet által, mely fenntartás
nélkül érted égjen és melynek tüzét mi a gyakori szentáldozássa! élesztgetjük majd magunkban. Légy vezérünk, ó isteni Szív, valahányszor
összejövünk. Aldd meg testi és lelki vállalatainkat, oszlasd el gondjainkat, szenteld meg örömeinket,'enyhítsd szenvedéseinket. Ha netán
egyik vagy másik közűlünk meg találna Téged
szomorítani, úgy figyelmeztesd őt arra, hogy Te,
6 Jézusnak jóságos Szíve, irgalmas vagy a bűn
bánó bünösök iránt. Es ,há majd üt az elválás
órája, ha eljön a halál és gyászba borít bennünket, akkor mindnyájan hódoljunk meg örök szent
akaratod előtt, úgy azok, akik elköltöztek, mint
azok, 'lkik visszamaradtak a földön. Azzal a
gondolattal fogjuk maguilkat vigasz(alni, hogy
eljön a nap, melyen egykor egész család unk a
mennyországban egyesülve dicsőségedet és jóságodat fogja magasztalni. Szűz Mária .szeplő
telen Szíve és a dicsőséges pátriárka, Szent József, mutassák be neked ezt a felajánlásunkat
és életünk minden napján emlékeztessenek ben26

nünket arra. Eljen Jézusnak, a mi Királyunknak
és Atyánknak a Szíve. Amen. - Amint Jézusod
Szívének felajánlottuk a családot, ugyanúgy,
Szűz Mária, a t'e szeplőtelen Szívednek is örökre
felajánljuk magunkat, családunkat, községünket,
édes hazánkat! az egész világot. Amen. (Utána
1 Miatyánkot, . Üdvözlégyet és Dicsőség-et elmondhatunk a ocsalád távollevő és meoghalt tagjaiért. Teljes búcsút nyerhetünk a felajánlás
napján és évfordulóján, ha áldoztunk és a pápa
szándékára egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőség-et imádkoztunk.)

Engeszteljünk buzgó életünkkel

Minél jobban elkerüljük n~mcsak a nagy,
hanem a kisebb bűnöket, minél nagyobb odaadással gyakoroljuk a jót, annál jobban tudjuk
engesztelni Jézus szentséges Szívét. A szentek
országokat tudtak megtéríteni, megmenteni.
Miért? Mert a legkisebb hibát is elkerülték és
az erényeket hősies fokban, lángoló szeretettel
gyakorolták. Az úr Jézus mindent szeretetből
tett értünk. Szeretetből adta vissza vakoknak a
látást, a ~süketeknek a hallást, a némáknak a
beszélőképességet, szeretetből gyógyította meg
a betegeket és támasztotta fel a halottakat. S~e
retetböl szenvedett: értünk vérrel verejtékezetl.
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szeretetből hagyla, hogy megostorozzák, tövissel
koronázzák, szeretetből hordozta a' keresztet és
szeretetből meghalt értünk a keresztfán. Mit kíván mindezekért? Viszontszeretetet. Azt mondta
egy alkalommal Alacoque Szent Margitnak:
"Ha az emberek ~gy kis viszontszeretetet tanúsítanának, csekélységnek tartanám mindazt, amit
értük szenvedtem és ha lehetséges volna, .szívesen még többet is szenvednék értük." Azűdvö
zítő vágyódik az emberek szeretete után: "Szomjazom teremtményeim szeretetét. A szeráfok és
a szentek határtalanul szeretnek engem. Szeretetük tisztább és tökéletesebb. Az égben nincs
hiány a szeretetben, de én a földön keresem azt,
mert a földön minden ember szabad választásból szeret" - mondta Benigna nővérnek. Azért
tanítolt maga a Szűzanya is erre az imára, amelyet minden engesztelő áldozatunk .előtt áhítattal ismétel;ünk el: "Oh Jézusom, irántad való
szeretetből, a bűnösök megtéréséért, a Szentatyáért és mindazoknak a megbántásoknak az
engesztelésére, melyeket Szűz Mária" Szeplőte
len Szíve ellen elkövetnek'" Indítsd fel gyakran napközben a szeretet indulatát. Mondd áhí. tattal: Isteneml Teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből szeretlek. Vagy: Jézusom, én Téged nagyon-nagyon
szeretlek. Vagy: Istenem l Mindenekelőtt szeretlek! Kérd, hogy mindíg lángolóbb, tisztább, ön-
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zetlenebb és tökéletesebb szeretet égjen lelkedben. Azért buzgón ismételd: Jézusomnak édes
Szíve, add, hogy Téged mindíg jobban szeresselek! De a szeretetnek az a tulajdonsága, hogy
nem tesz rosszat, ellenkezőleg, jót cselekszik.
Azt mondja az tJdv.özítő: Az s.zeret engem, aki
parancsaimat m.egtartja. Azért Isten minden parancsát nagy buzgósággal. és lángoló szeret eltel
tartsd meg!

Engeszteljünk apostolkod6ssal

A gyermeknek láj, ha valaki káromolja,
i:zid;a, bántalmazza édesaty;át, akit szeret. Mi
is, ha szeretjük Jézus Szívét, akkor mi is kell
hogyegyüttérezzünk az tJdvözítővel és arra törekedjünk, hogy a halálos bűnöket minden lehelő
módon megakadályozzuk és az embereket a jóra,
Jézus Szíve tiszteletére, szeretetére buzdí/suk
szavainkkal, vallásos 'könyvekkel, imáinkkal.
Addig kérjük, imádkozzunk, míg meg nem térítjük őket s buzgó Jézus Szíve-tisztelők nem lesznek, míg ők is nem enges.ztelik Jézus Szent Szívét
imáikkal, szentáldozásaikkal, szentmiseha/lgatá29

sukkal, önmeglagadásaikkal, buzgó életükkel és
apostolkodásukkal.
Jézus szentséges Szíve,
jöjjön el a Te országod!
(300 napi búcsú.)

Fohász

Szent Szívedbe, Jézusom - Rejtem minden
óhajom. - Te érlem oly sokat türtél, - Keresztfára feszítteltél: - Légy bánatban és örömben,
- Mindenkor az én szív{?mben, -Hogy sebedbe helyezzem - Minden imám s kérelmem.
Szent Szívedbe, Jézusom -Rejtem bűnöm
s bánatom; - Honnan kegyelem s bocsánat Édes béke reám árad: - Mert midőn szent véred hulloU, - Szereteled reá11l gondolt - S midőn végsőt dobbant Szíved, Nekem szerzeIt
új életet.
Szent Szívedbe, Jézusom - Rejfem számos
nehé.z gondom - Bátran bízva a jövőben, Mint gyermek anyja ölében: - úgy nyugszik ott,
békén pihen, - Tudja, hogy nincs veszedelem;
- Bár örvények táfonganak - Lába alalt az
anyának.
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Szent Szívedbe, Jézusom - Rejtem minden
rokonom, - Mindenkit szeretek, lelajánlok Teneked: - Neveiket írd Szívedbe, - Rejtsd el
őket Szent Sebedbe - És ha nem lehetek velük,
- Gondozd őket s légy mindenük.
Szent Szívedbe; Jézusom - Temetem el
bánatom; - Taníts meg csendben szenvedni Szenvedve Téged szeretni. - Mert amit érted
szenvedünk, - Az lesz a mi dicsőségünk: Fénylorrássá válik majdan, - Ha most küzdünk
ezer bajjal.
Szent Szívedbe, Jézusom - Rejtem öröms vígságom: - Csillogó fény ne kábítson" - Tő
led el ne választhasson .....:. Sem szerencse, sem
boldogság,- Röpke öröm s más hiúság. ~ Oly
szívet adj énnekem, Mely mindenkor hű
legyen.
.
Szent Szívedbe, Jézusom - Rejtem el minden dolgom: - Hogy munkámat jólvégezzem
- Hivatásom jól betöltsem. - Segíts erre, szentséges Szív, - Mert ki fárad és Hozzád hív, Annak nagy lesz a jutalma: - övé a menny
birodalma.
Szent Szívedbe, Jézusom - Rejtem bűnöm
s bánatom: - Kérésem- és szeretelem, - Aggódásom s törekvésem, Mindent, ami' lelkem
bántja. - Szent Sziv, szívünk jó barátja, - Ö
hallgass meg, légy mos I velünk, - Hogy fönt
egykor Veled legyünk. Amen.
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