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ENGESZTEL)1JNK TISZTA LtLEKKEL

Aki halálos bűn állapotában van, az a jó Istennek
ellensége. A Szentírás szavai ezerint a súlyos bánnel
mintegy keresztre feszítjük az Udvözítőt. A halálos bün
az a kalapács, mely az Úr Jézus szent kezébe és lá
bába veri a hosszú, hegyes szegeket. A halálos bűn CIiZ

a töviskorona, melyet az Úr Jézus szent fejébe nyom c.
bűnös. A halálos bűn az a lándzsa, mely átszúria az O
szent Szivét. A halálos bűn által elveszítjük az Istent,
a mennyországot, eddigi érdemeinket, ideiglenes' és
örök büntetésre tesszük magunkat méltóvá. A halálos
bűn állapotában még a leghősiesebb jócselekedetek is
teljesen értéktelenek. Azt olvassuk a Szentírásban:
,,szóljak bur az emberek vagy angyalok nyelvén, ha
szerétetem nincs (ha t. i. nem vagyok kegyelem állapo
tában), olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő
cimbalom. S legyen oly hitem, hogya hegyeket átbe
lyezzem: ha szeretetem nincsen, semmi sem vagyok. Es
osszam el bár egész vagyonomat a szegények táplálá
sára, és adiam bár át testemet úgy, hogy elégjek: ha
szetetelem nincsen, semmit sem használ nekem." Hol'
kapom' meg ezt la természetfeletti szetetetett A kereszt-

. ség szentségében, vagy ha azt halálos bűn által később
elveszítettem volna, ,a szentgyónásban nvetbetem
vissza. Ha tisztelni; engesztelni akarod Jézus szentséges
Szivét, első és legfontosabb kellék, hogy kegye!em álla-
potában légy, a szentgyónásban visszaszerezd a termé
szetfeletti szeretetet.
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HOGYAN IMADKOZZUNK?

Az imádság által rninden kegyelmet megkaphatunk.
Téved, aki azt mondja, hogya legnagyobb hatalom a
főldőna fegyver; téved,aki azt állítja, hogy a legnagyobb
hatalom a pénz; téved, aki azt bizonyítja, hogy a leg
nagyobb hatalom a sajtó. Igen, téves megállapítások ezek,
mert a legnagyobb ·hatalom a. földön az imádság, mert ál
tala a mindenható Isten jőn segítségünkre. Maga az Úr
Jézus biztosít minket: "Bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek." A szentek, akik áhítattal
imádkoztak, betegeket gyógyítottak. halottakat támasz
tottak feL A szentek országokat térítettek meg imájuk
kal - mondja Boldog Eymard P. .Iulián. Miért? Mert
minden lelki képességükkel imádkoztak. Hogyan imád
kozzunk?

Ha rnéltóképen akarod engesztelni Jézus és Mária
szent Szívét, akkor figyelemmel, áhítattal imádkozz. Mi
az imádság? Beszélgetés a mindenütt jelen lévő jó Isten
nel. Ha már embertársunkkaI is beszélünk, figyelünk arra,
amit mondunk: mennyivel inkább kellene figyelni az
ima szővegére, amikor a királyok Királyával, a jó Isten
nel beszélgetünk. A gyermek, ha valamit kér édesatyjá
tól, nemcsak hidegen, szárazon mondja el óhaját, hanem
az öröm, a hála, a bánat érzelmeit is felindítja. Te is,
amikor imádkozol, figyelj a szavak értelmére és érezd
át azokat. Lelki szemeddel lásd az Úr Jézus jóságos
alakját, szeretettől sugárzó arcát, szelíd tekintetét, fe
léd nyujtó segítő kezét.

Azután alázatosan imádkozz. Megmutatkozik ez
kűlsöleg, ha letérdelsz, .ősszekulcsolod kezedet, meghaj
tod fejedet, lesütöd szemedet. Szalézi Szent Ferenc rnin
díg lesütött szemekkel imádkozott. A Szentírásból tudod,
hogy a három szent király is leborulva imádta az isteni
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Kisdedet. Sőt maga az Úr .Iézus is az Olajlák hegyén
arcraborulva fohászkodott a mennyei Atyához.•JÓ ez a
kűlsö alázatosság, mert elősegít a belsőre, de nem az a
lényeg, Azért lehet fáradtság esetén ülve, sétálva, vagy
betegség, álmatlanság idején fekve is imádkozni. Sokkal
fontosabb a belső alázatosság, amikor az értelem, az
akarat, az egész lélek borul a földre, Ha elismered, hogy
Isten végtelenűl nagy, te pedig, kicsiny porszem vagy;
Ö a Teremtő, tel a teremtmény; Ő ajándékozott meg testi
lelki képességekkel; Ö tart fenn a létben, úgyhogy ha
egy pillanatra is elhagyna, visszahullnál a semmiségbe,
- akkor alázatosan imádkoztál és kérésedet meghallgatja
a jó Isten. A Szentírás biztosít erről: "A magát megalá
zónak imádsága áthatja a felhőket és nem nyugszik, míg
oda nem ér, és nem távozik el, míg a Fölséges reá nem
tekint," Az evangéliumban említett százados szolgáját
azért gyógyította meg az Úr Jézus, mert így imádko
zott: "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csaík egy szóval rnondd és meggyógyul az én szol
gám." A vámos azért nyerte el bűnei bocsánatát, mert
"szemeit sem akarta felemelni az égre, hanem. amellét
verve mondta: Isten! Légy irgalmas nekem, bűnösnek!"
Az alázatos ember nem kárhozhatik el, nem juthat; a
pokolba; Az alázatosság ugyanis egyenlő az igazsággaL
A bűn pedig az isteni jogrend megsértése, Az alázatos
ember, mivel igazságos, egy őszinte bánattal, egy jó
szentgyónással mindíg helyrehozza a megsértett- isteni
jogrendet.

Hassa át imáidat az élő hit, a határtalan bizalom
is, Egy pillanatig se kételkedj: Isten megsegíthet. mert
mindenható; meg is akar segíteni, mert végtelenííL jó;
meg is fog segíteni, mert ígérte: "Kérjetek és adatile
nektek." Annyira keLL bízni, rnintha a jó Isten má r telje
sítette volna kérésedet. Mózes is így imádkozott, az crl



engesztelte ki az Istent a nép bűneiért. Ninive lakóit el
akarta pusztítani vétkei miatt az Úr, de a nép imádko
zott, böjtölt, bűnbánatot tartott, és azért a Mindenható
megkönyörült rajtuk.

Isten akaratán megnyugodva imádkozzál. Ha lelki
kegyelmeket: a bűn elkerülését, a parancsok megtartá
sát, az örök boldogság elnyerését, a lelkek megtérését,
Jézus és Mária szent Szívének a kiengesztelését kéred,
- ilyen lelki kegyelmeket feltétel nélkül kérhetsz,
mert ezek mindíg megegyeznek Isten akaratával. Ellen
ben, ha anyagi javakat (egészséget, hosszú életet, gaz
dagságot, jó állást, stb.) szeretnél kieszközölni, akkor
kapod meg, ha ezek lelked javára válnak. Halálunkkal
mindent itt hagyunk, testünk is egy marék por lesz.
A földi élet olyan, mint egy pillanat az örökkévalóság
hoz képest. A jó Isten ezeket tartja szem előtt és azért
ha anyagi javakat kérsz, csak akkor adja meg, ha azok
lelked üdvére válnak.

Végül, ha méltóképen akarod engesztelni Jézus és
Mária szent Szívét, állhatatosan imádkozzál. Nem sza
bad abbahagyni az imát, ha érzékelhető segítséget nem
is tapasztalsz, sőt annál buzgóbban kell esedezni, minél
későbben hallgat meg a jó Isten. A jerikói vak addig
ismételte: "Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!", amíg
vissza nem nyerte látását.

MI A CSALADFELAJANLAS?

Lelki szemeddel lásd az Úr Jézus és Szűz Mária
jóságos alakját, szeretettől sugárzó arcát, szelíd tekin
tetét, amint bekopogtatnak az ifjú házaspár ajtaján a
kánai menyegzőn. Ki tudná kellőképen leírni azt az
örömet és boldogságot, amit ekkor azok éreztek ? Tisz
telettel. . meghatódva köszöntötték az isteni üdvözítőt
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és Szűz Máriát. Atérezték, hogy milyen nagy kitüntetés
ez számukra: köztük van a világ Megváltója és az
Ö Édesanyja, Mária. Tudom, hogy te is kimondhatatlan
boldog volnál, ha hozzád is eljönne az Úr Jézus és a
Szűzanya. Ha valaki előre ezt mondaná neked: Ma a
te házadba fog betérni az Üdvözítö és Szűz Mária, rni
lyen boldogság járná át szívedet, milyen öröm csillogna
a szemedben, hogyan kitisztitanád a szobádat, a leg
szebb virágokkal díszítenéd asztalodat s alig várnád a
percet, hogy fogadhasd őket. A legszebb helyet aján
lanád fel nekik. Látod, ez történik a családfelajánlás
kori Jézust fogadjuk házunkba, Öt ismerjük el Királyunk
nak, legfőbb Urunknak, Máriát pedig Királynénknak,
amikor ünnepélyesen elhelyezzük a két legszentebb Szív
képét vagy szobrát a lakás egyik legszebb helyén és
felajánljuk magunkat Nekik.

A családfelajánlást nevezik trónraern.elésnek is,
mert ünnepélyes szertartások között Jézus és Mária
Szíve képét a szoba legszebb helyén elkészített oltáron
trónra emelik; az üdvözítőt a család királyává, Szüz
Anyját Királynővé magasztalják. Ha eddig a családban a
harag, a veszekedés, az írígység, a megszólás és egyéb
bűn által az ördög uralkodott, most a felajánlás után a
szeretet, a szelídség, a jóakarat, a segítség és egyéb
erény gyakorlásával Krisztus Király és Mária, a Világ
Királynéja uralkodik a béke, az Öröm és a boldogság
szelleméve!.

A TÖKtLETES CSALADFELAJANLAs KRISZTUS KIRALY
SZENTStGES ÉS MARIA, A VILAG KIRALYNtJA SZEp·

LÖTELEN SZIVÉNEK A TISZTELETÉRE

A tökéletes cs·aládlelajánléís

A családot nemcsak az üdvözítő, hanem a Szűzanya
szeplőtelen Szívének is felajánljuk. Az Úr Jézus minden
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kegyelmet Mária által ad az embereknek. Az Egyház
nak van egy szentmiséje: Mária minden kegyelem köz
vetitője. Lásd lelki szemeddel Jézus szeretettől lángoló
Szívét, amint abból a kegyelem árad az alatta lévő Má
ria szeplőtelen Szívére és onnan pedig a, földön lakó
emberekre hull. Labouré Szent Katalin két szívet lá
tott (amint ezt a csodásérmen te is megfigyelheted) a
Szűzanya rnonogrammjában: Jézus tövisekkel övezett
és Máriának tőrrel átvert Szívét. A fatimai kinyilatkoz
tatás szerint: "Jézus Szívének kívánsága, hogy Szűz Má
ria szeplőtelen Szívét az Övével együtt tiszteljék." Ami
kor a Szűzanyát tiszteljük (felajánlásunkkal is), akkor az
Úr Jézust dicsőítjük meg. Az Ö szeplőtelen Szíve az az
aranykehely, melyben felajánl bennünket Jézus szentsé
ges Szívének. Ilymódon, mint a Szent Szűz mondja:
"A lelküket az Úr Jézus egész különös módon fogja sze
retni, mert virágokat lát majd bennük, melyeket én he
Iyezek az Ö mennyei trónusa elé." Szűz Mária az összes
angyaloknál, szeriteknél tökéletesebb. Ha neki is fel
ajánljuk családunkat, minden testi és lelki képességünket,
pillanatunkat, akkor Ö, a mi szeretett Királynénk, fogja
irányítani gondolatainkat, szavainkat" cselekedeteinket.
Eggyé forr lelkünk Vele, az Ö életét éljük és így leg
jobban megdicsőítjük Istent és a legtökéletesebben kö
vetjük Jézust, mert annál bensőségesebben tud egye
sülni a mi lelkűnkkel. A tökéletes családfelajánlás így
éri el célját, mert a szűlök, gyermekek nemcsak megtart
ják a jó Isten parancsait, hanem a Szentcsalád példáját
követik: az édesapa Szent József, az édesanya Szűz
Mária, a gyermekek a kis Jézus életét élik. Az ilyen
családban mindenki elmondhatja Szent Pál szavait:
"Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. II

Ó szép, boldog, mennyei, érdemekben gazdag élet, amely
nek örülnek az ég angyalai, szeritjei és amelyre a meny-
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nye i Atya gyönyörűséggel tekint. Bár minél több család
felajánlaná magát és élné ezt a mennyei életetf

MinT 'AJANLJUB: FEL CSALADUNKAT Jtzus SZENTStGES
ts MABIA SZEPLÖTELEN SZIVtNEB:?

De kérdezed, miért ajánljuk fel családunkat Jézus
szentséges Szívének és Szűz Mária szeplőtelen Szí
vének? Mert az Úr Jézus ezt határozottan akarja.
Egy alkalommal megjelent Alacoque Szent Margitnak,
megmutatta neki szent Szívét, melyet töviskoszorú öve
zett, abból egy kereszt emelkedett ki, rajta nagy seb
tátongott s mind a kereszt tővéböl, mind a sebből lán
gok törtek elő és az egész Szívet körűlsugérozták. Ek
kor az üdvözítő azt mondta neki: hogy hasonló képe
ket készítsenek szent Szívéről és azokat helyezzék el
az emberek otthonukban. Igérte: "megáldom a házakat,
ahol Szívem képét kifüggesztik és tisztelik." Más alka
lommal kijelentette előtte, hogy ünnepélyesen kíván be
vonulni a királyok és nagyok házaiba, hogy elégtételt
nyerjen azokért a bántalmakért és megaláztatásokért,
amelyekben kínszenvedése idején része volt.

De miért ajánljuk fel Mária szeplőtelen Szívének is
családunkat? A kettős felajánlás értelmét megadja Ala
coque Szent Margitnak egyik látomása. Éppen Mária
Szívének ünnepén történt, hogy a szentáldozás után
Jézus három szívet mutatott neki. A középső egész ki
csiny szív az övé volt, a másik kettő ragyogó szépség
ben tündökölt, de Jézus Szíve mérhetetlenül jobban
fénylett, mint Máriáé. Az Úr ekkor így szólt: "Igy egye
sül szeretetemben ez a három szív mindörőkre!" Ebben
a pillanatban mind a három szív egybeolvadt. Igy egye
süljön a mi szívünk is a családfelajánláskor Jézus és
Mária Szívével !
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Miért ajánljuk fel a családot Jézus szentséges Szí
vének? Hogy a család tagjai elnyerjék .<tz; Úr Jézus 12
kegyelmét, melyet az Ö szent Szívét tisztelőknek ígért.
Ö mondta: "Megadom nekik az állapotukhoz szűkséges
minden kegyelmet. Megvigasztalom őket minden szenve
désükben. Családjukríak megadom a békét. Biztos me
nedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján. Min
den dolgukat, vállalatukat megáldom. A bünösök Szívem
ben az irgalom forrására, tengerére találnak. A lanyha
lelkek buzgókká lesznek, a buzgók még nagyobb töké
letességre emelkednek. Azoknak, akik a lelkek meg
mentésén fáradoznak, oly erőt adok, hogy még a leg
megrögzöttebb bűnösöket is megtérítik. Megáldom a
házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.
Azoknak, kik kilenc egymásután következő hónap első
péntekén a szentáldozáshoz járulnak, megadom a végső
töredelem kegyelmét, a kegyelem állapotában fognak
kimúlni; nem halnak meg a szentségek felvétele nélkül
és Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.
Szívembe írom és onnét soha ki nem törlöm azok neveit,
akik ezt az ájtatosságet terjesztik."

A Szűzanya is rendkívüli kegyelmeket esd ki azok
nak, akik az Ő szeplőtelen Szívét tisztelik. Nemcsak
anyagiakat, hanem főként lelkieket. Egy alkalommal a
Szent Szűz megmutatta három kisgyermeknek a kárho
zat helyét és így szólt hozzájuk: "Láttátok a poklot,
mely annyi bűnös léleknek örök sorsa lesz. Öket akarja
az Úr megmenteni azáltal, hogy szeplőtelen Szívem tisz
teletét terjeszti a világon." Kieszközli azoknak a jó ha
lál kegyelmét, akik szent Szívét tisztelik: "Megígérem,
hogy halálukkor mindazokat ellátom az üdvösséghez
szűkséges kegyelmekkel, akik öt egymásután következő
hó első szombatján szentáldozáshoz járulnak, elmondják
a rózsafűz ért, negyedóráig velem maradnak és a rózsa
füzér titkairól elmélkednek, hogy engesztelést ajánljanak
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fel nekem." Városok, országok tértek meg, ahol buzgón
tisztelték Szűz Mária szeplőtelen Szívét. Sőt a világ
megmentését is ehhez kötötte a jó Isten. Azt mondja a
Szűzanya: a világ a pusztulástól megmenekül, ha Iel-.
ajánlják az én szeplötelen Szívem tiszteletére és minden
hónap első szombatján engesztelő szentáldozáshoz járul
nak. Természetesen ezeket a nagy kegyelmeket akkor
nyerjük el, ha a parancsok megtartásával, szent életünk
kel, tiszta lélekkel tiszteljük a két legszentebb Szívet.

Kik ajánlhatják lel családjukat Jézus és
Mária szeplőtelen Szívének?

Azok, akik tisztelni akarják Jézus szentséges és Má
ria szeplőtelen Szívét; azok, akik tudják, hogy a család
felajánlás alkalmával Jézus és Mária jön otthonukba,
házuk templom lesz, amelynek oltárán ott tróno\' ural
kodik a két legszentebb Szív. Igen, akik el akarják
hagyni hibáikat, akik meg akarják tartani a jó Isten pa
rancsait, akik az Úr Jézus és Mária jelenlétére gondo..
n-ak, akik az Ő példájukat követik s azt mondják: ho
gyan tenne most helyemben Jézus és Mária, akik az ö
életüket akarják élni, azok végezzék el a felajánlást. 
Viszont, akik a felajánlásban csak ájtatosságot, merő kül
soséget látnak és nem akarják tisztelni a parancsok meg
tartásával a két legszentebb Szívet, azok ne ajánlják
fel családjukat. Akik csak polgárilag esküdtek, akik nem
katolikus templomban kötöttek házasságot, azoknak nem
is szabad felajánlani családjukat addig, míg nem rendez
ték házasságukat, Inert gonosz, bünös életükkel keresztre
feszítenék az otthonukba betért Krisztust és tőrrel döf
nék át Mária szeplőtelen Szívét. Ezek nem kegyelmet,
segítséget, hanem büntetést érdemelnek. De ha van ott
hon olyan, aki buzgón tiszteli a két legszentebb szívet
és arra törekszik szavaival, szenvedései Ielajánlásával,
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imáival, hogy a többiek is tiszteljék, az ilyen családot
fel lehet ajánlani akkor is, ha ott olyanok is volnának,
akik nem tartják meg Isten parancsait. Nem egy eset
ben az Úr Jézus az ilyen buzgó lélekre való tekintettel
megtériti a család többi .tagjait is. Amikor az egyik fa
luban egy' családot felajánlottam, nemsokára. hallottam,
hogy ,a családapa ,is azóta minden vasárnap és ünnepnap
szentmisére megy. Me,gható esetet mond el P. Mateo egy
hitetlen családapáról: "Felesége sokat sírt, imádkozott és
imádkoztatott két kicsi leánykájával férje megtéréséért.
Egy alkalommal eljött beszédemre és megfogta szívét
a családfelajánlás gondolata. Csak éppen azt nem tudta,
hogyan fogjon keresztülviteléhez. Szerencsés gondolata
támadt. Születésnapja közeledett és ezt a napot minden
évben ünnepélyes keretek között szekta megünnepelni
a család. Ezúttal - miután imáival, áldozataival kellő
leg előkészítette a talajt - már előre azt kérte férjétől
születésnapi ajándékul, engedje meg neki, hogy Jézus
Szíve képét ünnepélyesen felállíthassa a szalonban.
A férj - és ez már magában felért egy kisebb csodá-o
val - beleegyezett feleségekérésébe, azzal a kikötéssel.
hogy neki magának nem kell jelen lenni a szertartá
son ... Megtörtént a családfelajánlás, bensőséges kis csa
ládi ünnepség keretében. Mind a ház úrnője, mind a kicsi
kék imádkoztak a családfő megtéréséért. Mikor befele
zödött a szertartás, ő is bejött közibénk a szalonba és
mindenekelőtt a képet vette szemügyre, de rögtön le is
sütötte a szemét. Nem bírta ki a családba jött Jézusnak,
a Vendégnek tekintetét. Resfelve gyengeségét, új kísér
letet tett, az eredmény azonban most is csak ugyanaz
maradt. Látható bosszankodással hagyta el a szalont, de
mintha titkos erő vonzaná, megint csak visszatért. Az
üdvözítő tekintete azonban most sem hagyta békén.
Ingerülten fordult feleségéhez. Kit hoztál be a házamba?
Valaki van itt ... mondom, hogy van itt valaki ... Az
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anya felindulástól reszketve hívta be leányait és felszó
lította őket, hogy atyjuk előtt is mondiák el azt az
imádságot, amelyet az imént elmondtak érte. Könnyek
jelentek meg a hitetlen szemében. Most már ő is térdre
borult." - Ez csak találomra kivett egyetlenegy eset a
sok közül. Csodálatos dolgok ezek, noha végeredményben
nem egyebek, mint szószerinti beteljesülései azoknak az
ígéreteknek, amelyeket azok javára tett az üdvözítő,
akik Szívének képét otthonukban kifüggesztik és tiszte
letben tartják. "Meglágyítom a legkeményebb szíveket
is, békét adok családjuknak. Megáldom minden vállal
kozásukat. Megadom mindazon kegyelmeket, amelyekre
szűkségűk van ..." Fogadjátok be hát Jézust, a Királyt
és Máriát, a világ Királynéját családi otthonotokba.

Éspedig állandóan. Jézus mindíg közöttetek akar ma
radni. Figyeld meg: a templomban, a tabernákulumban
éjjel-nappal ott van. A család otthona is templom, ahol
szüntelen jelen kíván lenni az isteni Üdvözítő. Nemcsak
egy órára, egy napra, egy hétre, egy hónapra, egy évre,
hanem örökké nálatok akar maradni. Ö a mi Urunk és
Istenünk. Emmánuel: Isten velünk van. De aztán el is
kell ismernünk az Ő uralmát családunkban. Hiszen azért
helyezted a legszebb helyre az Ő képét. Azért nevezzük
a családfelajánlást trónraemelésnek, hogy Krisztus taní
tásai, elvei uralkodjanak nálad. E nélkül a családfelaján
lás merő külsöség, fényes szertartás lenne csupán. A leg
fontosabb, a lényeg az, hogy Krisztus törvényei szerint
rendezzük be ezentúl életünket. Öt ismerjük el Urunk
nak, amint ezt a felajánló imában ki is fejezzük és meg
is ígérjük e szavakkal: ..Jézus szentséges Szíve! Te Szent
Mária Margitnak kijelentetted azt a kívánságodat, hogy
a keresztény családok felett uralkodni akarsz. Ime össze
jöttünk, hogy családunk feletti uralmadat elismerjük. Mi
ezentúl a Te életedből akarunk élni és szívünkben fel
akarjuk virágoatatni azokat az erényeket, amelyeknek
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már ezen a földön megígérted a békét, a világ 'Szellemét
pedig, amelyre átkot mondottál, messze száműzzük ma
gunktól. Uralkodjál tehát értelmünk felett a hit egysze
rűsége által, uralkodjál szívünk felett a szeretet által,
mely fenntartás nélkül érted égjen és amelynek tüzét mi
a gyakori szentáldozással élesztgetjük majd magunkban.
Légy vezérünk, ó isteni Szív, valahányszor összejövünk.
Aldd meg testi és lelki vállalatainkat, oszlasd el gond
jainkat, szenteld meg örömeinket, enyhítsd szenvedésein
ket. Ha netán egyik vagy másik 'közülünk meg találna
szomorítani, úgy figyelmeztesd őt arra, hogy Te, ó Jézu
sunk jóságos Szive, irgalmas vagy a bünbánó bűnösök
iránt. És ha majd üt az elválás órája, ha eljön a halál
és gyászbaborit bennünket, akkor mindnyájan hódoljunk
meg örök szent akaratod előtt, úgy azok, akik elköltöz
tek, mint azok, akik visszamaradtak a földön. Azzal a
gondolattal fogjuk magunkat vigasztalni, hogy eljön a
nap, melyen egykor egész családunk a mennyországban
egyesülve dicsőségedet és jóságodat fogja magasztalni.
Szűz Mária szeplőtelen Szive és a dicsőséges pátriárka,
Szent József, mutassák be neked ezt a felajánlásunkat
és életünk minden napján emlékeztessenek bennünket
arra. Éljen Jézusnak, a mi királyunknak és atyánknak
a Szíve." - Ime a felajánlás teljes szövege, melyben
elismerjük Krisztus uralmát családunkban.

De ez nem volna elég, szűkséges, hogy buzgó éle
tünkkel ezt az uralmat be is bizonyítsuk. Lehetőleg
J ézus és Mária Szíve-kép előtt végezzük a reggeli, déli
és esti imáinkat. Minden vasár- és ünnepnap ott legyünk
a szentmisén, elsőpénteken és elsőszombaton járuljunk
szentáldozáshoz. Kerüljük a bünt, a haragot, a durvasá
got, a kevélységet, legyünk egymás iránt tisztelettel, sze
retettel. Valljuk azt az elvet, amikor és ahogyan tudok,
másoknak örömet szerzek. Tökéletesen végezzük rnun
káinkat. hiszen az Úr Jézus, aki köztünk van, mindent
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lát és hall. Egy fiatal falusi asszony mondta a család
felajánlás után: "Azóta Jézus kis gazdásszonya vagyok,
érte dolgozorn, neki ajánlom öreg édesapámat, virágai
mat, mindenemet. Amit csak teszek, azt érte teszem.
Kis házunk az Ö otthona, mi tulajdonképen az Ö palo
tájában lakunk." Akik így tesznek, azok megértették, mi
a tökéletes családfelajánlás lényege. Azok bízhatnak
abban, hogy elnyerik Jézus 12 ígéretét.

A családfelajánlás egyszeru módon történik. A fel
ajánlás napján, rendszerint Jézus Szíve vagy az Úr vagy
a Szűzanya más ünnepén (lehet hétköznap is) a család
összes tagjai szentáldozáshoz járulnak. Ezután össze
jönnek saját otthonukban, ahol a leterített asztalra két
égő gyertya és virágok közé helyezik Jézus és Mária
Szíve képét vagy szobrát. A felajánlás előtt a család
tagjai, a jelenlévő rokonok, ismerősök elénekelhetnek
egy Jézus Szíve- és egy Mária-éneket. Utána a pap, ha
pap nincs, a családapa rőviden elmondja a családfelaján
lás Iényegét, [elentöségét, felsorolja azokat a kg
telességeket, amelyeket a két legszentebb Szív vár
a családtól. Felemlíti azokat a kegyelmeket, ame
lyeket az Üdvözítö és a Szüzanya megígért. A pap
ezután megáldja a képeket, ill. szobrokat. Ha a
szertartást nem pap végezné, hanem a családapa, ill.
családanya, akkor ez esetben a képeket, ill. szobrokat
előzetesen meg kell áldatni a templomban. Az áldás
után elimádkozzák a Hiszekegyet. Most következik az
Egyház által jóváhagyott felajánló ima. A végén elmon
danak egy Miatyánkot és üdvözlégyet a távol1évő vagy
elhúnyt családtagokért. Ezzel befejeződött a felejthetet
lenül szép szertartás.

Örömnap a felajánlás, mert Krisztus és a szeplötelen
Szűz tér be családunkba és marad vele örökké. Kegye
lemnap a felajánlás, rnert az üdvözítő és a Szűzanya be-
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váltja ígéreteit. Ok lesznek a család vigasztalói, segítői.
Jézus jőtt a családba, akié az egész világ, és aki azt
mondta Alacoque Szent Margitnak: "Hirdesd és hirdet
tesd az egész világon, hogy kegyelmeimnek sem mérté
ket, sem határt nem szabok azok számára, akik azokat
az én szívemben keresik."

Ne csodálkozzunk, ha a pápák is olyan nagyon szor
galmazták a családfelajánlást, mely a Jézus Szíve-tisz
teletnek egy kiváló módja. Már IX. Pius, amikor a csa
ládfelajánlásról volt szó, kétszer is felkérte az egész
világot, hogy terjesszék azt. Gyönyörűen írja pápai en
ciklikájában, hogy miként Konstantinnak fénylő kereszt
jelent meg győzelmi jelként, úgy nekünk is Jézus szent
Szíve jelenik meg, mely által biztosan győzünk. Hason
lóképen, nagyon buzdította a szeritéletű X. Pius a híve
ket és papokat, hogya szent Szív tiszteletét terjesszék.
Hogy minél több családot nyerjenek meg ennek a szent
célnak. nagy búcsúkat engedélyezett azoknak a csalá
doknak. amelyek felajánlják magukat. Igy teljes búcsút
nyer a család mindenegves tagja, ha aznap meggyóntak
és megáldozták, a templomban vagy nyilvános kápolná
ban legalább egy Miatyánkot, üdvözlégyet és Dicsősé
get mondanak a pápa, szándékára. Jézus szentséges Szíve,
védelmezd családunkat - fohászhoz 300 napi búcsú van
kötve. Ha valaki a hónap minden napján elmondja ezt a
fohászt, havonta teljes búcsút nyer, ha szentgyónáshoz
és szentáldozáshoz járul és legalább egy Miatyánkot, üd
vözlégvet elmond a pápa szándékára. Lelkes apostola
volt a családfelajánlásnak XV. Benedek is, aki megálla
pítja, hogy ha minden család a szent Szívnek szentelné
magát és teljesitené a felajánlásból folyó kötelességeket,
akkor biztositva volna Krisztus társadalmi uralma.

Ha tehát másokat arra akarsz bírni, hogy családjai
kat ajánlják fel, ismertesd meg velük, hogy mi ennek a
lényege, és hogy mik a kötelességek. És ha csak egy is

16



volna közöttük, aki tisztelni akarja Jézus és Mária szent
Szívét, azt a családot fel lehet ajánlani. Ne sajnálj semmi
fáradságot, áldozatot, hogy rninél többen elvégezzék a
felajánlást, mert egy család, egy lélek többet ér a világ
összes kíncsénél.

Mik a lelajánlott családok kötelességei?

Először is az, hogy tiszteljék Jézus és Mária szent
Szívét tiszta lélekkel. Ez a legfontosabb, mert aki halá
los bűn állapotában van, az a jó Isten ellensége. Sőt a
Szentírás szavai szerint a súlyos bűn keresztrefeszíti az
üdvözítőt. A halálos bűn az a kalapács, mely az Úr Jézus
szentséges kezébe és lábába veri a hosszú, hegyes sze
geket. A halálos bűn az a töviskoszorú, melyet az üdvö
zítő szent fejébe nyom 1.' bűnös. A halálos bűn az a
lándzsa, rnely átszúrja az Ő szentséges Szívét. A halálos
bűn állapotában végzett leghősiesebb cselekedet is Isten
előtt teljesen értéktelen, A Szentírásban olvashatod:
"Osszam el bár minden vagyonomat a szegények táplálá
sára és adjam át testemet úgy, hogy elégjek, ha szere
tetem nincs, semmit sem használ nekem," Viszont ha
kegyelem állapotában vagy és Isten iránti szeretetből
ajánlod fel napodat, akkor minden jó gondolat, szavad,
cselekedeted imádsággá magasztosul és örökértékű kin
cseket szerez számodra, engeszteli Jézus és Mária szent
Szívét. Ha teheted, áldozz naponta, de lagalább vasár-,
ünnepnap s a hó első-péntekén s szombatján. Végezd el
a rózsafüzért, keresztutat, amikor csak tudod. Ismerek
családot, ahol mindennap közösen elmondják a rózsa
füzért. Minden csütörtökön vagy legalább a hó első csü
törtökén tartsd meg a családi szentórát. (Lásd 31. olda
lon az imákat.)

Az igazi szeretetet tettekben kell bebizonyítani.
Az Úr Jézus mondja: "Az szeret engem, aki parancsai-
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mat meg tartja. .. Éspedig minden parancsot. Azért űzzé
tek el családotoktól a káromkodás, a veszekedés, a tisz
teletlenség, az erkölcstelenség, a gyermekáldás megaka
dályozásának stb.-nek a bűnét. Közösen imádkozzatok,
menjetek a szentmisére, járuljatok a szentáldozáshoz.
Böjtöljetek, legyetek türelmesek a szenvedésben és azt
az elvet valljátok: hogyan és mikor tudok örömet sze
rezni m.ásoknak.

Harmadszor éljetek a jó Isten jelenlétében. Hiszen az
Úr Jézus és a Szűzanya ott van családotokban. A csa
lád tagjai kísértés, m.unka, az otthonukból való távozás
előtt vessenek egy pillantást a szent Szívek képeire és
kérjék Jézus és, Mária segítségét, irántuk való szeretetből
kerüljék a bünt s gyakorolj<& a jót. Ha valami nem si
kerül, vagy bosszantja, akkor mondja: Jézus szent Szíve,
irántad való szeretetből nem leszek türelmetlen. Ha a
szomszédod átjön és mások hibáiról kezd beszélni, ma
gadban így szőlj: Jézus szent Szíve, irántad való szere
tetből védem felebarátom becsületét, és valami szépröl,
jóról, hasznosról beszélek. Ha fáj a fejed, beteg vagy,
így imádkozz: Jézus szent Szíve, irántad való szeretetből
Mária által türelmesen szenvedek. Amikor valaki durva,
szelíden figyelmeztesd. Munkád előtt ismételd: Jézus
szent Szíve, irántad való szeretetböl, Mária által íözök,
mosok, takarítok, varrok, tanulok, dolgozem. Ha ilyen élő
hittel gondolsz Isten jelenlétére, akkor nemcsak elkerü
löd a bünt, hanem mindíg tökéletesebben fogod gyako
rolni a jót is. Hiszen a diák is jobban tanul a tanár je
lenlétében, a katona is vitézebbül harcol, ha tudja, hogy
a király látja, figyeli őt. Igy van ez a lelki életben is.
Aki élénken gondol arra, hogy Isten látja, figyeli őt, az
pontosabban is végzi munkáját, nagyobb áhitattal imád
kozik, az örömmel végzi a rózsafüzért és keresztutat és
szívesen elmélkedik, stb. Azért ezentúl gyakran ismételd:
Jézus szentséges Szíve, Irántad való szeretetből Mária
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által imádkozom, rnegyek a szentmisére, járulok a szent
áldozáshoz. dolgozem és szenvedek. A családlelajánlást
az értette meg, aki nemcsak tiszteli Jézus és Mária szent
Szívét és megtartja a jó Isten parancsait, hanem aki Isten
jelenlétére gondol: lelki szemével látja az Úr Jézus és
Szűzanya jóságos alakját, szeretettől sugárzó arcát, szelíd
tekinteté t, az Ő életüket éli, irántuk való szeretetből
kerüli a bűnt és gyakorolja a jót.

Hogyan készülj el a családfelaJáDJásra?

Először is lelkileg. Élő hittel gondolj arra, hogy a
családfelajánlás lényege az, hogy az Úr Jézus és a Szűz
anya jön otthonodba és te tisztelni, szeretni, engesztelni
fogod őket s megtartod Isten parancsait. A százados,
amikor az Üdvözítő el akart menni házába, hogy meg
gyógyítsa szolgáját, - azt mondta: Uram, nem vagyok
méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval
mondd, és meggyógyul az én szolgám. Te is ismételd las
san, átérezve ezeket a szavakat, hiszen most hozzád is
betér az Úr. Ha egy vendéget várnál, milyen buzgón ki
tisztítanád szobáidat, leporolnád a szekrényt, az asztalt,
a székeket, kisöpörnéd a szemetet, mindent rendbe hoz
nál, te pedig tiszta, szép ruhát vennél magadra. De íme,
most a családfelajánláskor a királyok Királya, maga a
végtelen Isten jön Szüzanyjával házadba. Mennyivel
inkább ki kellene tisztítanod nemcsak a szobádat, hanem
a lelkedet is egy őszinte bünbánattal, egy jó szentgyó
nással. Mielőtt a családfelajánlás gyönyörűen sz ép, meg
ható szertartása megkezdődnék, mielőtt otthonodba be
térne az Üdvözítő és a szeplőtelen Szüzanya, előzőleg a
szentáldozáshoz járulj te és a család minden tagja; elő
ször a szívetekbe fogadjátok be és azután az otthono
tokba a két legszentebb Szívet.

Külső előkészület. Az asztalt fehér terítővel leterí-
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ted, 'kőzépre feszületet teszel, két oldalt gyertyát és
virágokat helyezel. Az asztalon a kereszt elé Jézus és
Mária Szívét vagy szobrát állítod. A képeket a felaján
lás után a szoba legszebb helyére teszed az otthonod
templomában elkészített oltárra vagy a falra füg
geszted. A családfelajánlásra hívd meg necsak rokonai
dat, szomszédaidat, hanem ismerőseidet is, egyrészt,
hogy a szertartás ünnepélyesebb legyen, másrészt azért,
hogy ők is megismerjék, megszeressék, s felajánlják csa
ládjukat Jézus és Mária szent Szívének.

A eSALADFELAJANLAS SZERTARTASA

1. elénekelnek egy Jézus Szíve és Mária Szíve éne
ket. PI.:

1. Jézus Szíve, legtisztább Szív, kegyelem oltára,
Boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja. Vér
cseppjeid a világnak bűneit lemosták, rólam is a gyar-
lóságnak tisztítsad le fo1tját. .

2. Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, A meny
nyei dicsőségnek legszebb koronája. Szívemet tedd szent
Szívedhez hasonlóvá, kérlek, szívemet fűzd a tiédhez,
jóvá, szelíddé tedd.

3. Jézus Szíve, add, hogy rnindíg szeresselek jobban:
ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban. Légy te,
szent Szív, én istápom, légy te menedékem, A sötétben
napvilágom, kincsem, dicsőségem.

4. Jézus Szíve, Szűzanyának drága szép virága: az
ő Szíve alatt támadt lelkünk boldogsága. Jézus Szíve,
Máriáé hajoljatok össze, szíveinket, ha szétválnak, ti
füzzétek össze.

Ha egymásután több családfelajánlás van, akkor min
díg más-más éneket lehet énekelni.
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2. A pap ~egáldja a Jézus és Mária Szíve-képeket
vagy szobrot (ha az édesapa vagy anya ajánlja fel a
családot, akkor előzőleg a templomban kell megáldani a
képet vagy szobrot): .

V.: Adintorium nostrum in nomine Domine.
R.: Qui fecit coeium et terram.
V.: Dominus vobiscum.
R.: Et cum spiritu tuo.
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, Qui Sancto

rum imagines sculpí aut pingi non reprobas, ut quoties
illas oculis corporis intuernur toties eorum actus et
sanctitatem ad amitandum memoriae oculis meditemur
hanc quaesumus imaginem [sculpturam] in honorem et
memoriam Sacratissimi Cordis unigeniti Filii tui Do
mini nostri Jesu Christi adaptatem, bene t dicere te
sancti t ficare digneris: et praesta, ut quicumque coram
illa Cor Sanctissimum unigeniti Filii tui suppliciter colere
et honorare studuerit, illius meritis et obtentu a te gra
tiam in praesenti et aeternam gloriam obtineat in futu
rum. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

R.: Amen.
(Ultimo aspergat apua benedicta.)
3. Szentbeszéd, amelyben a pap vagy a felajánlást

végző atya elmondja, hogyacsaládfelajánlás lényege az,
hogy az Úr Jézus és a Szűzanya jön most az otthonunkba
és ígérjük, hogy tisztelni fogjuk őket és megtartjuk a jó
Isten parancsait. Elsorolja a 12 ígéretet, amelyeket az
üdvö'zítő az Ö szent Szíve tisztelőinek tett és ismerteti
a Szűzanya ígéreteit is az Ö szeplötelen Szíve tisztelői
nek.

4. Mindnyájan hangosan elimádkozzák a Hiszekegyet.
5. A családfelajánlás szövegét a pap vagy a család

apa hangosan elmondja.
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FelaláDI6 lma:

Jézus szentséges Szíve, Te Szent Mária Margitnak
kijelentetted azt a kívánságodat, hogy a keresztény csa
ládok felett uralkodni akarsz. Ime összejöttünk, hogy
családunk felett való uralmadat elismerjük. Mi ezentúl
a Te életedből akarunk élni és szívünkben fel akarjuk
virágoztatni 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 s melynek tüzét mi a gya
korí szentáldozással élesztgetjük majd magunkban. Légy
vezérünk, ó isteni Szív, valahányszor összejövünk. Aldd
meg testi és lelki vállalatainkat, szenteld meg örömein
ket, enyhítsd szenvedéseinket. Ha netán egyikünk vagy
másikunk meg találna Téged szomorítani, úgy figyelmez
tesd őt arra, hogy Te, ó Jézusnak jóságos Szíve, irgal
mas vagy a bűnbánó bűnösök iránt. És ha majd üt az
elválás órája, ha eljön a halál és gyászbaborit bennün
ket, akkor mindnyájan hódoljunk meg őrök szent aka
ratod előtt, úgy azok, akik elköltöztek, mint azok, akik
visszamaradtak a földön. Azzal a gondolattal fogjuk ma
gunkat vigasztalni, hogy eljön a nap, melyen egykor
egész családunk a mennvorsz ágban egyesülve dicsősége
det és jóságodat fogja magasztalni. Szüz Mária szeplöte
len Szíve és a dicsőséges Pátriárka, Szent József, mu
tassálc be neked ezt a felajánlásunkat és életünk min
den napján emlékeztessenek bennünket arra. Éljen Jézus
nak, a mi királyunknak és Atyánknak a Szíve. Amen.
- Amint Jézusod Szívének felajánlottu k a családot,
ugyanúgy, Szűz Mária, a Te szeplötelen Szívednek is
örökre felajánljuk magunkat, családunkat, köz ségünket,
édes hazánkat, az egész világot. Amen.
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6. Utána: 1 Miatyánkot, üdvözlégyet és Dicsőséget
elmondhatunk a család távollevő és meghalt tagjaiért.
Teljes búcsút nyerhetünk a felajánlás napján, ha áldoz
tunk és a pápa szándékára egy Miatyánkot, Udvőzlé
gyet és Dicsőséget imádkoztunk.

7. Ima a felajánlás után, melyet a pap vagy a csa
ládatya végez. (Ez az ima nem tartozik szorosan a fel
ajánláshoz, de ha van idő, nagyon tanácsos elmondani.]

Jézus szentséges Szíve! Ime, mi a Te szent képed
elött térdre borulunk. Jótéteményeidért a legnagyobb
hála érzelmeivel vagyunk eltelve, kimondhatatlan jósá
god pedig lángoló szeretetre ösztönöz.

Hogy eleget tegyünk annak a felszólításnak, ame
lyet Alacoque Szent Margit személyében mindnyájunk
hoz intéztél és hogy ebben az országban is siettessük a
Te imádandó Szíved társadalmi uralmának eljöttét, a Bol
dogságos Szűz szeplőtelen Szívének és Szent Józsefnek
pártfogása alatt Neked ajánlottuk fel egész családunkat.
Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szentcsalád, a
tisztesség, a hit, a szeretet, a munka, az ima, a rend és
a házi béke otthona, és abban légy te magad legfőbb
irányítónk és minden érdekünk állandó védője.

Neked ajánlottuk, ó szeretetreméltó Jézus, családi
életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, min
den eseményét. Alázatosan kérünk, áraszd legjobb áldá
saidat a család minden tagjára: az ittlévőkre és a távol
lévőkre, az élőkre és az elhúnytakra. Mindannyiunkat
visszavonhatatlanul a Te szentséges Szíved oltalma alá
helyezzük. Ha valamelyikünk oly szerencsétlen találna
lenni, hogy a Te szentséges Szívedet megszomorttaná,
már most ünnepélyesen megkérlelünk az ő vétke miatt.
A Te szeatséges Szívedre kérünk, Urunk, Jézusunk, fo
gadd el ezt az elégtételt és irgalmazz neki.

Imáinkba foglaljuk az egész világ összes családjait és
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valamennyien kérjük a Te szent Szíved pártfogá
sát. Védelmezd a kisdedek bölcsőjét, a gyermekek isko
láját, az ifjú lelkek hivatását. Légy a betegek ereje, az
aggok támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja,
Örködjél magad minden családban a betegek és a hal
doklók ágya felett.

De főképen alázatosan könyörgünk, légy vezérünk a
halál óráján, ó Jézus, az irgalom és szeretet végtelen
tengere. Vonj akkor szorosan a Te szentséges Szívedhez
és dicső Anyád szeplőtelen Szívéhez. Légy különösen
akkor a mi oltalmunk, menedékünk, nyugvóhelyűnk: és
miután a Te áldott karjaidban zártuk le szemünket, add,
hogy az égi otthonban mindegyikűnk megtalálja az egész
családot a Te szentséges Szívedben. Amen.

Utána: üdvözlégy, mennyország Királynéja, irgalmas
ság Anyja, élet, édesség, reménység, üdvözlégy. Hozzád
kiáltunk Évának számkivetett fiai; sírva s zokogva Hoz
zád sóhajtunk e siralom völgyéből. Azért, Szószólónk,
fordítsd ránk irgalmas szemedet és Jézust, méhednek
áldott gyümölcsét nekünk ez élet után mutasd meg,
ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szüz Mária, Amen.

Jézus szentséges Szíve, könyörülj rajtunk!
Szüz Mária szeplötclen Szíve, könyörögj érettünk!
Szent József, könyörögj érettünk!
Szent Mária Margit, könyörögj érettünk!
8. A pap áldást ad az összes jelenlévőkre: "Bene

dictio Dei omnipotentis . . ,"

A FELAJANLOTT CSALAD REGGELI IMAJA

Jtzus ts MARIA SZEPLÖTELEN SZIVE KtPE ELÖTT

Jézus és Mária szent Szíve! Kiknek nemcsak a képe
van szobánk falán, hanem, akik különös módon jelen
vagytok, mióta csaláclunk felajánlásával otthonunkba be-
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fogadtuk: a legnagyobb tiszteiettel, legmélyebb alázat
tal és legforróbb szeretettel köszöntünk Benneteket any
nyiszor, ahány csillag ragyog az égen, ahány porszem van
a Iőldőn, vízcsepp a tengerben, levél a fán, atom a vi
lágmindenségben. Hálát adunk, hogy az éjjel minden
testi-lelki bajtól, a hirtelen és véletlen haláltól megóv
tatok és hálát adunk a mai napért, azért is, hogy lel
künk üdvösséget ismét munkálhatjuk. Tudjuk, hogy az
igazi hálát tettekben kell bebizonyítanunk és azért ígér
jük, hogy a haragot, a veszekedést, a megszólást, a rá
galmat és minden bünt elkerülünk; a jó Isten parancsait
megtartjuk. Hiszen Te vagy, Jézusom, családunk Királya:
uralkodj a te édes és könnyü törvényeiddel, Mária, a vi
lág Királynéja által, mi pedig örömmel teljesítsük aka
ratodat.

Felajánljuk a Ti, az összes angyalok, a szentek, az
Egyház és minden szentmise érdemeivel egyesülve jó
cselekedeteinket, szenvedéseinket a jó Isten dicsőségére,
hálaadásul minden testi-lelki kegyelemért, engesztelésül
a mi és a világ összes bűneiért, a lelkek és különösen a
haldoklók megtéréséért. a tisztítótűzben szenvedőkért,
az Egyházért, a papi, szerzetesi, míssziós hivatásokért.
azokért, akik imáinkat kérték, vagy akiknek ígértük,
hogy imádkozunk értük, főleg azért, hogy Jézus és Mária
szent Szívének a tisztelete az összes népeknél, nemze
teknél, családoknál, egyes embereknél elterjedjen, és
hogy mindenki elnyerje a 12 ígéretet és így rnielőbb meg
valósuljon az a boldogító igazság: Jézus szentséges Szíve
Mária által rnenti meg a világot. Atadjuk Nektek testi
lelki 'képességeinket, hogy ti éljetek bennünk. Mindent
Veletek, Altalatok, Bennetek, Értetek akarunk tenni.
Egész nap fogjuk szent kezeteket, hogy ti vezessetek
minket. Segítsetek, hogy a mai nap összes búcsúit el
nyerjük, és hogy tiszta lélekkel, napközben gyakran is
mételjük: Jézus szent Szíve, irántad való önzetlen sze-
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retetből Mária által imádkozunk., megyünk a szentmisére,
járulunk a szentáldozáshoz, dolgozunk és szenvedünk.
Amen.

Az angyali üdvözlet: Az Úr angyala köszönté a Bol
dogságos Szűz Máriát és ez méhébe fogadá Szentlélektől
szent Fiát. - üdvözlégy Mária, stb.

Ime, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd
szerint. - üdvözlégy Mária, stb.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. - üd-
vözlégy Mária, stb.

Imádkozzái érettünk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk Téged, Úristen; öntsd lel-

künkbe szent malasztodat, hogy rni, akik az angyali üze
net által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesü
lését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje ál
tal a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Ugyanazon a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

A megholt hívekért egy Miatyánkot és üdvözlégyet.
. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!

És az örök világosság fényeskedjék nekik!
Szent József, Őrangyalom, védőszentem, összes an

gyalok és szentek, könyörögjetek érettünk.

RE(;GELI FELAJANLO IMAK:

Minden reggel mondd nagy áhítattal: "Úr Jézus,
szentséges Szívednek ajánlom fel Boldogasszonyunk Szí
vével egyesülve, a mai napom minden imáját, munkáját,
örömét és szenvedését engesztelésül vétkeinkért, szán
dékaid megvalósítésára, különösen a havi szándékra,"

Jócselekedeteid előtt ismételd: Jézus szentséges
Szíve! Irántad való szeretetből, Szűz Mária által imádko
zom, megyek a szentmisére, járulok a szentáldozáshoz,
dolgozom és szenvedek.
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SzűzMária kéri, hogy a világ megmentése érdeké
ben önmegtagadásaink. áldozataink előtt imádkozzuk:
.o. Jézusom!' Irántad való szeretetből, a bűnösök meg
téréséért, a Szentatyáért és azon megbántások engesz
teléséért. melyeket Szűz Mária szeplőtelen Szíve ellen
elkövetnek!" ,

ÖNMAGUNK FELAJANLASA SZOZ MARIANAK

Ó, Úrnőm! ó, Anyám! Egészen neked ajánlom fel
magamat; és, hogy bebizonyítsam, mennyire hived va
gyok, neked szeritelem szememet, fülemet, számat, teljes
önmagamat. Mínthogy tehát tied vagyok; ó jóságos
Anyám, őrizz engem, védj meg, mint tulajdonodat. (500
napi búcsú mindannyiszor.)

Úrangyala.

A FELAJANLOTT CSALAD NAPPALliMAI

Evés előtt: Aldj meg, Uram, minket és ajándékai
dat, melyeket a Te jóságodból magunkhoz veszünk, a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Miatyánk ...

Evés után: Hálát adunk neked, Úristen, minden jó
téteményedért, ki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.
Miatyánk ...

Munka előtt: Szent szívedbe, Jézusom! Rejtem el
minden dolgom, hogy munkámat jól végezzem, hivatásom
jól betöltsem. Segíts erre, szentséges Szív, mert ki fárad
és Hozzád hív, annak nagy lesz a jutalma: övé a menny
birodalma. Miatyánk ...

Munka után: Jézus szentséges Szíve! Hálát adok,
hogy erőt adtál a munkához, kötelességem teljesítéséhez.
Add szent áldásodat, hogy fáradságomat siker koronázza.
Miatyánk ...

Szenvedés idején: Szent Szívedbe, Jézusom! Teme-
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tem el bánatom. Taníts meg csendben szenvedni, szen
vedve Téged szeretni. Mert amit érted szenvedünk, az
lesz a mi dicsőségünk: fényforrássá válik majdan, ha
most küzdünk ezer bajjal. Miatyánk ...

Emlékezzél, ó Jézus édes Szíve, szelíd és alázatos
Szív, hogy senkit sem hagytál magára, aki bármely
bajban Hozzád folyamodott! Ilyen bizalomtól lelkesülve
járulok Hozzád, ó Jézusom, én menedékern, isteni Szí
vednek ajánlom minden bajomat s kérésemet, nevezete
sen ... Ne taszíts el magadtól, hanem zárj szent Szíved
sebébe s add, hogy soha többé el ne szakadiák Tőled.
Allj mellettem minden bajban, ó Jézus jóságos, irgalmas
Szível

Jézus legszentebb Szíve, bízom BennedI (300 napi
búcsú.]

Kísértéskor: Szent Szívedbe, Jézusom! Rejtem öröm
és vígságom, Csillogó fény ne kábítson, Tőled el ne vá
laszthasson sem szerencse, sem boldogság, röpke öröm
s más hiúság. Oly szívet adj énnekem, mely mindenkor
hű legyen. Miatyánk ...

Szűz Mária, ó Asszonyom, ó Anyám, emlékezzél meg
róla, hogy tied vagyok. Viseld gondoqlat, s őrizz engem,
mint értékedet és tulajdonodat. Amen. (40 napi búcsú
mindannyiszor.)

Isten angyala, ki őrzőm vagy, mivelhogy reád bízott
engem az isteni jóság, világosítsd meg értelmemet, őrizz,
igazgass és kormányozz. Amen. (100 napi búcsú mind
annyiszor.)

Szent Mihály főangyal, védj meg minket küzdel
münkben, hogy el ne vesszünk a rettenetes ítéletkor!
(100 napi búcsú napjában.]

Az Egyház imája a rossz gondolatok elűzéséért: Min
denható és jóságos Isten, tekints kegyesen könyörgé
sünkre és szabadítsd meg szívünket a rossz gondolatok

28



kísértéseitől, hogya Szentléleknek méltó hajlékai le
hessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él
és uralkodik ugyanazon Szentlélekkel egyetemben. Amen.

A FELAJAlfLOTT CSALAD EST11MAJA

Jtzus ts MABIA SZIVE KtPE ELÖTT

Jézus és Mária szent Szíve! Kik itt vagytok csalá-
,dunkban, legmélyebb hódolattal és legnagyobb szeretet
tel köszöntünk Benneteket. Hálát adunk nektek, hogy
minden testi bajtól. szerencsétlenségtöl megóvtatok, a
kísértés alkalmával annyira megerősítettetek, hogy a
bűnt el tudtuk kerülni; a szenvedés idején olyan kegyel
mekkel ajándékoztatok meg, hogy keresztünket türelem
mel tudtuk hordozni, hogyamunkáinkat Isten iránti sze
retetből és tökéletesen tudtuk végezni; hogy annyi jó
val elhalmoztatok: mindezekért hálát adunk Nektek
annyiszor, ahányszor szívünk dobban. De alázattal beis
merjük, hogy a mai nap folyamán is sokat hibaztunk. (Itt

.álljatok meg és gondolkozzatok, hogy Isten tíz- és az
Egyház ötparancsa ellen gondolattal, szóval és tettel
miben vétkeztetek és utána mondjátok:) Teljes szí
vemből bánom minden bűnömet, mert a végtelenül jó
és szeretetreméltó Istenemet megbántottam. Erősen fo
gadom, hogy többé nem vétkezem és a bűnrevezető alkal
mat elkerülöm. Bocsássatok meg és védjetek meg az
éjjel is minden bajtól. íökép a bűntől. Felajánljuk az ég
és föld minden érdemével egyesülve ezt az éjtszakát
Isten dicsöségére. hálaadásul, engesztelésül és azért is,
hogy Jézus isteni Szive, térítsd meg a bűnösöket, mentsd
meg a haldoklókat, szabadítsd meg a lelkeket a tisztító
tűzbőI. (300 n. b.) Szent József, Őrangyalom, Védöszen
tem, összes angyalok és szentek, könyörögjetek érettünk!
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SZENT MECHTILD ESTI IMAJA

Szerelmes Jézusomnak édes Szíve, a Téged sze
rető szíveknek nyughelye, Neked ajánlom az éjen át
szívemet, lelkemet, testemet, hogy -Te azokat minden ve
szedelemtől, tisztátalan gondolatoktól és az ördög in
cselkedéseitől megoltalmazzad. Ó mézzel folyó Szív, le
borulok előtted s kérlek, mivel az éjen át Istent nem
dícsérhetem, helyettem azt tenni méltóztassál. Amennyi
szer dobogni fog szívem, annyi ezerszer tiszteljed helyet
tem a Szenthárornságot. Minden lélekzetvételem tanú
sítsa hódolatomat. Jézusom drága Szíve, oltalmadba
ajánlom rokonaimat, barátaimat, jóakaróímat, alázatosan
esedezem, hogy védd meg őket minden bajtól. Nekem
meg add meg a kegyelmet, hogy holnap fölébredvén is
mét dicsérhesselek. Amen.

FELAJANLO ESTI I~

Örök Atya, felajánlom Neked Jézus szentséges Szí
vét, mérhetetlen szeretetével, érdemeivel, szenvedései
vel: engesztelésül a mai napon és egész életemben elkö
vetett bűneimért. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és
Szentlélek Istennek. Jócselekedeteim megszentelésére,
melyeket a mai napon és egész életemben tökéletlenül
végeztem: Dicsőség az Atyának ... Azon sok jó pótlá
sáért, melyeket a mai napon és egész életemben elm u
lasztottam megtenni. Dicsöség az Atyának... Jézus
szeniséges Szíve, bízom Benned. (300 TI. b.]

Jézus, Mária, József! Nektek ajánlom szívemet és
lelkemet.

Jézus, Mária, József! Segítsetek utolsó haláltusámbanl
J ézus, Mária, József! Veletek költözzék el lelkem

békében. (300 n. b.]
Imádkozzuk el az Úrangyalát. (Lásd 26. oldalon.)
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ENGESZTELÖ SZENTORA

Az Úr Jézus kérte Alacoque Szent Margitot, hog~
minden héten csütörtökön éjjel 11-12 óra között arcra
borulva engesztelje meg szent Szívét azért a keserű
ségért, melyet érzett, mikor apostolai elhagyták és
azért, 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 erre
egy órát. Legjobb, ha a templomban tartod meg a szerit
órát. Ilyenkor végezd el a keresztutat, mondd el a fáj
dalmas rózsafüzért, imádkozz az "Örökimádás" könyved
ből.

Elmélkedj az Úr Jézus szenvedéseiről, végezd el a
keresztutat. Gondolj az üdvözítő szenvedéseire, érezd
át azokat. Ez nagyon kedves előtte. Ő mondta: "Aki
megköszöni nekem a kereszten szenvedett kinjaimat, az
olyan szeretetszolgálatot teljesít nekem, mintha sebei
met megkente volna." "Ha egyetlen könnyet hullatnak
kínszenvedésemen, emberi nyelv el nem mondhatja, mily
örömet és elégtételt szerez ez a részvét és ezek a
könnyek."

Jézus szentséges Szíve képe elé csütörtökön vira
gokat tegyél, gyertyát gyujts és a családatya vagy más
hangosan mondja az alanti imákat, mire a család többi
tagjai pedig felelnek.

Először eléneklik a következő Jézus Szíve-éneket:

Mély imádással köszöntünk, ó Jézus szent Szíve,
A bánkódó bünösöknek egyetlen reménye,
Aldj meg, őrizz, adj kegyelmet, ó Jézus szent Szíve,
Vigyen Hozzád minden lelket váltsagod szent vére!
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BEVEZETÖ IMA

Előimádkozó: Jézus szent Szíve! Felajánljuk az ég és
föld minden érdemével egyesülve a szentórát engeszte
lésül azért, hogy a tanítványaid elhagytak és a világ
összes bűneiért, a bűnösök megtéréséért, az Egyházért és
a tisztítótűzben szenvedőkért. Irántad való szeretetből
bánjuk bűneinket. Add, hogy figyelemmel, áhítattal és
alázattal, bizalommal végezzük ezt a szentórát, hogy
Téged méItóképen imádjunk, engeszteljünk, Neked hálát
adjunk s hogy kérésünket meghallgatni kegyeskedjél.

IMADAS

Letérdelünk.
Előimádkozó: Jézus szentséges Szíve! Az Egyházad

az egész földkerekségen, az angyalok és a szentek az
égben szűntelenűl dicsőítik végtelen nagyságodat, böl
cseségedet, jóságodat és szeretetedet, mi is velük egye
sülve alázattal mondjuk: Jézus szentséges Szíve!

Mind: Imádunk Téged azok helyett is, akik Téged
nem imádnak.

E.: Te teremtettél mindent: a porszemtöl a hegy
óriásig. a fűszáItól a legmagasabb fáig, a csepp víztől
az óceánig, a földön mászó féregtől az állatok királyáig.
Az emberek éppúgy, mint az angyalok sokasága, mind a
Te kezed alkotása és azért, Jézus szentséges Szíve,

Mind: Imádunk Téged azok helyett is, akik Téged
nem imádnak.

E.: Te minden emberről úgy gondoskodsz, mintha
egyedül volna a világon. Figyeled, látod minden gondo
latunkat, szavunkat, lépésünket, megszárnláltad még ha
junk szalát is. Te mondtad: Ha az anya meg is feledkeznék
gyermekeiről, én nem feledkeznék meg rólatok és azért,
Jézus szentséges Szíve,
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.Mind: Imádunk Téged azok helyett is, akik Téged
nem imádnak.

E.: Te végtelen irgalmadban nem akarod a bünös
halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, azért, Jézus
szentséges Szive,

Mind: Imádunk Téged azok helyett is, akik Téged
nem imádnak.

E.: Neked egy hiábavaló szóért is számot kell adni
az ítélet napján, de Te a nevedben adott pohár vizet is
rnegjutalmazod, Azért, Jézus szentséges Szíve,

Mind: Imádunk Téged azok helyett is, akik Téged
nem imádnak.

Ezután a fájdalmas rózsafüzérböl elimádkozzuk az
1. tizedet.

tNER

Felállunk.

Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, - Elmerülni
Benned, csendes, tiszta tó, - Földi bútól, bajtól Szíved
enyhülést ad, - Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva-sírt:
vigad.

REMtNy

Letérdelünk.

E.: Tudjuk, hogy aki élete föcéljának a Te paran
csaid megtartását. lelke üdvét, az örök boldogság el
nyerését tüzte ki és minden mást csak eszköznek tekint,
az tapasztalni fogja a Te különös segítségedet az anya
giakban is, mert Te ígérted: Keressétek elöször az Isten
országát, és az Ö igazságát és a többi (étel, ital, ruha, la
kás stb.) hozzáadatik nektek. Azért bár a magunk ré-
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széröl megteszünk mindent: dolgozunk, fáradunk, mégis
Tőled várjuk a segítséget, az áldást, az eredményt, azért
kiáltjuk: Jézus szentséges Szíve,

Mind: Bízunk Benned azok helyett is, akik nem
bíznak.

E.: A kísértés tüzében, bár elkerüljük a bűnrevezető
alkalmat és imádkozunk, nem a magunk erejében bí
zunk, mert Szent Agostonnal érezzük, hogy minden bűnt
el tudnánk követni, ha nem segítene kegyelmed. Beléd
helyezzük reményünket és buzgón ismételjük: Jézus
szentséges Szíve,

Mind: Bízunk Benned azok helyett is, akik nem
bíznak.

E.: A szenvedés idején ugyan használjuk a' gyógy
szereket, az orvosságokat, a segítséget, mégis Tőled vár
juk, mert Nálad biztosan vigaszt találunk, hisz Te mond
tad: Jöjjetek Hozzám mindnyájan, kik fáradtak és ter
helve vagytok és én megenyhítlek titeket. Jézus szent
séges Szíve,

Mind: Bízunk Benned azok helyett is, akik nem
bíznak.

E.: Ha elestünk, nem akarunk kétségbe esni, mert
Te a megtérő bünösnek szívesen megbocsátasz. Tárt ka
rokkal fogadod, rnint a legjobb atya a rég nem látott
gyermekét. Azért Jézus sz entséges Szíve:

Mind: Bízunk Benned azok helyett is, akik nem
bíznak.

Uram, hallgasd meg könyörgésünket.

És a mi kiáltásunk jusson el szent színed elé.

Könyörögjünk. Jézus szentségcs Szíve: "Beléd he-
lyezzük minden bizalmunkat. Gyarlóságunk miatt ugyan
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mindentöl félhetünk, de a Te jóságodtól is remélünk
mindent." ,

A fájdalmas olvasó 2. tizedét elimádkozzuk.

l:NEK

Felállunk.

Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk.
Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. - Ó egyet
len örömünk, Uram, Jézus, légy velünk.

HALA

Letérdelünk.

E.: Jézus szentséges Szíve! Valóban méltó és igaz
ságos, méltányos és üdvös, hogy Neked mindíg és rnin
denütt hálát adjunk, mert minden píllanatban érezzük jó
téteményeidet. Felajánljuk Neked hálánkat Szüz Mária
szeplötelen Szíve által, az ég és föld minden hálájával
egyesülve mindazon kegyelmekért, melyekkel elhalmoz
tál minket, azért Jézus szeatséges Szíve,

Mind: Hálát adunk Neked azok helyett is, akik nem
adnak hálát.

E.: Azért, hogy teremtettél, testi-lelki képességek
kel elhalmoztál. hogy szemünkkel látunk, fülünkkel hal
lunk, nyelvünkkel beszélni tudunk, értelmünkkel meg
gondolkozhatunk, és hogy szabadakarattal önként tehet
jük. a jót s így érdemeket szerezhetünk az örök élet szá
mára. Jézus szentséges Szíve,

Mind: Hálát adunk Neked azok helyett is, akik nem
adnak hálát.

E:. Azért, hogy szenvedéseddel és kereszthaláloddal
megváltottál. a gonoszlélek rabságából kiszabadítottál és
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kinyitottad számunkra a mennyország aranykapuját, Jé
zus szentséges Szfve,

Mind: Hálát adunk Neked azok helyett is, akik nem
adnak hálát.

E.: Azért, hogy amikor úgy éreztük, hogy a sok
szenvedéstől vérzik a lelkünk, meghasad szívünk.s már
már azt gondoltuk, összeroskadunk a kereszt terhe alatt.
Te megvigasztaltál. levetted vállunkról a keresztet, vagy
erőt adtál, hogy azt türelemmel hordozzuk, Jézus szent
séges Szíve,

Mind: Hálát adunk Neked azok helyett is, akik nem
adnak hálát.

A fájdalmas rózsafüzér 3. tizedét elimádkozzuk.

tNER

Felállunk.
Jézus Szíve, legtisztább Szív, kegyelem oltára,
Boldog, aki Tehozzád hív, s szívét Hozzád tárja,
Vércseppjeid a világnak bűneit lemossák,
Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le folt ját.

ENGESZTELÖ SZERETET

Letérdelünk.

E.: Jézus szeniséges Szíve! A súlyos bűn keresztre fe
szít Téged. A halálos bűn az a kalapács, amely a Te
szent kezedbe és lábadba veri a hosszú, hegyes szege
ket. A halálos bűn az a töviskoszorú, rnelvet a Te sz erit
fejedbe nyom a bűnös. A halálos bűn az a lándzsa, amely
átszúrja a Te szentséges Szívedet. Milyen szomorú:
mennyi bűn hullámzik míndenütt. Csak egy faluban, egy
városban is hányan káromolják naponta Isten szent nevét.
Hányan mulasszák el a vásár- és ünnepnapi szentmisét,
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a húsvéti szentáldozást, hányan vétenek az erkölcs ellen,
hányan okoznak kárt felebarátuknak vagy ártanak be
csületének. A bűnt meg büntetni kell. A bűn miatt van
az anyagi veszteség, a jégeső, a rossz termés, a beteg
ség, a háború, a halál. És ez mindaddig tart, rníg a ma
gunk és mások bűneiért ki nem engeszteljük az Isten
igazságosságát. Mí szent kegyelmed segítségével ígérjük:
minél jobban terjed a hitetlenség,

Mind: Mi annál jobban hiszünk Tebenned.
E.: Minél inkább káromolják Istent, a Szűzanya, a

szentek neveit,
Mind: Mi annál jobban tiszteljük őket.

E.: Minél inkább megszentségtelenítik a vasár- és
ünnepnapokat szolgai munkával és a szentmise mulasztá
sával,

Mind: Mi annál buzgóbban megyünk szentmisére és
minden időnket a re dicsőségedre szenteljük.

E.: Minél inkább megbántják engedetlenséggel a szű
löket, elöljárókat,

Mind: Mi annál több örömet szerzünk nekik tiszte
letünkkel. engedelmességünkkel.

E.: Minél nagyobb testi-lelki kárt okoznak civako
dásukkal, haragjukkal. gyűlöletükkel, bűnrecsábításuk
kal az emberek,

Mind: Mi annál jobban tiszteljük, szeretjük felebará
tainkat.

E.: Minél többen bántanak meg a tisztátalanság, a
gyermekáldás megakadályozásának a bűnével,

Mind: Mi erkölcsi szempontból is annál tisztább
élettel fogunk Téged engesztelni.

E.: Minél több anyagi kárt okoznak egymásnak az
emberek csalással, lopással,
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Mind: Mi annállelkiismeretesebbek akarunk lenni.
E.: Minél inkább terjed a hazugság, a gyanúsítás,

megszólás, rágalmazás bűne,

Mind: Mi annál inkább megvédjük mások becsületét.
E.: Minél inkább megbántanak a pénteki, .a kántor,

vigília, a 40 napos böjt megszegésével,
Mind: Mi annál jobban megtartjuk azokat.
E.: Minél inkább keresztre feszítenek Téged a ke

vélység, a bujaság, fösvénység, torkosság, harag, írígység,
restség bűnével:

Mind: Mi annál alázatosabbak, tisztábbak, adakozób
bak, mértékletesebbek, önzetlenebbek, buzgóbbak aka
runk lenni.

E.: Minél inkább elterjed a gyilkosság, az árvák,
özvegyek sanyargatásának. a munkások anyagi megrövi
dítésének égbekiáltó büne:

Mind: Mi annál jobban segítjük felebarátainkat tes
tileg-lelkileg.

E.: Minél gonoszabbak az emberek:
Mind: Mi annál inkább arra törekszünk, hogy jó

példánkkal. szavainkkal, vallásos könyvek terjesztésével,
szenvedéseink felajánlásával, imáinkkal megtérítsük öket.

Ezután a fájdalmas rózsafüzérböl elimádkozzuk a
4. tizedet.

tN ER

Felállunk.

Édes Jézus, öntsd szívembe lángoló szerelmedet,
Kiben annak tűze lángol, a pokolé nem lehet,
Kiben annak lángja lobog, csak feléd tart szüntelen,
Bűnbe estem, elhagytalak, Jézus Szíve légy velem.
(A végét ismételni.)
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JttBÉS

Letérdelünk.
E.: Jézus szentséges Szíve, alázattal kérünk, térítsd

meg ,a bűnösöket, akik parancsod ellen vétkeznek. Add,
hogy minden ember hitét bátran, még élete árán is meg
merje vallani. Önts a szívünkbe határtalan szeretetet, bi
zalmat; add, hogy minden ember imádja a Te végtelen
jóságodat, hálát adjon minden testi-lelki kegyelemért, en
geszteljen a világ összes bűneiért. Kérje kegyelmedet a
maga és mások számára. Uram, hallgasd meg könyörgé
sünket!

Mind: És a mi kiáltásunk jusson szent színed elé.
E.: Tudjuk, hogy amikor imádkozunk, akkor Isten

nel beszélgetünk. Ha a gyermek kér valamit atyjától,
akkor nemcsak elmondja kívánságát, hanem az öröm, a
vágy, a bánat érzelmeit is felindítja. Mi is, amikor imád
kozunk, figyelni akarunk a szavak értelmére és át akar
juk azokat érezni. Ilyen áhítattal kérünk: Uram, hallgasd
meg könyörgésünket!

Mind: És a mi kiáltásunk jusson szent színed elé.
E.: Beismerjük, hogy nem vagyunk méltók a meg

hallgatásra, mert bűneink miatt nem kegyelmet, hanem
büntetést érdemlünk. Te a kevélyeknek ellenállsz, de
az alázatosaknak kegyelmet adsz. Azért méltatlanságunk
tudatában leborulunk előtted s összetett kézzel, lehaj
tott fejjel, alázattal kérünk: Uram, hallgasd meg könyör
gésünket!

Mind: És a mi kiáltásunk jusson szent színed elé.
E.: Határtalanul bízunk Benned, hogy kérésünket

meghallgatod, hogy megsegítesz. hisz mindenható vagy.
Meg is akarsz segíteni, mert végtelenül jó vagy. Meg is
fogsz segíteni, mert ígérted. úgy bízunk segítségedben,
rnintha már teljesítetted volna kérésünket. Aki Istenben
bizik, nem csalatkozhatik. Azért teljes bizalommal kérünk:
Uram, hallgasd meg könyörgésünket,
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Mind: És a mi kiáltásunk jusson szent színed elé.
E.: Halálunkkal mindent itt hagyunk. A földi élet

csak egy píllanat az örökkévalósághoz képest. Azért
anyagi javakat csak akkor adsz kérésünkre, ha az lel
künk javát is szolgálja, de a lelki javakat feltétel nélkül
kérhetjük Tőled, mert ezek mindíg egyeznek szent s
végtelenűl bölcs akaratoddal. Uram, hallgasd meg kö
nyörgésünket!

Mind: És a mi kiáltásunk jusson szent szined elé.
E.: Végül állhatatosan akarunk imádkozni. Nem hagy

juk abba engesztelésünket. még ha érzékelhető segítsé
get nem is tapasztalnánk, sőt annál buzgóbban fogunk
esedezni. Szent Monika is 18 évig imádkozott. Mi is ál1
hatat osan, szívünk utolsó dobbanásáig kérünk: Uram,
hallgasd meg könyörgésünket,

Mind: És a mi kiáltásunk jusson szent színed elé.
E.: Könyörögjünk. Ilyen áhítattal, alázattal, határta

lan bizalommal s szent akaratod szerint állhatatosan ké
rünk: add, hogy szent Szíved tisztelete az egész vilá
gon elterjedjen. Minden népnél, nemzetnél, családnál és
az egyes embernél, hogy így mindenki elnyerje a Te 12
kegyelmedet, hogy megvalósuljon az a boldogító igazság:
Jézus szentséges Szíve menti meg a világot.

Mind: Amen.
Imádkozzuk el a fájdalmas rózsafüzér 5. tizedét.

ÉNEK

Felállunk.
Ó, örök Szeretet, nagy mélysége,
Megváltó Jézusunk kegyes Szíve!
Hozzád folyamodunk esdve, kérve:
Tekints itt könyörgő híveidre,
Jézus Szíve, kérünk végy be
Minket szerelmednek kegyelmébe!
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BEFEJEZtS

tNEK

Közelebb, közelebb, Uram, Hozzád!
Boldogan ölelem kereszted átl
Édes lesz az nekem, hisz Te fogod kezem,
Közelebb, közelebb, Hozzád, Istenem!

Ha vándorutamon a nap leszáll,
Nyugtot fáradt fejem csak kövön talál:
Almomban rebegem: Tiéd az én szívem,
Mindíg csak közelebb, Hozzád, Istenem!

Tudom, hogy arcodat megláthatorn,
Véget ér egykoron sok bánatom!
Sóhajom végszava e hő ima legyen:
Mindíg csak közelebb, Hozzád, Istenem!

Jtzus SZIVE SZERETLEK tN ...

Jézus Szíve, szeretlek én,
Segíts át az élet tengerén,
Ha vihar kél fejem felett,
Legyen oltalmam szelíd Szíved.
Minden veszélyt elűz egy mosolyod,
Lelkem megnyugszik, ha veled vagyok,
J ézus Szíve, szeretlek én,
Segíts át az élet tengerén.

SZULÖK GYERMEKEIKtRT

örök mindenható Úristen! Aki a gyermekeket sze
retettel hívtad Magadhoz és a kisded csecsemők által
akartad, hogy dícséreted beteljesedjék: kérlek Téged,
drágalátos szent véred hullatására, tartsd meg és áldd
meg ezeket a Te aiándékaidat, melyekkel engem a szent
házasságban megajándékoztál és adjad szent nevedért,
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hogy a Te félelmedben, az igaz hitben, minden jó er
kölcsben úgy növekedjenek, hogy általuk dícsértessék a
Te szent neved, épüljön Anyaszentegyházad.

Mivel pedig első atyánk vétke miatt ifjúságától
fogva hajlandó az ember a gonoszra és a gyennek szí
vébe is átszármazott a gonoszra vivő hajlandóság: oltal
mazd, Uram, gyennekeinket minden gonosz társaságtól.
büntől, kísértéstől, hogy a Te szent nevednek félelme
végig megőrizze bennük a keresztségben kapott ártatlan
ságuk tiszta ruháját. A mi Urunk Jézus Krisztus által,
ki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és ural
kodik mindőrőlckőn-örőkké.Amen.

A GYERMEKEK SZULEIKtRT

Mennynek és földnek Ura! Aki azt parancsolod, hogy
ha a világon hosszú életűek akarunk lenni, tiszteljük
atyánkat és anyánkat, akiktől életünket kaptuk: kérlek,
oltalmazd meg drága szüleimet minden testi és lelki baj
tól. Kijelentetted, én Istenem, hogy megbünteted azt,
aki atyját és anyját nem tiszteli; annak pedig, aki öket
megbecsüli, meghallgatod minden könyörgését és hosszú
életűvé teszed e földön ivadékát. Adj nekem azért csen
des és szelíd tennészetet, hogy szüleimet és gondviselöi
met tiszteljem, engedelmesen fogadjam szavukat, öket
meg ne szomorítsam, öregségüket és fogyatkozó ere
jüket meg ne vessem, rnint amaz istentelen Absolon,
hanem reám való gondviselésükért és fáradságukért
holtig úgy szelgáljak nekik, mint uraimnak: tudván, hogy
elégségesen úgysem hálálhatom meg sok fáradságukat és
velem való bajlódásukat.

Uram, Jézus Krisztus! Minden tökéletes erkölcsnek
igaz példája és fényes tükre, ki szent Anyádnak nagy
engedelmességgel szavát fogadtad és keserves kínodban
gondot viselvén reá, szeretett tanítványodnak ajánlád öt,
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mennybemeneteled után pedig a Szentlélek ajándékaival
jutalmaztad, adjad, hogy én is teljes életemben engedel
mesen gondot viseljek édes jó szüleimre, kérésüket és
kívánságukat semmiben meg ne szegjem. Bocsásd meg,
Uram, eddig való engedetlenségemet és háládatlan volto
mat: ne emlékezzél meg ifjúságom vadságáról. Örizz en
gem minden gonosz társaságtól. tobzódástól és adjad,
hogy necsak korban, hanem tudományban, istenes élet
ben és minden tökéletességben növekedjem, mind Isten,
mind az emberek előtt. Amen.

HAzASOK EGyMA,StRT

Irgalmas és kegyes Isten! Te a házasságot a világ
kezdetén rendelted, a szent pátriárkában becsültté tet
ted és emberi testbe öltözvén jelenléteddel és első cso
datételeddel megszentelted, hogy ezáltal a Te néped
szaporodjék és a választottak száma beteljék. Kér
lek szent nevedre, add kegyelmedet, hogy én és hitves
társam a házaséletben is hiven szelgáljunk Neked. Ne
legyen az ördögnek semmi hatalma rajtunk, hanem Szent
lelkeddel és a mennyei angyalok oltalmával úgy igazgass
minket, hogy házastársammal egyetemben csendes és sze
líd szívvel hordozzam a szent házasságnak gondjait.
Tartsd meg és öregbítsd köztünk a szeretetet, hogy rnin
den visszavonás, gyanú, háborúság és egyenetlenség nél
kül éljünk, tisztán és igazán keresztény szeretettel, vé
gig egy szívvel, egyenlő akarattal szelgáljunk Neked.
Oltalmazz minket, Uram, minden testi-lelki veszedelem
től és szent neved dícséretére, az Anyaszentegyház épü
lésére adjad, hogy minden sarjadékunk is szent Felsé
gednek szolgáljonl Ne nézd, Uram, az én bűneimet és
szeretett házastársam betegségével vagy halálával ne
ostorozz engem, hanem végtelen jóvoltodért tarts meg
minket szent nevednek dícséretére. A te szerit Fiad, a
mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
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HAzASULANDOKtRT

Isten, ki erőd hatalmával a semmiből mindent meg
teremtettél s miután a nundenség alapjait megvetetted,
az Isten képmására alkotott embernek az asszonyt ad
tad elválaszthatallan segítöűl, hogy az asszony testét
a férfiéból véve tanítsd, hogy amit Te egyből méltóztat
tál alkotni, azt sohasem szabad elválasztani. Isten, ki a
hitvesi életközösséget e nagy misztériummal rnegszentel
ted, hogy a házassági szövetség által Krisztus és az Egy
ház szent és titokzatos kapcsolatát előre jelezzed; Isten,
ki által az asszonya férfiúval egyesül s ez a kezdettől
fogva rendelt kőzősség abban a kivételes áldásban ré
szesül, melyet sem az eredeti bün büntetése, sem a víz
özön ítélete meg nem szüntetett; tekints kegyesen e
szolgálódra, ki házassági közösségre akarván lépni, ol
talmad segítségéért könyörög. Legyen hűséggel és tiszta
sággal menjen férjhez Krisztusban s maradjon a szent
asszonyok utánzója. Legyen kedves a férje előtt, mint
Ráchel; bölcs, mint Rebekka, hosszú életű és hü, mint
Sára. Tetteiből a bün szerzője semmit se mondhasson a
magáénak, ragaszkodjék mindenkor a hithez és a pa
rancsokhoz. Egy férfiúhoz lévén kötve, kerülje a tiltott
érintkezéseket, gyengesége ellen önfegyelmezéssel erő
sítse meg magát, legyen szerénvségével tisztes, a meny
nyi tudományokban járatos, ivadékaiban bővelkedő, be
csületes és ártatlan s jusson el a boldogok nyugalmába
s a mennynek országába, s lássák mindketten gyerme
keik gyermekeit harmad- és negyedízig és érjenek bol
dog öregséget.

BETEGEKl:RT

Mindenható örök Isten, híveid örök üdvössége: hall
gass meg minket, kik beteg szolgáid számára irgalmad
segítségéért esedezünk, hogy visszanyervén egészségüket,
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Egyházadban hálát adhassanaik Neked. A mi Urunk Jézus
Krisztus, a Te Fiad által.

HALDOKLOKf:RT

Kegyes és irgalmas Jézus! Lelkek kedvelője, szentsé-.
ges Szíved haláltusájára és szeplötelen Szűzanyád fájdal
maira esdve kérlek, mosd meg véreddel mindazon bű
nösöket az egész világon, kik most vivódnak a halállal
s még ma kímúlnak. Amen. (100 napi búcsú.]

A JO HALALKEGYELMttRT

Mindenható és irgalmas Isten, ki az emberi nem
nek az üdvösség gyógyszereit és az örök élet ajándé
kait megadtad: tekints kegyelmesen reánk, szolgáidra és
segítsd meg a lelkeket, amelyeket teremtettél, hogy tá
vozásuk óráján a szent angyalok keze a bűn szennye
nélkül állítsa őket ismét eléd, Teremtőjük elé. A rni
Urunk ...

A TISZTITOTOZBEN SZENVEDÖ LELKEKf:RT

Ó Istenem, felajánljuk Neked a tisztítótüzben szen
vedő lelkekért a szeretet mindazon gerjedelmeit, ame
lyekkel Jézus Szíve itt a földön ebben az órában dicsőí
tett Téged! (300 napi búcsú mindannyiszor, ahányszor
elmondjuk.]

Jézus isteni Szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd
meg a haldoklókat, szabadítsd meg a lelkeket a tisztító
tűzből, (300 napi búcsú mindannyiszor.)

HALAADO IMADSAG

Isten, kínek irgalma határtalan és jóságodnak kincse
végtelen: hálát adunk szent Fölségednek a nyert aján
déJkokért és szüntelenül kérjük kegyességedet, hogy Te,
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aki az esedezök kéréseit teljesíted, el ne ihagyd őket, ha
nem készítsd el a jövendő jutalomra. A mi Urunk.

A HOMAP ELSO ptNTEKE

Az Úr Jézus ígérte, hogy azoknak, akik elvégzik a
nagykilencedet, vagyis minden hónap első péntekén a
szentáldozáshoz járulnak, megadja a legnagyobb kegyel
met, a jó halál kegyelmét. Azt mondta: "Szívem túláradó
irgalmából megígérem, hogy mindazoknak, akik kilenc
egymásutáni hónapon át minden hó első péntekén meg
áldoznak, megadja a végső töredelem kegyelmét. Azok
nem fognak az én kegyelmemen kívül, sem a nekik szük
séges szentségek nélkül meghalni és az én Szívem biz
tos menedékük lesz az utolsó pillanatban." Tehát, hogy
a nagyígéret kegyelmét elnyerjük, szűkséges:

1. Hogy kilenc egymásután következő hónap első
péntekén a szentáldozáshoz járuljunk.

2. Legyen meg a szándékunk, hogy a nagykilence
det Jézus Szíve engesztelésére, az ígéret elnyerése cél
jából végezzük.

A hónap első péntekén mondjuk el a Jézus Szíve
litániát és az engesztelő imákat. (Lásd 55. oldalon.)

ELSOPtNTEEI SZENTALDOzAsKOR

Szüz Mária, a legszentebb Oltáriszentségről neve
zett Nagyasszonyunk, a keresztény nép dicsősége, az
egész Egyház öröme, a világ üdvössége, könyörögj éret
tünk s gyujtsd lángra minden hívő szívében az áhítatot
a legszentebb Eucharisztia iránt, hogy azt rnéltóképen
vehessük magunkhoz naponkint. (500 napi búcsú.]
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ENGESZTELö SZENTALDOzASl IMA

Teljes búcsú naponkint mindazoknak, akik ezen ima
elvégzése után a szentáldozáshoz járulnak. (XIII. Leó,
1902 okt. 27.)

-Ó Jézusom, Megvaltőm és üdvözítöm, az élő Isten
szent Fia! Nézd, térdre borulunk Előtted, hogy engesz
teljünk és eleget tegyünk mindazon káromlásokért, me
lyekkel szent nevedet illetik; mindazon tnéltatlansá
gokért, melyekkel a legméltóságosabb Oltáriszentségben
részesítenek; mindazon tiszteletlenségekért. malyekkel
szeplötelen Édesanyádat illetik és a sok gyalázatért es
rágalomért, melyekkel a római katolikus Egyházat, a Te
jegyesedet bántalmazzák.

-Ó Jézusom, ki azt mondottad: "Bármit kértek az
Atyától az én nevemben, megadja nektek", kérünk és
könyörgünk testvéreinkért, kik bűnveszélyben vannak.
Őrizd meg őket, hogy a kísértésekben hűek maradjanak.
Mentsd meg azokat, a.kik már a bukás szélén állnak;
adj nekik világosságot és az igaz hit megismerését. Adj
bátorságot és erőt a küzdelemhez a gonosszal szemben,
állhatatosságot a hitben és tevékeny szeretetet.

Ezt kérjük, ó jóságos Jézus, a Te szent nevedben az
Atyától, ki élsz és uralkodol a Szentlélekkel most és
m.indörökkön-örökké. Amen.

ENGESZTELÖ IMADSAG A HONAP ELSÖ VASARNAPJAN

Édes Jézus, kinek túláradó szeretetét az emberek
iránt nagy hálátlanul annyi nem törődéssel, hanyagsággal,
megvetéssei viszonozzák, íme, rni oltárod előtt lebo
rulva különös tisztelettel kárpótlást akarunk nyujtani az
emberek bűnös közönyösségéért és a sérelmekért, ame
lyekkel szeretö Szívedet mindenfelől illetik.

Azonban megemlékezünk róla, hogy valamikor mi is

47



ilyen méltatlan magatartást tanúsítottunk, azért mélysé
ges fájdalomba borulva először is mi magunk számára
kérjü;k irgalmadat. Készek vagyunk önkéntes engeszte
léssel elégtételt adni nemcsak a magunk bűneiért, ha
nem mások vétkeiért ls, akik az üdvösség útjáról mesz
sze eltévedve, hitetlenségükben megátalkodott szívvel
Hozzád, a pásztorhoz és vezérhez, szegődni nem akar
nak, avagy a keresztségi fogadalmat lábbal tapodva a
Te törvényed édes igáját lerázták.

Mindezeket a szánandó bűnöket összesen és álta
lában kiengesztelni törekszünk, egyenkint pedig jóvá
tenni akarjuk. Az életmód és az öltözködés fényüzését
és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan tőrvetését
az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok rnegszegését, a Te
nevedre és szentjeidre szórt szörnyű káromlásokért. a
Te földi helytartód és a papi rend gyalázását, magának
az isteni szeretet szentségének mellözését vagy hajme
resztő szentségtőréssel illetését, végül a nemzetek hiva
talos bűneit, amelyek a Te általad alapított Egyház jo
gaival és tanító hivatalával szembeszállnak. Ó, vajha eze
ket a bűnöket saját vérünkkel lemoshatnőkl

Most pedig a megsértett isteni méltöság pótlására
fölajánljuk Neked ugyanazt az elégtételt, amelyet Te
egykor az Atyának a kereszten bemutattál és oltárainkon
naponkint megújítasz. a Szűzanyának, minden szentek
nek s a jámbor híveknek jóvátételével együtt és szívböl
megígérjük, hogy magunk és mások régi bűneit, úgyszín!
tén nagy szereteted semmibevételét ezentúl erös hittel,
tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvény, különösen a
szeretet parancsának tökéletes megtartásával, amennyi
ben rajtunk áll és a Te kegyelmed megsegít, jóvátesszük;
másrészt minden Téged érhető sérelmet erőnk szerint
megakadályozunk és a Te követésedre minél több em
bert megnyerünk. Fogadd, kérünk, kegyes Jézus, az en
gesztelő szent Szűz Mária 'közbenjárására ezt az ön-
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kéntes engesztelő hódolatot és tarts meg minket hűsé
gesen köteles szolgálatodban mindhalálig a végső állha
tatosság nagy kegyelmének erejével, hogy valamennyien
eljussunk végül abba a hazába, ahol Te .az Atyával és
Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörök
kén-örökké. Amen. (XI. Pius pápától.]

JONIUS HAVA

Június havát Jézus Szíve tiszteletére szenteli az Egy
ház. XIII; Leó pápa 300 napi búcsút engedélyez a keresz
tény híveknek mindannyiszor, ahányszor annak megnye
rése végett Jézus szent Szíve tiszteletére tartott nyíl
vános június havi áhítat-gyakorlaton jelen vannak; azok
nak pedig, kik e hónapban legalább tíz alkalommal részt
vesznek íly ájtatosságon, teljes búcsút engedélyez a szo
kásos feltételek mellett. Azért:

1. Vegyél részt naponta a litániákori június hónap
ban. Ha nincs litánia, akkor egyedül mondd el naponta a
Jézus Szíve-litániát, Jézus Szíve olvasóját. stb. IX. Pius
pápa 7 évi búcsút engedélyez azoknak, akik ezt az ájta
tosságot töredelmes szívv.el végzik.

2. Ha van időd, naponta hallgass szentmisét és gyak
ran járulj szentáldozáshoz.'

Jtius SZENT SZIVtNEK UNNEPE

Alacoque Szent Margit írta önéletrajzában:
"Egyszer Úrnap nyolcada alatt a legméltóságosabb

Oltáriszentség előtt térdeltem. Az én Istenem túláradó
kegyelmeiben részesített. Égtem a vágytól, hogy vala
hogyan viszonozzam azt és szeretetért szeretetet nyujt
sak. Ö így szólt hozzám: "Ime a Szív, amely annyira sze
rette az embereket, hogy semmit sem kímélt, hanem ki
merítette és fölemésztette önmagát, csakhogy szeretetét
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irántunk kimutassa. Viszonzásul a legtöbb embertől csak
hálátlanságot tapasztalok tiszteletlenségben. szentségtő
résben, hidegségben, megvetésben. mellyel engem a sze
retet e szentségében illetnek. De legjobban az fáj ne
kem, hogy még a nekem szentelt szívek is így bánnak
velem. Azért azt kívánom tőled, hogy az Úrnap nyol
cada utáni pénteket Szívem tiszteletére külön ünneppé
avassák. A hívek járuljanak e napon szentáldozáshoz és
ünnepélyes megkövetessel szerezzenek elégtételt rnind
azokért a méltatlanságokért, amelyekkel a kitett Oltári
szentségben illetnek. És én megígérem Neked, hogy
Szívem isteni szereletének áldásait bőségesen árasztja ki
mindazokra, akik e tiszteletet megadják neki és azon
iparkodnak, hogy ezt mások is megadják."

Mit kíván tehát az üdvözítő?
1. Hogy engeszteljük nyilvánosan az Ö szent Szívét

azokért a megbántasokért. amelyekkel Öt a legméltósá
gosabb Oltáriszentségben illetik.

2. Hogy szentáldozáshoz járuljunk ezen a napon.
Jó, ha szentkilenceddel készülünk erre a nagy napra

s a kilenced mindenegyes napján valamilyen ájtatossá
got végzünk, Jézus Szíve-litániát, az engesztelő imákat.

rtzus SZIVE SKAPULARt

Jézus Szíve skapuláré két fehér posztódarab. melyet
két szalag tart össze. Az egyik posztódarabon Jézus
Szíve képe, a másikon Szűz Mária képe van. Teljes bú
csú nyerhető:

1. a skapuláré felvétele napján. (Feltételek: szent
gyónás, áldozás, egy Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség el
imádkozása a pápa szándékára a templomban.)

2. Karácsony, újév, vízkereszt, húsvét ünnepén, áldo
zócsütörtökön, Úrnapján, a szent Szív ünnepén, Szeplö
telen Fogantatáskor. Kisasszony, Gyertyaszentelő Boldog
asszony, Nagyboldogasszony ünnepén és halálunk óráján.
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AZ EM'ERI NEM FELAJANLASA
Jl:ZUS SZENTStGES SZIVtNEK

Édes Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints
reánk, akik alázatos szívvel leborulunk előtted oltárodnál.
Tieid vagyunk, Tieid akarunk lenni: de hogy VeÍed annál
szorosabban egyesülhessünk, íme, ma önként szeatséges
Szívednek ajánlja magát mindegyikünk. Téged ugyan so
kl\n sohasem ismertek: Téged sokan.irnegvetve parancsai
dat, semmibe sem vettek. Könyörülj meg mindnyájun
kon, jóságos Jézus, és ragadj mindeneket szentséges Szí
vedhez. Légy királya, Uram, necsak híveidnek, akik
sohasem hagytak el, hanem azoknak is, akik mint té
kozló fíúk, Tőled eltávoztak. Vonzzad őket, hadd térje
nek vissza sietve az atyai házba, nehogy nyomorultan
éhen vesszenek Légy királya azoknak, akiket a véleke
dések .tévedése fogva tart, vagy a pártütés elszakított
és szólítsd őket vissza az igazság révpartjába, a hitnek
egységébe, hogy mihamarább egy akol legyen és egy
pásztor. Légy királya végül mindazoknak, akik a pogány
ság ősi babonáiban bolyonganak és ne késlekedjél őket
a sötétségből Isten fényének és országának visszahódí
tani. Adj, Uram, Anyaszentegyházadnak szabadsággal
teljes biztonságot; add minden népnek a társadalmi rend
és béke nyugalmát; tedd meg, hogy földünk rnindkét
sarkától csak ezen szózat visszhangozz ék: Legyen ál
dott a szentséges Szív, akitől üdvösségünk származott,
neki dicsőség és hódolat mindörökké. Amen.

KILENCED Jtzus SZENT SZlvtHEZ

Leborulva előtted, ó Jézus szent Szíve, imádunk,
áldunk és dícsérünk Téged; hálát adunk] Neked számtalan
jótéteményedért, eleget akarunk tenni vétkeinkért és
szent Szíved szeretetének szenteljük magunkat.

Nagylelkű ígéreteidre hivatkozva, ó kegyes Szív, föl
tétlen bizalommal könyörgünk Hozzád:
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Jézus szent Szíve, add meg mindnyájunknak az állapo
tunkhöz szűkséges kegyelmet,"

Jézus szent Szíve, adj békét családunkban,
Jézus szent Szíve, légy fájdalmunkban enyhülésünk,

.szerivedésűnkben vigasztalásunk,
Jézus szent Szíve, légy biztos menedékünk életünkben,

de főkép halálunk óráján,
Jézus szent Szíve, áldd meg minden dolgunkat, vállala

tunkat,
Jézus szent Szíve, találják Benned a bűnösök az irgal

masság kimeríthetetlen tengerét,
Jézus szent Szíve, gyullaszd buzgóságra a lanyhákat,
Jézus szent Szíve, vezesd a buzgó lelkeket a még na

gyobb tökéletességre,
Jézus szent Szíve, áldd meg és oltalmazd meg a házakat,

amelyekben szent Szíved képét különös tj,sztelet
. ben tartják,

Jézus szent Szíve, segítsd a lelkek üdvén fáradozókat
oly hathatós kegyelemmel, hogy a legmegátalkodot
tabb szíveket is megindíthassák és megtéríthessék,

Ó édes Jézus, vésd imádandó Szívedbe mindazok nevét,
akik ezen ájtatosságet terjesztik,

Jézus szent Szíve, add meg mindazoknak a végső állha
tatosság .kegyelmét, akik kilenc egymásután követ
kezö hónap első péntekén megáldoznak és ne en
gedd, hogy szentségek nélkül múljanak ki; légy ha
láluk óráján biztos menedékük,

Jézus szent Szíve, győzz és uralkodjál ellenségeid feIeU,
Jézus szent Szíve, légy szeretetünk egyedüli tárgya, éle

tünk oltalma, gyarlóságunk támasza, vétkeink kien
gesztelése, üdvösségünk biztosítéka és halálunk órá
ján biztos menedékünk,

." Amint megígérted! (Ezt valamennyien mondják.)
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Ó szerető Szív, beléd helyezem minden bizalmamat.
Gyöngeségem miatt ugyan mindentől félhetek, de jósá
godtól remélek is mindent. Amen. - (300 napi búcsú.
X. Pius, 1908 máj. 30.)

KÖNYÖRG!:S J!:ZUS SZlvtHEZ
Jézusom, Te mondottad: ..Kérjetek és adatik, ke

ressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek:'
Ezen szavak erejénél fogva teljes bizalommal borulok
szereteted trónja elé.

Erősen hiszem, hogy megadhatod e kegyelmet ...
melyért esedezem, mert Neked, Jézusom Szíve, csak egy
a lehetetlen, hogy a szenvedökön és saorongatcttakon
meg ne könyörülj. Irgalmazz nekem Ú!' szegény bűnös
nek! Szeatséges Anyádnak, ki a mi Anyánk is, szeplöte
len és fájdalmas Szívére kérünk, hogy hallgass meg.
Amen.

J!:~US SZIVE TISZTELETf:BE ALAKULT EGYESULETEB:

. Jézus Szive Társulat
Célja: az engesztelés és viszontszeretet.
Szabályai: 1. Jézus Szíve ünnepén áldozzanak és

minden hó első péntekén. 2. Naponta mondjanak el egy
Miatyánkot; üdvözlégyet és Hiszekegyet e fohásszal:
Ó Jézusom édes Szíve, add, hogy Téged .míndíg jobban
szeresselek!

Jézus ,Szive Szövetség,

Célja: az apostolkodás. Főeszköze az imádság.
Kötelezettségek: Reggelenkint. elmondják a követ

kező imát: Úr Jézus, szeniséges Szívednek ajánlom fel
Boldogasszonyunk szívével egyesülve a mai napom min
den imáját, munkáját, örömét és szenvedését, engesztelé
sül vétkeinkért, szándékaid megvalősítására, különösen a
havi szándékra. Mindent Éretted, Jézus szentséges Szível.
Jézus szentséges Szíve, jöjjön el a Te országod! (300
n. b.] 2. Aki ennél többre vállalkozik, az naponkint
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lMiatyánkot, 10 üdvözlégyet ajánljon fel a Boldogságos
Szűz tiszteletére és a Szövetség céljaira. 3. Fokozaton
lévők még hetenkint vagy havonkint engesztelő szeritáldo
záshoz járulnak ugyanezen apostoli szándékra. 4. Mind
résztvesznek a havi gyűléseken.

Jézus Szive tisztelel6rség
Célja, hogy buzgó tagjai naponkint és fölváltva min

den órában imájukkal engesztelnek, vagy ha dolgozniok
kell abban az órában, mely reájuk esik, akkor ajánlják
fel munkájukat, gondoljanak gyakran az üdvözitöre, hogy
engesztelni akarják, szeretetüket akarják ilymódon kife
jezni, mintha az Oltáriszentség előtt volnának, s kérik
a mennyei pártfogót, hogy vele egyesülve engeszteljen.

EDgeszlel6szeDláldozáB szövelsége
Célja a társulat tagjait úgy beosztani, hogy minden

nap valamely tag szentáldozásával engesztelje Jézus
szeatséges Szívét. AJki ezen szővetségbe akar lépni, an
nak már előbb Jézus Szíve Társulat vagy Jézus Szíve
Szövetség tagjának kell lennie.

SzeDI6ra Sz6velség
Célja: Engesztelést adni Jézus szentséges Szívének

minden csütörtökön éjjel 11-12 óra között azokért a
fájdalmakért, amelyeket az Olajfák hegyén értünk el
szenvedett, és irgalomért esedezni a bűnösök számára.
Aki e társulat tagja akar lenni, nevét a franciaországi
"Látogatásról nevezett zárdaszűzek" Paray-Ie-Moniál-i
zárdájának e célra rendelt törzskönyvébe kell iratnia.

A családok szerelel szövetsége
Jézus Szíve és a Magyarok Nagyasszonya iránti há

lából és engesztelő szándékból alakult. Felvételi felté
telek: Legalább három hónapig pártoló tagság s megtartja
a szabályokat. Lelkiatya ajánlása.

Szivgárda
Gyermekek részére
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Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk I
Uram, irgalmazz nekünk]
Krisztus, hallgass minket I
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten,*
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektöl kép-

zett Szív, .
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,
Jézus Szive, végtelen fölségű Szív,
Jézus Szíve, Isten szent temploma,
J ézus Szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és szerétet tárháza,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erények mélysége,
Jézus Szíve, minden dícséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya és központja,
Jézus Szíve, melyben a bölcseségnek és tudománynak

összes kincsei megvannak.
Jézus Szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik;
Jézus Szíve, melyben ' a menayei Atyának kedve tellett,
Jézus Szíve, melynek teljességéből mindannyian merí-

tettünk,
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Sziv,

~- Irgalmazz nekünk!
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.I ézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, kik Hozzád fo-
lyamodnak,*

Jézus Szíve, az élet és szent -r ég forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
Jézus Szive, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Sz íve, gonoszságainkért megtört Sz ív.
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
J ézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
Jézus Szíve, mínden vigasztalás kútfeje,
.I ézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szíve, békességünk és engeszfel ödésűnk,
Jézus Szíve, a b űnősök áldozatja,
Jézus Szíve, a Benned reménylők üdvössége,
Jézus Szfve, a Benned kimúlók reménye,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!
E.: Szelíd és alázatos Szívű Jézus,
M.: Alakítsd szívünket a Te Szíved szerint.

Könyörögjünk: Mindenható örök Isten! Tekints a Te
szeretett Fiad Salv ére és mindama dicsőségre és elég
tételre, melyet a bűnösök nevében irántad lerótt és ne
kik, kik irgalmasságodért esedeznek, adj engesztel ödve
bocsánatot ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevé
ben, ki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetem
ben Isten mindörőkké. Amen.

.. Irgalmazz nekünk!

56


	Cím
	Engeszteljünk tiszta lélekkel
	Hogyan imádkozzunk?
	Mi a családfelajánlás? 
	A tökéletes családfelajánlás Krisztus Király szentsége és Mária , a világ királynéja Szeplőtelen Szívének a tiszteletére 
	Miért ajánljuk fel családunkat Jézus szentsége és Mária Szeplőtelen Szívének? 
	Kik ajánlhatják fel családjukat Jézus és Mária Szeplőtelen Szívének?
	Mik a felajánlott családok kötelességei?
	Hogyan készülj el a családfelajánlásra?

	A családfelajánlás szertartása
	A felajánlott család reggeli imája Jézus és Mária Szeplőtelen Szíve képe előtt 
	Reggeli felajánló imák
	Önmagunk felajánlása Szűz Máriának
	A felajánlott család nappali imái
	A felajánlott család esti imája Jézus és Mária Szíve képe előtt 
	Szent Mechtild esti imája
	Felajánló esti ima
	Engesztelő szent óra
	Jézus Szíve szeretlek én…
	Szülők gyermekeikért
	A gyermekek szüleikért
	Házasok egymásért
	Házasulandókért
	Betegekért
	Haldoklókért
	A jó halál kegyelméért
	A tisztítótűzben szenvedő lelkekért
	Hálaadó imádság
	A hónap első pénteke
	Elsőpénteki szentáldozáskor
	Engesztelő szentáldozási ima
	Engesztelő imádság a hónap első vasárnapján
	Június hava
	Jézus Szent Szívének ünnepe
	Jézus Szíve skapuláré
	Az emberi nem felajánlása Jézus Szentséges Szívének
	Kilenced Jézus Szent Szívéhez
	Könyörgés Jézus Szívéhez
	Jézus Szíve tiszteletére alakult egyesületek
	Litánia Jézus Szent Szívéről

