
• 1 •

Zarándoklat Csíksomlyóba 
Ferenc pápa látogatására 
és a Somlyói Szűzanyához
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Együtt járunk az úton,  
csak Veled érünk célba,

Örök élet vagy te,  
remény, mely mindig él

Örömünk forrása:  
Jézus a Messiás, 

Az áldozat, amire igent mondtál,  
egy Örök életre megszabadít!
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IMÁDSÁG ÚTRA INDULÁSKOR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Reggeli imádság

1	 Szívem	első	gondolatja	/	Hozzád	száll	fel,	Istenem,
	 Te	őriztél	meg	az	éjjel,	/	Maradj	ma	is	énvelem.

2	 Téged	áldlak	és	imádlak,	/	Mint	szerető	gyermeked,
	 Szívem	csak	is	azt	akarja,	/	Ami	kedves	teneked.

3	 Édes	Jézus,	add	kegyelmed,	/	Őrizz	engem	szüntelen,
	 Hogy	egész	nap	neked	éljek,	/	Tiszta	szívvel	bűntelen.

4	 Szűz	Mária,	Jézus	anyja,	/	Te	mindnyájunk	anyja	vagy!
	 Oltalmazz	meg	minden	bajtól,	/	Kísértésben	el	ne	hagyj!	/	Ámen.

Urunk,	add	hogy	szerencsésen	elérjük	úticélunkat,	és	élményekben,	
kegyelmekben	 gazdagodva	 térhessünk	 vissza	 szeretteinkhez.	 Add,	
hogy	hazajövet	egészségben	találjuk	azokat,	akik	lélekben	elkísértek	
bennünket	az	úton.

–	 Te	légy	barátunk	az	úton,	–	kérünk	téged,	hallgass	meg	minket!
–	 Te	légy	nyugalmunk	a	fáradtságban;	–	kérünk	téged...
–		 Te	légy	menedékünk	a	veszélyben;
–		 Te	légy	támogatónk	a	nehéz	ösvényen;
–		 Te	légy	derekunkon	az	öv,	enyhülésünk	az	úton;
–		 Te	légy	árnyék	a	tűző	napsütésben,	tető	a	fejünk	felett	esőben	és	

fagyban;
–		 Te	légy	szekerünk,	ha	elfáradunk,	menedékünk	ha	ellenség	támad;
–		 Te	légy	bot	a	kezünkben,	ha	göröngyös	úton	járunk;
–		 Te	légy	kikötőnk	a	hajótörésben,	hogy	vezetéseddel	egészségben	

érkezhessünk	meg	úticélunkhoz	s	épségben	láthassuk	viszont	sze-
retteinket.
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–		 A	Te	irgalmas	és	hatalmas	kezed	távolítson	el	utunkból	minden	
akadályt	és	veszedelmet.

–		 A	Te	jóságos	gondviselésed	kísérjen	bennünket	egész	utunkon.

Pap: 	Ments	meg	minket,	Urunk!
Közösség: 	Akik	Tebenned	bízunk!
Pap:	Küldd	el	segítségedet	a	Szentélyből!
Közösség:		És	hallgass	meg	minket	Sionról!
Pap:		Hallgasd	meg,	Uram,	könyörgésünket!
Közösség:		És	kiáltásunk	jusson	eléd!

Figyelj,	Urunk,	könyörgésünk	szavára,	és	szolgáid	lépteit	az	üdvösség	
útjára	igazítsad,	hogy	minden	utunkon	és	ennek	az	életnek	minden	
változandósága	között	a	Te	segítséged	védelmezzen	minket!	Aki	élsz	
és	uralkodol	mindörökkön-örökké.	–	Ámen.

Áldjon	meg	és	kísérjen	bennünket	a	jóságos	Isten:	 
az	Atya,	+	a	Fiú	és	a	Szentlélek,	ma,	holnap	és	mindenkor.	–	Ámen.

IMA A PÁPALÁTOGATÁSRA KÉSZÜLŐDVE

Szerető mennyei Atyánk,
te választottad Ferenc pápát,
hogy Szent Péter utódaként

vezesse Anyaszentegyházunkat.
Szentlelked kísérje találkozásunkat,

hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben,
bátorítson a kitartó reményben,

megújítson az isteni és felebaráti szeretetben.
Csíksomlyói segítő Szűz Mária,

könyörögj érettünk!
Ámen.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––––––––––––
FERENC PÁPA CÍMERE ÉS MOTTÓJA

(Lásd a hátsó füzetborítón!)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ferenc pápa címere felidézi püspöki címerét, továbbá a Szentatya koráb-
bi mottóját is megőrizte: „Miserando atque eligendo” („megkönyörült és 
kiválasztotta” (Mt 9,9); „Meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kivá-
lasztotta” – Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből).

Ferenc	pápa	a	címerpajzsot	illetően	megőrizte	a	püspökké	szentelése	óta	hasz-
nált	elemeket.	A	kék	színű	pajzsot	a	pápai	méltóságot	övező	szimbólumok	veszik	
körül	úgy,	ahogyan	azt	elődje,	XVI.	Benedek	pápa	is	használta	(eszerint	a	püspö-
ki	süveg	két	kulcs,	egy	arany	és	ezüst	kulcs	között	helyezkedik	el,	amelyeket	egy	
vörös	kötél	köt	össze).	A	címerpajzs	felső	részén	a	Jezsuita	Rend	emblémája	lát-
ható,	amelynek	tagja	Ferenc	pápa.	Ez	egy	sugárzó	nap,	amelyben	vörös	színnel	
három	betű	látható:	IHS,	vagyis	Jézus	nevének	görög	monogramja.
	 Az	„H”	betűn	egy	kereszt	látható,	a	monogram	alatt	pedig	három	fe-
kete	szög.	Ez	alatt	jobb	oldalon	egy	csillag,	bal	oldalon	pedig	a	nárdusvirág	fi-
gyelhető	meg.	A	csillag	a	régi	címerhasználat	szerint	Szűz	Máriát,	Krisztus	és	
az	Egyház	Anyját	jelképezi,	míg	a	nárdusvirág	Szent	Józsefre,	az	egyetemes	
Egyház	védőszentjére	utal.	A	hispániai	ikonográfiai	hagyományban	Szent	Jó-
zsefet	nárdusvirággal	a	kezében	ábrázolják.	Ezekkel	a	jelképekkel	a	Szentatya	
kifejezi	mély	tiszteletét	Szűz	Mária	és	Szent	József	iránt.
	 Ferenc	pápa	mottója	Szent	Béda	áldozópap	szentbeszédeiből	szár-
mazik,	aki	a	Szent	Máté	meghívásáról	szóló	evangéliumi	részletet	kommen-
tálva	 így	 írt:	 Jézus	meglátta	a	 vámost,	 és	mivel	 ebben	a	 látásban	ott	volt	
könyörülete	és	kiválasztása	is,	azt	mondta	neki:	Kövess	engem!
	 Ez	 a	 szentbeszéd	 az	 isteni	 könyörület	 felmagasztalása,	 amelynek	
egyes	elemei	 szerepelnek	 Szent	Máté	 liturgikus	ünnepén	az	olvasmányos	
imaóra	szövegében.	A	homília	különleges	jelentőségű	a	pápa	lelki	útját	és	
életét	illetően	is.	1953-ban,	Szent	Máté	liturgikus	ünnepén	a	fiatal,	17	éves	
Jorge	 Bergoglio	 Isten	 szeretetteljes	 jelenlétét	 életében	 személyes	módon	
élte	át,	tapasztalta	meg.	Egy	gyónást	követően	megérintette	valami	szívét,	
és	megérezte	Isten	könyörületét,	aki	szeretettel	a	szerzetesi	életre	hívta,	Lo-
yolai	Szent	Ignác	nyomdokain	járva.
	 Püspökké	 való	 kinevezését	 követően	 Bergoglio	 főpásztor	 erre	 az	
eseményre	emlékezve,	amelyből	fakadóan	Istennek	és	Egyházának	szentel-
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te	életét,	úgy	döntött,	hogy	életének	mottójául	Szent	Béda	áldozópap	sza-
vait	választja:	„Miserando	atque	eligendo”,	amelyeket	pápai	címerében	 is	
felhasznált.
	 Forrás:	Magyar	Kurír

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
MILYEN LESZ FERENC PÁPA MISERUHÁJA CSÍKSOMLYÓN?

(Lásd a hátsó füzetborítón!)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sabău-Trifu Cristina egyházművész tervezte és készíti azt a liturgikus öltö-
zéket, amelyben Ferenc pápa június 1-jén Csíksomlyón celebrálja majd az 
ünnepi szentmisét.

A	miseruha	tervét	már	bemutatták	a	csíksomlyói	pápalátogatást	előkészítő	
liturgikus	bizottságnak,	így	biztos,	hogy	Ferenc	pápa	ebben	fog	megjelenni	
a	Hármashalom-oltárnál	 az	ünnepi	 szentmisén.	A	miseruha	 fő	motívumai	
a	csíksomlyói	Szűzanya	és	a	kegytemplom,	 illetve	a	hátoldalán	a	romániai	
pápalátogatás	logója,	a	„Járjunk	együtt!”	jelmondattal.
	 A	miseruha	színvilágáról	a	művésznő	elmondta,	hogy	főként	a	meleg	
színek	dominálnak	majd	az	alkotáson,	elsősorban	a	szeretetnek,	harmóniá-
nak,	a	Szentlélek	jelenlétének	és	ajándékainak	kifejezéseként.
	 Sabău-Trifu	Cristina	műhelyében	általában	nem	készülnek	előzete-
sen	kidolgozott	vázlatok	ezekben	az	alkotási	folyamatokban,	mivel	a	kreatív	
munka	során	az	anyagok,	varrások,	színkombinációk	egymás	mellé	kerülése	
alakítja	a	végleges	változatot.	Az	anyagok	beszerzése	már	megtörtént	Fe-
renc	pápa	miseruhájához	–	külföldről	rendelt	különleges	kelméket,	és	 fej-
ben-szívben	 folyamatosan	 foglalkozik	 ezzel	 a	 rendkívüli	 alkotással.	 „Hogy	
konkrétan	mikor	ülök	le	varrni,	az	legyen	az	én	műhelytitkom”	–	válaszolta	
a	művész,	aki	Ferenc	pápa	miseruhája	mellett	a	koncelebráló	püspökök	és	
papok	miseruháit,	illetve	stóláit	is	tervezi	a	június	1-ji	szentmisére.
	 Sabău-Trifu	 Cristina	 munkáiból	 egyházművészeti	 kiállítás	 nyílik	 a	
kolozsvári	Szépművészeti	Múzeumban	(Bánffy-palota)	április	17-én,	szerdán	
17	órától.	A	kiállítás	35	év	egyházművészeti	munkáját	tartalmazza,	és	április	
17–28.	között	lesz	látogatható.
	 Forrás	és	fotó:	Romkat.ro	(Magyar	Kurír)
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SZEGÉNYEK EGYHÁZA?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Amint az várható volt, a pápaválasztó bíborosi testület hamar megtalálta 
XVI. Benedek utódját, s már a második szavazási nap estéjén felszállt a fehér 
füst a Sixtus-kápolna kéményéből. Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires-i ér-
sek megválasztása – aki azóta Ferenc néven el is foglalta Szent Péter székét 
– több szempontból is különleges.

Isten	bocsásson	meg	nektek	azért,	amit	tettetek	–	ezekkel	a	szavakkal	köszön-
te	meg	a	pápa	a	megválasztását	a	bíborosi	testület	tagjainak	az	ünnepi	vacso-
rán.	A	mondat,	amelyet	egyébként	I.	János	Páltól	kölcsönzött,	jól	jellemzi	az	
egyházfő	iróniáját,	s	ezzel	egyben	azt	is,	hogy	valami	új	kezdődik	a	Vatikánban.
	 De	miért	 is	 különleges	 Jorge	Mario	 Bergoglio	 pápává	 választása?	
Először	is	azért,	mert	a	közvélekedés	Angelo	Scola	milanói	érseket	várta	be-
futónak.	Ám	a	mondás	–	aki	pápaként	megy	be	a	konklávéra,	az	bíborosként	
jön	ki	onnan	–	most	is	érvényesült.	Az	új	egyházfő	egyébként	feltűnően	szí-
vélyesen	üdvözölte	Scolát,	amiből	sokan	azonnal	le	is	vonták	a	következte-
tést:	vélhetően	az	olasz	 főpap	kapta	a	második	 legtöbb	szavazatot.	Ha	vi-
szont	nem	olasz	lesz	a	pápa,	akkor	dél-amerikai	–	rebesgették.	Az	eltérés	az	
előrejelzésekkel	szemben	 legfeljebb	az,	hogy	a	távoli	kontinensről	a	brazil	
érsek,	Odilo	Scherer	tűnt	esélyesebbnek.	Neki	azonban	két	hátránya	volt.	Az	
egyik:	az	utóbbi	években	katolikusok	milliói	tértek	át	Brazíliában	az	evangé-
liumi	keresztény	hitre,	s	ez	ellen	nem	talált	orvosságot.	A	másik	pedig,	hogy	
hadilábon	áll	az	idegen	nyelvekkel.
Igazi	meglepetés,	hogy	az	új	pápa	a	jezsuita	rend	tagja.	Ilyesmi	még	soha-
sem	fordult	elő,	annak	ellenére,	hogy	a	rend	valamennyi	közül	a	legnépe-
sebb:	126	országban	18	ezer	tagot	számlál.
	 A	 választást	 követő	 első	 nyilatkozatában	 Erdő	 Péter	 budapest–
esztergomi	érsek	ablaknyitást	említett.	Ez	azért	 is	nagyon	 fontos,	mert	az	
aggiornamentóként	 is	 emlegetett	olasz	 szót	XXIII.	 János	pápa	honosította	
meg	az	egyházban.	Amikor	azt	kérdezték	az	azóta	boldoggá	avatott	egyház-
főtől,	mit	is	kell	érteni	a	kifejezésen,	az	ablakhoz	lépett	és	szélesre	tárta	azt.	
S	lám,	ő	volt	az	a	pápa,	aki	nem	sokkal	megválasztását	követően	összehívta	
az	egyház	erőteljes	reformálását	célzó	II.	vatikáni	zsinatot.
	 A	harmadik	meglepetés	pedig	a	névválasztás.	Szent	Péter	székében	
még	egyetlen	Ferenc	sem	ült.	Ki	az,	akinek	a	név	hallatán	ne	az	assisi	szent	
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jutott	 volna	 eszébe?	A	 küldetését	 a	 XIII.	 században	 kiteljesítő	misztikus	 a	
gazdagság	helyett	önként	választotta	a	lemondást,	együtt	élt	a	szegényekkel	
és	a	természettel.	Ha	a	névválasztás	ezekre	a	momentumokra	utal,	akkor	az	
egyház	valóban	megújulás	előtt	állhat,	és	népszerűsége	ismét	növekedhet.
	 Képzettség	és	elkötelezettség.	A	római	katolikus	rendek	közül	talán	
egy	sincs,	amelyik	annyira	befolyásos	lett	volna	történelme	során,	mint	ép-
pen	Jézus	Társasága	–	vagy	ahogy	nálunk	előszeretettel	nevezzük	őket	–,	a	
jezsuiták.	Talán	ez	is	lehetett	az	oka,	hogy	bő	kétszáz	évvel	az	alapításuk	után	
XIV.	Kelemen	pápa	–	a	történészek	szerint	a	szabadkőműveseknek	a	Bourbo-
nokon	keresztül	érvényesülő	nyomására	–	feloszlatta	a	rendet.	Néhány	év-
tized	múltán	azonban	visszatérhettek	–	nálunk	egyébként	azzal	a	feltétellel,	
hogy	a	vagyonuktól	eltekintenek.
	 De	 honnan	 is	 a	 rendkívüli	 ereje	 a	 kalandos	 történelmű	 rendnek?	
Minden	bizonnyal	az	átlagot	jóval	meghaladó	képzettségükből	és	elkötele-
zettségükből.	Jellemző,	hogy	amíg	más	rendnél	általában	egy	év	a	noviciátus	
–	felvételi	idő	–,	addig	náluk	három.	Kettő	akkor,	amikor	kérik	a	felvételüket	
a	rendbe,	egy	pedig	az	általában	10-12	évnyi	képzés	zárásaképpen,	az	örök-
fogadalom	előtt.	A	társaságot	Loyolai	Szent	Ignác	a	római	katolikus	egyház	
egyik	legválságosabb	időszakában,	a	XVI.	század	első	felében	alapította.	Fő	
célkitűzése	a	rohamosan	terjedő	reformáció	megállítása	volt,	ennek	pedig	
egyik	módja	a	képzés	–	hogy	vitaképesek	legyenek	a	protestánsokkal.	Ignác	
egyébként	maga	is	belátta,	hogy	az	egyház	reformra	szorul,	ám	ő	ezt	szigo-
rúan	a	szervezeti	kereteken	belül	képzelte	el.	Az	bizonyos,	hogy	nélküle	ma	
a	katolicizmus	sokkal	kisebb	erőt	képviselne.
	 A	 tudományszeretet	 egyébként	ma	 is	 jellemző	a	 jezsuitákra,	 nem	
véletlen,	hogy	a	rend	a	világban	több	mint	kétszáz	felsőoktatási	intézményt	
tart	 fenn.	 Mi,	 magyarok	 az	 Eötvös	 Loránd	 Tudományegyetem	 elődjét,	 a	
nagyszombati	egyetem	alapítását	 köszönhetjük	 a	 jezsuita	 Pázmány	Péter-
nek.	 Elkötelezettségükre	 jellemző,	 hogy	 a	 szerzetesi	 hármas	 fogadalom	 –	
szegénység,	tisztaság,	engedelmesség	–	mellé	odatettek	egy	negyediket	is:	
a	 pápának	 való	 szolgálatét.	 Éppen	ezért	 nem	mondható	 el	 a	 jezsuitákról,	
hogy	missziói,	tanítói,	meditatív	vagy	éppen	karitatív	rend	tagjai.	Egyik	sem	
vagy	éppen	bármelyik,	attól	függően,	hogy	hol	van	rájuk	szükség.
	 A	rend	tagjai	külön	fogadalmat	tesznek	arra	is,	hogy	nem	töreksze-
nek	egyházi	méltóságra.	Ha	valamelyikük	mégsem	tudna	ellenállni	a	kísér-
tésnek,	akkor	a	rendtársai	figyelmeztetik	erre.	Más	kérdés	persze,	ha	a	pápa	
szemeli	 ki	 valamelyiküket	 egy	 tisztségre	 –	 hiszen	 neki,	 ugyebár,	 feltétlen	
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engedelmességgel	tartoznak.	Így	lehetséges,	hogy	többtucatnyi	püspök	és	
néhány	bíboros	is	van	közöttük.	A	bíborosok	pedig	–	mint	tudjuk	–	pápává	is	
választhatóak…

A jezsuita logó. A dicsőségesen sugárzó Eukarisztia, vagyis Oltári-
szentség, benne a kereszt és három szög, amely Krisztus kínszenve-

désére utal. Az IHS feliratról alább bővebben:

IHS, JHS, YHS: Jézus nevének görög rövidítéséből származó monogramja. Már a Barnabás-levél (9,8) ismeri 
legrégibb formáját, az YH-t, amely azonban nem terjedt el. Bővített formája, az IHC, YHC (olvasd: iész) a 4. 
sz-tól föllelhető és a bizánci ábrázolásokon uralkodó. Ny-on a gör. C latinizálása által jött létre az IHS forma, 
melyet a 6. sz-tól az egész középkoron át tévesen IHESUS-nak oldottak föl. Az IHS monogram a domonkosok-
nál és a ferenceseknél általános volt, Sziénai Szt. Bernardin prédikációi végén kis táblán felmutatta. Később a 
jezsuiták címerükbe foglalták. - Az IHS-nek a népi etimológia sok föloldását találta ki: Iesus hominum salvator, 
‚Jézus, az emberek Üdvözítője’, Iesus homo sanctus, ‚Jézus, szent ember’, In hoc salus, ‚Ebben van üdvösség’, 
In hoc signo (vinces), ‚E jelben győzni fogsz’ (Nagy Konstantin), ezért a monogram alá egy ‚V’ betűt írtak, 
melyből később háromszög lett. A jezsuiták így oldották föl: Iesum habemus socium, ‚Jézus a mi társunk’, 
Iesu humilis societas, ‚Jézus alázatos társasága’. A késő középkor óta gyakran puszta díszítmény lett, főleg a 
népművészetb (babonásan is használták), és összekapcsolták a kereszttel, Jézus Szívével és Krisztus fegyvere-
ivel. A barokkban önálló képtéma: angyalok vagy a szentek imádják. A Jézus névadásának, körülmetélésének 
ábrázolásain látható.  - Sziénai Szt. Bernardin, Suso Henrik és Loyolai Szt. Ignác, Szt. Ilona, Marchiai Szt. Jakab, 
Colombini Szt. János, Nagy Konstantin, Ferreri Szt Vince attribútumai. (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A PÁPA IGAZI ÍZES SÓ

(Részlet Arnold atya prédikációjából)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Van	egy	jó	fej	pápánk!	Igazi	ízes	só	az	egyházban	és	a	világban,	aki	változást	
indított	el	nem	csak	a	fejekben	és	a	szívekben,	talán	még	a	társadalmi	rend-
szerekben.	Azt	mondták	 rá,	hogy	nagy	port	 vert	 fel	egyházunkban.	Aztán	
volt	valaki,	aki	jött	és	azt	mondta,	hogy	„Ez	pontosan	így	van.	Nagy	port	vert	
fel.	De	csak	ott	lehet	port	kavarni,	ahol	van	por.”	
	 Egy	számomra	meghatározó	hetilap	összegyűjtötte	Ferenc	pápánk	10	
aranymondását.	„Best	of	Ferenc	pápa.”	
	 1.	Hirdesd	az	Evangéliumot	vidáman!	–	Nem	lehet	Krisztus	örömhírét	
keserűn	hirdetni.	Lehet,	de	nem	érdemes.	
	 2.	Újítsd	meg	a	nyelvezetedet!	Hagyd	el	a	vallásos	közhelyeket,	mert	
azok	csak	azt	az	illúziót	teremtik	meg,	hogy	vallásosak	vagyunk.	Közben	meg	
nem.	
	 3.	Prédikálj	röviden.	Ez	rám	vonatkozik.	Múltkor	24	perc	volt.	Lemér-
ték.	Jött	az	SMS	délután,	hogy	„Atya	jó	volt,	de	24	perc.	Egy	kisfiú	is	jött,	kis	
barátom	és	az	órájára	mutatott.	„Kérdeztem	tőle,	hogy	 Jaj,	de	 jó,	új	órád	
van?”	„Nem.	Csak	azt	akarom	mondani,	hogy	kifutottunk	az	időből.	Hosszan	
prédikáltál!”	Lehetett	7	éves.
	 4.	Ne	légy	túl	kegyes!	Nem	kell	leönteni	mindent	vallásos	mázzal	és	Is-
ten-szósszal.	Lelkipásztorként	nagyon	sokat	tehetek	azért,	hogy	az	emberek	
megtapasztal-hassák	Istent.
	 5.	Ne	félj	a	párbeszédtől!	Mennünk	kell	és	meg	kell	szólítanunk	azokat	az	
embereket,	akik	élik	az	életüket,	de	nem	azon	a	talajon	állnak,	mint	mi.	De	meg-
kérdeztük-e	már	magunktól	azt	–	keresztény	küldetéstudatból	fakadóan	hogy,	
–	és	mi	miért	nem	megyünk	az	emberekhez?	Miért	nem?	Talán	azért,	mert	nin-
csenek	személyes	élményeink	Istenről…
	 6.	Alakítsd	át	a	pápaságot!	–	Ez	őrá	vonatkozik.	És	a	papságot.	–	Ez	meg	
a	papokra.	Lelkipásztorként,	hogyan	nyitok	teret	annak,	hogy	az	emberek	
megtapasztalhassák	Istent?
	 7.	Szakíts	a	klerikalizmussal!	Az	egyház	mi	vagyunk,	és	nem	csak	a	
papok	és	a	szerzetesek.	
	 8.	Adj	teret	a	világiaknak!	–	Hű	de	jó!
	 9.	Erősítsd	a	nők	szerepét!	–	Nagyon	jó!	
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	 10.	Fordulj	a	szegények	felé!	–	A	szociális	igazságosság	és	a	szeretet	so-
hasem	bonyolult	körmondatokban	jelenik	meg,	hanem	konkrét	tettekben.
	 Nagyon	jó	úgy	nézni	Ferenc	pápára,	hogy	ő	egy	evangéliumi	ember.	–	
„Mi	itt	állunk	egy	új	évezred	küszöbén,	és	van	nekünk	egy	jó	pápánk,	akiről	
elmondható	az,	hogy	ő	jelenleg	só	és	kovász	nem	csak	a	magyar	társadalom	
számára,	hanem	Európa	és	minden	nemzet	számára.
	 Egyébként	is	Ferenc	pápa	(Best	of	Ferenc	pápa	–	egyszerűen	szeretem	
ezt	az	embert,	le	van	fotózva,	hogy	úja	köré	csavar,	majd	a	magasba	dob	egy	
rózsafüzért)	azt	mondta,	hogy	„Hagyjátok	el	a	kenetes	beszédet,	újítsátok	
meg	a	hitről	való	beszédeteket.”	
	 Itt	fognak	bennünket	hagyni	azok,	akik	nem	bírják	befogadni	a	kenet-
teljes,	 egyházias	papi	 dumát,	meg	a	 vallásos	 szósz,	 amivel	 nyakon	öntjük	
egymást.	A	vallásos	szószunkat…	Minek	ez?	Tudod,	melyik	Ferenc	pápánk	
egyik	 leggyönyörűbb	 aranymondása?	 Azt	 mondta,	 hogy	 „Testvérek,	 nem	
zárkózhatunk	be	a	barokk	egyház	meghitt	emlékei	közé.”		Jönnek	majd,	akik	
mernek	modern	szentek	lenni.	Farmergatyás	szentek,	meg	mobiltelefonos	
apostolok,	és	Ipadeket	használó	próféták…	Egyszerűen	ez	lesz.	Mi	meg	ülni	
fogunk	meghitt,	barokk	emlékeink	között.
	 Legyetek	só	és	kovász!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A PÁPASÁG TÖRTÉNETE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A	pápaság	története	az	apostoli	kezdetektől	napjainkig	fogja	át	a	pápák	és	
a	köréjük	fonódott	intézmény	történetét.	A	római	katolikus	egyház	tanítá-
sa	alapján	Krisztus	 alapította	meg	a	pápaságot,	 áthagyományozva	ezzel	 a	
legfőbb	pásztori	címet.	Nézetük	szerint	Péter	apostol,	azaz	katolikus	nevén	
Szent	Péter	lett	az	első	pápa,	amikor	Jézus	neki	adta	szimbolikusan	a	Meny-
nyei	Királyság	„kulcsait”.
	 A	katolikus	tanítás	szerint	a	mindenkori	pápa	Szent	Péter	utóda	a	ró-
mai	püspöki	székben	és	az	azzal	összefüggő	primátusban.	Úgy	vélik,	hogy	a	
pápaságról	szóló	doktrína	bibliai	megalapozottságú,	ezért	Szent	Péter	Jézus	
apostolai	 között	elsőbbséget	élvez.	Mivel	 Szent	Péter	Rómában	halt	már-
tírhalált,	azon	a	helyen	építették	ki	a	pápaság	központját.	A	nézet	alapján	
Róma	mindenkori	püspöke,	egyben	az	egyetemes	egyház	vezetője	a	pápa.
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	 A	pápaság	a	világ	egyik	leghosszabban	fennálló	intézménye,	és	kiemel-
kedő	szerepet	játszott	a	kereszténység	és	az	egész	emberiség	történelmé-
ben	is.	A	jelenlegi	Ferenc	pápáig	307	pápa	volt	hatalmon,	de	közülük	sokak	
legitimitása	megkérdőjelezhető,	mert	vagy	ellenpápaként,	vagy	egyéb	okok-
ból	nem	törvényesen	kezdték	meg	pontifikátusukat.
	 A	 tudomány	sokat	vitatott	kérdése,	hogy	milyen	körülmények	vezet-
hettek	az	egyház	kialakulásához.	A	szilárd	egyházi	formák	megjelenése	né-
mely	 vonatkozásban	 egy	 következetes	 fejlődés	 eredménye,	melynek	 kez-
deményei	visszavezethetők	az	apostoli	korig,	noha	egyúttal	teljes	szakítást	
jelent	az	őskereszténységgel.

Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: ,,Ki-
nek tartják az emberek az Emberfiát?” Ők ezt felelték: ,,Egyesek Keresztelő Já-
nosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.” 
Erre megkérdezte őket: ,,És ti kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: ,,Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus azt felelte neki: ,,Boldog vagy, Simon, Jónás 
fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki 
a mennyekben van. És mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fo-
gom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a 
mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyek-
ben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.” Máté 16,13-19
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PÁPAI HIMNUSZ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1	 Hol	Szent	Péter	sírba	téve	/	És	Rómának	dobog	szíve,
	 Ezrek	ajkán,	ezer	nyelven	/	Hő	ima	zeng	édesdeden:
	 Tartsd	meg,	Isten,	szent	atyánkat,	/	Krisztusnak	helytartóját!

2	 Arany	födél,	márványfalak	/	S	a	Vatikán	visszhangzanak,
	 S	a	hét	halom	tág	körében	/	Megharsanva	körülröppen:
	 Tartsd	meg,	Isten,	szent	atyánkat,	/	Krisztusnak	helytartóját!

3	 Új	erőre	kap	e	szózat,	/	Bejárja	a	szent	sírokat,
	 Zúgva	vonul	hegyen,	síkon	/	Áttör	zajló	hullámokon:
	 Tartsd	meg,	Isten,	szent	atyánkat,	/	Krisztusnak	helytartóját!

4	 A	forró	dél,	rideg	éjszak	/	Ez	imában	egyesül	csak;
	 Kivált	honunk	édes	nyelvén	/	zeng	igazán,	zeng	őszintén:
	 Tartsd	meg,	Isten,	szent	atyánkat,	/	Krisztusnak	helytartóját!

5	 Mint	villámmal	egy	perc	alatt	/	Messze	szárnyal	a	gondolat,
	 Szintúgy	röpül	ajkról	ajkra,	/	várak-,	puszták-	és	falvakra:
	 Tartsd	meg,	Isten,	szent	atyánkat,	/	Krisztusnak	helytartóját!

6	 Eljut	szentek	fénykörébe	/	S	leszáll	onnét	szíveinkbe,
	 Mint	a	fölszállt	páranedvek	/	Szomjas	földre	visszaesnek:
	 Tartsd	meg,	Isten,	szent	atyánkat,	/	Krisztusnak	helytartóját!
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SZÉKELY ASZTALI IMÁDSÁG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ÉTKEZÉS ELŐTT

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek, s árvának.
Nyisd meg Atyám, nyisd meg, jóságos kezedet,
S adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben-italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen

ÉTKEZÉS UTÁN

Gondviselő Atyánk! Asztalodtól kelve,
Szívből hálát adunk, kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat, s ennek a gazdáját.
Fordítsd vissza néki szíves vendéglátást.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt, az árvát,
A benned bízóknak viseld mindig gondját. Ámen.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FERENC PÁPA. KI IS Ő?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ferenc	 pápa	 (született:	 Jorge	 Mario	 Bergoglio;	 Buenos	 Aires,	 Argentína,	
1936.	december	17.	 )	olasz	származású	argentin	teológus-pap,	2013	már-
ciusától	a	katolikus	egyház	266.	pápája.	A	bíborosi	testület	március	13-án	
választotta	Róma	püspökévé,	pápává,	ünnepélyes	székfoglaló	miséjére	már-
cius	19-én	került	sor.	A	pápai	székben	XVI.	Benedeket	követi,	aki	2013	febru-
árjában	mondott	le.	Ferenc	az	első	jezsuita	egyházfő,	az	első	pápa	az	ameri-
kai	kontinensről	és	egyben	a	déli	félgömbről,	valamint	az	első	nem	európai	
pápa	III.	Gergely	óta.
	 Pápává	választásáig	1992-től	1997-ig	a	Buenos	Aires-i	főegyházmegye	
segédpüspöke,	majd	 1998-ig	 koadjutor	 érseke,	 onnantól	 érseke,	 2001-től	
bíboros;	a	saját	ordináriussal	nem	rendelkező	argentínai	keleti	rítusú	hívők	
ordináriusa.	A	Time	magazin	2013	végén	az	év	emberének	választotta.
	 Ferenc	pápa	címerét	március	18-án	tették	közzé	a	Vatikán	honlapján.	
A	címerpajzs	hasonló	a	korábbi	bíborosi	címeréhez:	kék	alapon	felül	a	jezsu-
ita	rend	szimbóluma	látható	(sugárzó	napkorongon	‚IHS’	Jézus-monogram,	
fölötte	kereszt,	alatta	Jézus	keresztre	feszítésére	utaló	három	szeg),	a	pajzs	
alját	bal	oldalon	Szűz	Máriát,	az	Egyház	édesanyját	jelképező	sárga	(arany)	
nyolcágú	 csillag,	 jobb	 oldalon	 pedig	 Szent	 Józsefet,	 az	 Egyház	 patrónusát	
szimbolizáló	nárdusvirág	díszíti.	A	pajzs	hátterében	Szent	Péter	kulcsai	ke-
resztezik	egymást,	fölötte	egy	püspöki	süveg	látható	három	vízszintes	és	egy	
függőleges	arany	csíkkal,	melyek	az	egyházfő	hatalmára	utalnak.	A	püspöki	
süveg	az	előző	pápa,	XVI.	Benedek	címeréből	származik,	míg	a	kulcsok	Szent	
II.	 János	 Pál	 pápáéval	 egyeznek	meg.	 Ferenc	 pápa	 címere	 felidézi	 püspö-
ki	címerét,	továbbá	a	Szentatya	korábbi	mottóját	is	megőrizte:	„Miserando	
atque	 eligendo”	 („megkönyörült	 és	 kiválasztotta”	 (Mt	 9,	 9);	 „Meglátta	őt	
Jézus,	megkönyörült	 rajta,	és	kiválasztotta”	–	Tiszteletreméltó	Szent	Béda	
áldozópap	szentbeszédeiből).	
	 Erkölcsi	 kérdésekben	 mérsékelten	 konzervatív	 álláspontot	 képvisel:	
elutasítja	 például	 a	 terhességmegszakítást,	 a	 fogamzásgátlást,	 az	 azonos	
neműek	 házasságát,	 a	 halálbüntetést	 és	 az	 eutanáziát.	Ugyanakkor	 azt	 is	
kifejezte,	hogy	minden	homoszexuális	ember	iránt	szeretettel	és	tisztelettel	
kell	viseltetni.	Fellép	a	társadalmi	igazságtalanságok	ellen,	kiáll	a	szegények	
és	az	elesettek	mellett.	Bíborosként	gyakran	hangsúlyozta	a	társadalmi	befo-
gadás	fontosságát,	közvetetten	kritizálva	a	kormányokat,	amelyek	nem	szen-
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telnek	elég	figyelmet	a	társadalom	peremén	élőkre.	Közel	áll	a	Comunione	
e	Liberazione	katolikus	 lelkiségi	mozgalomhoz,	a	 felszabadítási	 teológiától	
viszont	távolságot	tart.	Gesztusai,	beszédei	a	Katakomba-paktum	szellemi-
ségét	tükrözik.
	 A	 menekültválság	 kezdete	 óta	 többször	 kiállt	 a	 hazájukat	 elhagyni	
kényszerültek	mellett,	felszólított	a	befogadásukra,	ugyanakkor	elítéli	a	ter-
rorizmus	minden	módját,	és	figyelmeztet	arra,	hogy	ki	kell	szűrni	azokat	a	
terroristákat,	 akik	 a	menekültek	 közé	 keveredve	 akarnak	 Európába	 jönni.	
Felemelte	a	szavát	a	fegyver	gyártók,	valamint	azon	hatalmak	ellen	is,	ame-
lyek	anyagi	érdekek	miatt	robbantanak	ki	háborúkat.	Ezek	áldozataiként	te-
kint	a	menekültekre,	ezért	2016-ban	Leszbosz	szigetéről	12	szír	menekültet	
befogadott	a	Vatikánba.
	 Az	egyházfő	fontosnak	tartja	a	humán	ökológia	és	a	környezeti	ökológia	
összekapcsolását	is.	Ilyen	például	a	szemét	kezelési	kultúránk	újragondolása,	
valamint	a	gazdasági	és	pénzügyi	területen	való	etikusság	megjelenésének	
fontossága.	A	tavaly	novemberi	 fülöp-szigeteki	 tájfun	kapcsán	vészjóslóan	
szólt,	 miszerint	 Isten	mindig	megbocsát,	 mi	 emberek	 néha	 tudunk	meg-
bocsátani,	de	ha	a	 teremtett	 természetet	bántalmazzák,	az	 sosem	bocsát	
meg.	A	beavatási	 beszéde	óta	 is	 többször	 tért	 vissza	 a	 környezetvédelem	
fontosságára.	Kifejtette,	hogy	szükség	van	a	környezetnek	gondozására	és	a	
törődésre,	felszólította	az	embereket,	hogy	felelősséggel	kezeljék	a	világot,	
alakítsák	együttesen	egy	szép	kertté,	hogy	az	mindenki	számára	 lakhatást	
biztosítson.	Ugyanakkor	 kifejezte	 rosszallását	 is,	miszerint	 az	emberiséget	
inkább	 az	 uralkodás,	 kizsákmányolás	 és	 a	 birtoklási	 vágy	 vezérli.	Nem	ér-
tékeljük	és	nem	törődünk	a	környezetünkkel,	nem	úgy	 tekintünk	 rá,	mint	
egy	áldott	ajándékra,	amiről	gondoskodnunk	kell.	Mély	sajnálatát	fejezte	ki,	
hogy	már	nem	gyönyörködünk	 a	 teremtés	 ajándékában,	 a	 természetben,	
ami	számos	öröm	forrása	lehetne.
	 Az	egyházfő	gyakran	arra	emlékeztet	minket,	hogy	az	élet	egyik	igazi	kin-
csét	elsősorban	a	hívők	számára	az	embertársak	iránti	szeretet	képviseli.	Még-
is	ehelyett	az	„élet	kényelmes	mezein	legelészünk	(..),	mindennapi	örömökkel	
megelégedve	lustálkodunk”	-	mondta	a	pápa,	aki	cselekvő	segítésre	szólított	
fel.	Megjegyezte,	hogy	a	szegények	segítése	„nem	egy	pápa	diktálta	divat”,	
hanem	a	hitet	a	rászorulókkal	kell	megélni.	A	szegények	kiáltása	„napról	nap-
ra	hangosabb,	mégis	egyre	kevésbé	hallatszik,	mert	elnyomja	a	kevés	gazdag	
lármája,	akik	egyre	kevesebben	vannak	és	egyre	gazdagabbak”.
	 Egyszerű	életmódot	folytat.	Érsekként	sem	tartott	autót,	ehelyett	tö-
megközlekedéssel	 járt;	ha	Rómába	kellett	utaznia,	 turistaosztályon	repült.	
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Szerény	 lakásban	 lakott	az	érsekség	épületében;	elődje	bíborosi	öltözetét	
használta,	de	szívesebben	járt	egyszerű	fekete	öltözetben.	Ez	a	szerénysége	
a	pápává	választása	után	 is	megmutatkozott.	Híveivel	 igen	közvetlen,	nyi-
tott	a	spontán	emberi	kapcsolatokra,	ezzel	közelebb	kerülve	az	emberekhez,	
ugyanakkor	megnehezítve	testőrsége	munkáját.	Kedveli	az	operát	és	az	iro-
dalmat,	érdekli	a	labdarúgás	és	jól	úszik.	A	spanyolon	kívül	olaszul,	latinul,	
franciául,	németül	és	angolul	beszél.
	 Intelligenciája,	 szerénysége	 és	 lelkipásztori	 munkája	 révén	 tisztelet	
övezi,	az	egyház	körüli	botrányokban	érintetlen.	Elemzők	szerint	alkalmas	
lehet	a	vatikáni	bürokrácia	megreformálására.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HOGYAN VÁLASZTUNK PÁPÁT!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az	első	nagy	kérdés	ott	vetődik	fel,	ki	is	lehet	alkalmas	a	poszt	betöltésére?	
Mielőtt	hatalmas	elvárások	sora	jelenne	meg	képzeletben	szemeink	előtt,	el-
áruljuk,	hogy	elvileg	az	összes	felnőtt	és	megkeresztelt	férfi	közül	választhat	a	
konklávé.	Az	utóbbi	századokban	vált	szokássá	az,	hogy	az	új	pápa	a	bíborosi	
konklávé	tagjai	közül	került	ki.	A	választók	 létszámát	VI.	Pál	pápa	1970-ben	
120	főben	maximálta,	és	csak	azok	a	bíborosok	vehetnek	részt,	akik	még	nem	
töltötték	be	80-ik	életévüket.	(Jelenleg	119	bíboros	„felelt	meg”	ennek	a	köve-
telménynek.)	A	konklávé	működését	azonban	II.	János	Pál	pápa	is	módosítot-
ta.	1996-ban	kiadott	apostoli	konstitúciójában	megszüntette	a	pápaválasztás	
két	ősi	módját,	a	közfelkiáltással,	illetve	a	delegátusok	általi	választást.	Továb-
bá	azt	is	elrendelte,	hogy	ha	9	nap,	illetve	30	szavazási	kör	után	még	nincs	meg	
a	végeredmény,	akkor	a	kétharmados	 többség	helyett	egyszerű	 többséggel	
(bíborosok	fele,	plusz	1	szavazat)	is	megválasztható	az	új	pápa.
	 De	ne	siessünk	ennyire	előre!	Azt	az	időszakot,	amely	egy	pápa	halá-
la	és	a	következő	pápa	trónra	 lépése	között	telik	el,	 interregnumnak,	azaz	
„uralkodások	 közötti	 idő”-nek	 nevezik,	 mi	 rendszerint	 legalább	 két	 hétig	
tart.	Addig	az	egyház	vezetését	a	kamarásnak	(camerlengo)	nevezett	bíbo-
ros	veszi	át,	de	nem	teljes	mértékben,	csupán	 ideiglenesen	és	korlátozott	
hatáskörrel.	A	napi	folyó	ügyekben	a	kamarásból	és	három	választott	bíbo-
rosból	álló	testület	dönt.	Nagyobb	horderejű	döntést	az	interregnum	idején	
nem	hoznak.	A	Vatikán	polgári	 irányítását	 ideiglenesen	vatikáni	bíborosok	
testülete	 veszi	 át.	A	pápa	halálát	 kilencnapos	 gyász	 követi.	 Ekkor	 a	négy-
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tagú,	 különleges	 testület	 határoz	 arról,	mikor	 vigyék	 át	 a	 pápa	 holttestét	
a	Szent	Péter	Székesegyházba,	hogy	a	hívek	leróhassák	tiszteletüket,	vala-
mint	a	pápa	temetésének	 időpontjáról	 is	ők	döntenek.	Ezután	a	kilencna-
pos	gyásszal	kapcsolatos	intézkedéseket	hoznak,	majd	döntenek	a	konklávé	
kezdetének	 időpontjáról.	A	különleges	 testület	arról	 is	gondoskodik,	hogy	
összetörjék	a	pápának	a	dokumentumok	hitelesítésére	szolgáló	pecsétgyű-
rűjét	és	ólompecsétjét,	hogy	senki	ne	használhassa	őket	jogtalanul.	
	 Ez	idő	alatt	a	pápát	felravatalozzák,	majd	eltemetik.	Közben	a	pápavá-
lasztásra	jogosult	bíborosok	Rómába	gyűlnek,	hogy	zárt	ajtók	mögött	dönt-
senek	a	következő	pápa	személyéről.
	 Az	 új	 pápáról	 a	 bíborosokból	 álló	 konklávé	 dönt,	melyet	 a	 pápa	 el-
hunyta	után	14	nappal,	 legkésőbb	20	nappal	össze	kell	hívni.	Ez	a	két	hét	
arra	szolgál,	hogy	az	összes	pápaválasztó	bíboros	időben	Rómába	érjen	-	a	
határidő	még	azokból	az	időkből	származik,	amikor	a	fő	közlekedési	eszköz	
a	 lovaskocsi	volt.	A	konklávé	a	Michelangelo	freskóival	díszített	Sixtusi	ká-
polnában	ül	össze,	és	szavazócédulákkal	döntenek	az	új	pápa	személyéről.	
A	leghosszabb	konklávé	eddig	három	évig	tartott	(1268	és	1271	között),	de	
sokszor	csupán	egyetlen	nap	is	elegendőnek	bizonyult.	
	 Amint	megkezdődött	a	konklávé,	a	bíborosok	addig	nem	hagyhatják	el	
a	Vatikánt,	míg	meg	nem	választják	az	új	pápát.	A	múltban	ők	is	palotában	
laktak	puritánul	berendezett	szobáikban,	de	ma	már	a	Vatikán	szállodájában,	
a	kilencvenes	években	épült	Casa	Santa	Marta	házban	szállnak	meg,	ahol	
összesen	120	lakosztály	van,	utalva	a	konklávé	lehetséges	maximális	létszá-
mára.	Innen	szállítják	őket	autóbuszokkal	nap	mint	nap	a	Sixtus-kápolnába	
addig,	amíg	meg	nem	választják	az	új	katolikus	egyházfőt.	
	 A	bíborosok	nyugalmát	egy	egész	csapat,	többek	között	orvos,	szakács	
és	apácák	igyekszik	biztosítani.	Kiközösítés	terhe	mellett	mindannyiukat	-	a	
bíborosokat	is	-	szigorú	titoktartás	köti.	Az	egyház	szerint	a	szavazás	felett	a	
Szentlélek	őrködik.	A	bíborosok	saját	magukra	nem	szavazhatnak,	és	kizár-
hatók	a	voksolásból,	ha	szavazatokért	kampányolnak.	
	 A	bíborosok	naponta	négy	szavazást	tartanak,	kettőt	reggel,	kettőt	dél-
után.	A	szavazólapokat	az	Eligo	in	Summum	Pontificem,	azaz	„Legfőbb	pápá-
nak	választom”	 feliratú	kehelybe	 teszik,	majd	azokat	minden	egyes	 forduló	
után	egy	hatalmas	aranykehelybe	dobják,	és	fekete	füstöt	produkáló	adalék-
anyaggal	elégetik	Ha	megvan	az	új	katolikus	egyházfő,	akkor	vegyszer	hozzá-
adása	után	fehér	füstöt	bocsát	ki	a	Sixtusi	kápolna	tetején	lévő	kémény.	Így	a	
Szent	Péter	téren	összegyűltek	azonnal	értesülhetnek	arról,	sikerült-e	pápát	
választani	vagy	sem.	
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	 Ha	három	napig	nem	sikerül	döntést	hozni,	a	szavazást	egy	napra	fel-
függesztik,	 amelyen	 a	 bíborosok	 imádkoznak	 és	 tanácskoznak.	 Ezután	 to-
vábbi	hét	szavazásig	folytatódik	a	konklávé.	Ha	még	ezután	sincs	eredmény,	
újabb	 egynapos	 szünetet	 iktatnak	 be,	 amelyet	 újabb	 hét	 szavazás	 követ.	
Amennyiben	ezt	követően	sincs	döntés,	a	tagok	egyhangú	egyetértésével	a	
konklávé	felfüggesztheti	a	kétharmad	plusz	egy	szavazat	szabályát,	és	abszo-
lút	többséggel	(a	szavazatok	fele	plusz	egy	szavazat)	dönthet	az	új	pápáról.
	 Amint	megvan	az	új	pápajelölt,	felteszik	neki	a	kérdést,	elfogadja-e	a	
konklávé	döntését.	Ha	igen,	akkor	megkérdezik,	milyen	nevet	választ	pápa-
ként.	Ezután	a	bíborosok	kollégiumának	dékánja	kiáll	a	Szent	Péter	bazilika	
középső	erkélyére	és	„Habemus	Papam”	(Nagy	örömöt	jelentek	be	nektek.	
Van	pápánk.)	mondattal	bejelenti,	hogy	sikerült	megválasztani	az	új	pápát.	
A	frissen	megválasztott	katolikus	egyházfő	ezt	követően	megjelenik	az	erké-
lyen	és	apostoli	áldást	oszt	a	megjelenteknek.	Néhány	nappal	később	pedig	
az	új	pápa	misét	celebrál,	mely	szolgálatának	megkezdését	jelképezi.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PÉTER APOSTOL, „AZ ELSŐ PÁPA”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Péter	apostol	a	tizenkét	apostol	egyike,	Jézus	tanítványa,	a	katolikus	hagyo-
mány	szerint	Róma	első	püspöke.	Eredeti	nevén	Simonnak	(héberül:	Simeón;	
figyelés,	hallgatás,	figyelem)	nevezték.	Jézus	adta	neki	a	Péter	nevet,	amely	
a	görög	Petrosz	vagyis	kőszikla	szóból	ered.	Pál	apostol	műveiben	gyakran	
nevezi	Pétert	Kéfásnak	is,	mivel	ez	az	arámi	változata	(Qéfá)	a	kősziklának.	
Az	apostolok	között	a	legjelentősebb	alak,	nevét	minden	írás	először	említi	
a	tizenkét	tanítvány	közül.	A	hagyomány	szerint	Jézus	Krisztus	neki	adta	a	
mennyország	kapuinak	kulcsait.	Mint	Krisztus	tanítványai	közül	a	legjelentő-
sebb,	nem	véletlen,	hogy	Krisztus	halála	után	ő	került	a	keresztény	vallás,	az	
új	vallás	élére.	A	katolikus	egyház	szerint	Péter	a	pápák,	a	halászok	és	Róma	
védőszentje.
	 Élete.	 Péter	 az	 Újszövetség	 szerint	 Betszaidából	 származott	 (János	
1,44;	 János	12,21),	de	Jézus	Krisztus	 idejében	Kafarnaumban	élt	 testvéré-
vel,	Andrással.	Az	is	bizonyos,	hogy	Péternek	volt	felesége,	de	leszármazot-
tairól	 csak	 későbbi	 korok	 legendái	 írnak.	 Ezek	 szerint	 Szent	 Péternek	 volt	
egy	lánya,	de	ez	nincs	kellően	alátámasztva.	A	Genneszareti	tavon	halásztak.	
Akkor	is	éppen	hálót	vetettek	ki	a	tó	halaira,	amikor	Jézus	megkérte,	hogy	
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legyen	a	tanítványa.	A	Biblia	szerint	ekkor	a	következőket	mondta	Péternek:	
„Kövessetek	engem,	és	azt	mívelem,	hogy	embereket	halásszatok.”	 (Máté	
evangéliuma	4,19)	Péter	pedig	ment,	és	Jézus	legbuzgóbb	tanítványává	vált.	
Az	írások	szerint	ezért	is	fogadta	olyan	hitetlenül	tanítómestere	azon	állítá-
sát,	hogy	meg	fogja	tagadni.	Péter	ezt	nem	akarta	elhinni,	és	így	felelt:	„Ha	
mindnyájan	megbotránkoznak	 is	 te	benned,	én	 soha	meg	nem	botránko-
zom.”	(Máté	evangéliuma	26,33)	Ekkor	hangzott	el	Jézus	 ismert	mondata,	
vagyis	Azt	mondom	néked,	ezen	az	estén,	míg	a	kakas	kukorékol,	háromszor	
fogsz	 engem	megtagadni.	Miután	 Jézust	 letartóztatták,	 Péter	 valóban	há-
romszor	tagadta	le,	hogy	tanítványa	volt,	csak	hogy	életét	mentse.	Amikor	a	
kakas	megszólalt,	Péternek	eszébe	jutottak	Jézus	szavai,	és	megbánta	tettét.	
Innentől	még	buzgóbban	hitt,	és	hirdette	Jézus	igéjét.
	 Ezután	az	Apostolok	cselekedetei	úgy	ír	Péterről,	mint	a	legfőbb	apostol.	
Pál	apostol	így	ír	róla:	„én	reám	van	bízva	a	körülmetéletlenség	evangyélioma,	
mint	Péterre	a	körülmetélésé”	(Gal	2,7)	–	arra	utalva,	hogy	míg	Pál	elsősorban	
a	pogány	nemzetek	között,	Péter	főleg	a	zsidók	felé	szolgált.
	 A	katolikus	hagyomány	azonban	azt	tartja,	hogy	Jézus	Krisztus	halála	
után	(33)	Antiochiába	ment,	és	ott	hamarosan	püspökséget	alapított,	amely-
nek	ő	lett	a	vezetője.	Több	forrás	szerint	Korinthoszban	is	járt,	de	azt	szinte	
egybehangzóan	állítják	a	fennmaradt	írásos	emlékek,	hogy	térítő	munkája	
Rómában	teljesedett	be.	A	hagyomány	szerint	itt	alapította	meg	a	pápaság	
intézményét,	 jelezve	 ezzel	 a	 legfőbb	pásztori	 címet.	 Sok	 követőre	 talált	 a	
hatalmas	városban.
	 Halálával	 kapcsolatban	 két	 fajta	 elgondolás	 uralkodik.	 Mind	 a	 kettő	
vértanúként	ismeri	el	Pétert.	Az	is	közös	a	két	forrásban,	hogy	Szent	Pétert	
Nero	császár	uralkodása	alatt	végezték	ki	tanai	miatt.	Az	első	történet	alap-
ján	Pétert	fejjel	lefelé	feszítették	ki	a	keresztre,	mert	nem	akarta	magát	Jé-
zussal	egyenrangúvá	tenni	a	halálban.	A	vesztőhelyre	vezető	úton	a	legen-
dák	szerint	találkozott	mesterével,	és	megkérdezte	tőle:	Quo	vadis,	Domine?	
vagyis	Hová	mész,	Uram?	A	másik	verzió	szerint	Péter	menekült	Rómából,	a	
császár	kegyetlen	keresztényüldözése	elől,	amikor	megjelent	előtte	Jézus,	és	
a	következőt	mondta	neki:	Visszamegyek	Rómába,	hogy	ismét	megfeszítse-
nek.	Erre	Péter	visszatért	a	városba,	és	így	vállalta	a	vértanúságot.
	 Az	írások	alapján	Pétert	a	mai	Szent	Péter	Bazilika	helyén	temették	el.	
A	bazilika	fő	oltára	alatt	találtak	egy	másik	oltárt,	amelyet	a	legenda	szerint	
Szent	Péter	halálának	helyén	állítottak.	Régészeti	ásatások	nyomán	találtak	
ez	alatt	az	alsó	oltár	alatt	egy	csontvázat,	amelynek	lábai	hiányoztak.	Az	ar-
cheológusok	szerint	ez	lehet	Szent	Péter	földi	maradványa,	ugyanis	a	római	
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katonák	a	keresztről	úgy	vették	le	a	holttestet,	hogy	levágták	annak	lábait	
(mert	fejjel	lefelé	feszítették	meg).
	 A	katolikus	egyház	egyik	legfőbb	szentjeként	tiszteli	Szent	Pétert.	A	ha-
gyomány	szerint	az	első	pápa,	de	ezt	a	történészek	vitatják,	mivel	a	pápaság	
intézménye	akkor	még	nem	is	alakult	ki.	Tiszteletére	viseli	minden	pápa	a	
Halász	Gyűrűjét,	amelyen	Péter	látható,	amint	bárkájából	hálót	vet	ki.
	 Munkássága.	Péter	írásait	az	Újszövetségben	találhatjuk	meg.	Úgy	tart-
ják,	 eleinte	 egy	 írnokkal,	 úgynevezett	 amanuensisszel	 íratta	 le	 tanításait,	
majd	egy	közeli	ismerősével,	aki	pontosan	ismerte	Péter	gondolatait.	
	 Első	levele	görög	nyelven	íródott.	35	utalást	tartalmaz	az	Ószövetségre.	
Ezzel	próbálta	meg	Péter	átvezetni,	és	megalapozni	Jézus	tetteit	az	Ótesta-
mentum	alapján.	Illetve	ebben	írja	le	Péter,	Jézus	második	eljövetelét.
	 A	második	 levélben	11	utalást	 találhatunk	az	Ószövetségre.	Ezekben	
megerősíti	az	első	levélben	leírt	tanításait,	és	pontosítja	a	második	eljövetel	
fogalmát	is.	Sok	utalás	történik	benne	az	apokalipszisre.
	 Gyakran	nevezik	Márk	evangéliumát	úgy,	mint	Szent	Péter	tanításainak	
összegyűjtését,	mivel	a	hagyomány	szerint	azt	Péter	diktálta	le	élete	végén.	
Több	olyan	apokrif	is	létezik,	amely	vagy	Péterről	szól,	vagy	neki	tulajdonítják.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A CSÍKSOMLYÓI KEGYTEMPLOM ÉS KOLOSTOR TÖRTÉNETE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A	Csíksomlyói	kegytemplom	és	kolostor	története	a	15.	századig	nyúlik	visz-
sza.	Ekkor	telepedtek	le	itt	a	ferences	szerzetesek,	akik	1442	és	1448	között	
felépítették	az	első	gótikus	templomot	és	az	ugyancsak	gótikus	kisméretű	
kolostort.	A	templom	felépítéséhez	Hunyadi	János	is	hozzájárult	a	török	el-
leni	győzelméből	szerzett	zsákmányból.	A	templomot,	Sarlós	Boldogasszony	
tiszteletére	 szentelték	 fel,	 ez	ma	 is	 a	 templom	búcsúnapja.	 Ebből	 az	 első	
kolostorból	mára	mindössze	egy	portálé	és	egy	pinceablak	maradt	fenn.	A	
templomot	és	kolostort	erős	kőfallal	 vették	körül,	 ahová	a	következő	 szá-
zadokban	a	környék	népe	az	ellenséges	betörésekkor	menekült.	1661-ben	
azonban	a	falak	sem	tudták	megvédeni	az	épületeket	a	török	támadásától.	
A	támadók	a	templomot	és	a	kolostort	 felgyújtották,	az	 ide	menekült	né-
pet	 pedig	 részben	megölték,	 részben	 fogságba	 hurcolták.	 Az	 áldozatokat	
a	templom	előtt	tömegsírba	temették.	1694-ben	tatár	sereg	támadta	meg	
Csíksomlyót,	 de	 ezt	 a	 kolostor	 diákjai	 a	 nép	 segítségével	 visszaverték.	 Az	
épületeket	a	17-18.	 században	 többször	 javították,	bővítették,	a	 templom	
1802-re	azonban	kicsi	lett	és	új	templom	építése	mellett	döntöttek.
	 Az	 új	 barokk	 templomot	 Konstantin	 Schmidt	 építész	 tervei	 szerint	
1804-ben	kezdték	építeni.	A	tornyok	építését	1830-ban	fejezték	be.	A	hom-
lokzaton	álló	Mária-szobor	1837-ben	készült	réz-ötvösmunka,	Rothenbacher	
brassói	ötvösmester	alkotása.	A	templomot	1876.	augusztus	20-án	Fogarasy	
Mihály	erdélyi	püspök	szentelte	fel.1948-ban	XII.	Piusz	pápa	basilica	minor	
rangra	emelte.
	 A	templom	berendezését	nagyrészt	Papp	Miklós	brassói	festő	és	szob-
rász	készítette.	Az	oltárok	közül	Szent	Ferenc	oltárképét	1838-ban	Csűrös	Jó-
zsef	kolozsvári	festő	festette.	A	Szent	Anna	oltárt	Papp	Miklós	festette	1839-
ben,	csakúgy,	mint	a	Keresztelő	Szent	 János	oltárt	1840-ben.	A	Szent	Anna	
oltáron	felül	Szent	Apollónia,	alul	Jézus	születése	látható.	A	Keresztelő	Szent	
János	oltáron	 felül	 Szent	 Sára,	 alul	 pedig	 Szent	Mária	Magdolna	 látható.	A	
Szent	Antal	oltár	mai	képét	1931-ben	Szopos	Sándor	kolozsvári	festő	festette,	
miután	az	eredeti	képet	a	sófalvai	kápolnának	adták.	A	felső	képet,	mely	Szent	
Bonaventúrát	 ábrázolja	 Papp	 Miklós	 festette.	 A	 Szent	 Erzsébet	 oltár	 képe	
1938-ban	készült,	miután	az	eredeti,	Loyolai	Szent	Ignácot	ábrázoló	képet	a	
kórusba	vitték	fel.	A	felső	Szent	Julianna	és	az	alsó	(Az	utolsó	vacsora)	kép	is	
Papp	Miklós	alkotása.	A	Nepomuki	Szent	János	oltárt	1835-ben	emelték,	felül	
Szent	Erzsébet	látogatása,	alul	Szent	Vendel	látható.	A	Cortonai	Szent	Margit	
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oltár	festője	ismeretlen.	A	szószéket	ugyancsak	Papp	Miklós	készítette	1835-
ben.	A	 főoltár	mögötti	hátteret	már	1848-ban	megfestették,	maga	az	oltár	
azonban	csak	1876-ban	készült	el.	A	kórust	1831-ben	Papp	Miklós	és	Pfeiffer	
Antal	gyergyószentmiklósi	mester	építették.	A	színes	üvegablakok	1905-ben	
készültek	Csehországban.	A	kegyszobor	két	oldalán	álló	Szent	István	király	és	
Szent	László	szobrok	1905-ben	a	tiroli	Grödenben	készültek	Jozef	Runggaldier	
műhelyében.	A	Szent	Antal	és	Szent	József	szobrot	1938-ban	Vágó	Gábor	ké-
szítette.	A	sekrestye	és	a	folyosó	ajtaján	levő	domborműveket	Vincefi	Sándor	
csíkszeredai	mester	készítette	az	1980-as	években.	A	templomhajó	és	a	bal	
oldali	székek	domborműveit	Imets	László	csíkszeredai	művész	készítette.	A	kó-
rus	alá	falazták	be	Mikes	Kelemen	háromszéki	főkapitány	1686-os	síremlékét.	
Az	előcsarnokban	levő	márványtáblák	a	rendház	nagyjainak	emlékét	őrzik.	A	
templom	diadalívét	1834-ben	Erőss	József	kézdivásárhelyi	mester	építette.	A	
csíksomlyói	kegytemplom	orgonáját	1931-ben	a	temesvári	Wegenstein	Lipót	
és	Fiai	Orgonagyár	építette,	2824	síppal	Erdély	legszebb	orgonái	közé	tarto-
zik.	A	templom	alatti	kripta	1732-ben	készült,	1838-ban	a	templom	építésével	
egyidejűleg	bővítették.	A	ferencesek	mellett	számos	világi	hívő	is	nyugszik	itt.	
A	templomot	1911-ben	Urbanszky	Fülöp	kolozsvári	mester	festette	ki,	a	fes-
tést	1973-ban	renoválták.

A kegyszobor

A	Szűz	Máriát	a	kis	 Jézussal	ábrázoló	kegyszobor	a	 templom	 legértékesebb	
része.	A	hársfából	faragott	alkotás	1515	és	1520	körül	készülhetett	reneszánsz	
stílusban.	2,27	m	magasságával	a	világon	ismert	kegyszobrok	legnagyobbika,	
alkotója	nem	ismert.	A	Napba	öltözött	asszonyt	ábrázolja,	lába	alatt	a	hold-
sarló,	feje	körül	12	csillagból	álló	csillagkoszorú,	fején	koronával,	jobb	kezében	
jogarral,	balján	a	Megváltót	tartja.	Ez	a	kegyszobor	a	Mária-zarándoklatok	köz-
pontja,	a	zarándokok	előtte	fejezik	ki	hódolatukat,	a	lábát	megcsókolják,	meg-
simogatják,	hozzá	érintik	kegytárgyaikat.	A	szobor	átvészelte	az	1661-es	nagy	
török	 támadást	és	 tűzvészt.	A	monda	szerint	a	 török	vezér	 látva	az	értékét	
el	akarta	vitetni,	de	a	szobor	olyan	súlyossá	vált,	hogy	nyolc	pár	ökörrel	sem	
tudták	megmozdítani.	Ezt	látva	kardjával	megsebezte	a	szobor	arcát	és	nyakát,	
melynek	nyomai	ma	is	látszanak.	A	korabeli	beszámolók	szerint	a	szobor	néha	
földöntúli	fényben	tündököl,	máskor	nagy	veszély	idején	szomorúnak	látszik.	
A	szobornál	számos	imameghallgatás	történt,	melynek	emlékét	a	két	oldalon	
kifüggesztett	fogadalmi	tárgyak,	táblácskák	őrzik.
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A kápolnák

A Kissomlyó hegyén ma három kápolna áll, a Salvator-kápolna, ennek ke-
leti oldalán a Szenvedő Jézus kápolnája, a nyugati oldalon a Szent Antal 
kápolna.

A	legrégibb	és	leghíresebb	közülük	a	Salvator-kápolna,	melynek	pontos	épí-
tési	ideje	nem	ismert.	A	hagyomány	szerint	1456.	augusztus	8-án	a	Megváltó	
színeváltozásának	napján	Hunyadi	János	serege	a	Salvátor	nevével	az	ajkán	
győzte	le	az	ostromló	török	sereget.	A	kápolna	tehát	a	Nándorfehérvári	di-
adal	emlékére	épült,	valószínűleg	a	15.	század	második	felében.	1680	körül	
Mikes	Kelemen	háromszéki	főkapitány	és	Kálnoki	Sámuel	erdélyi	kancellár	
adományából	 bővítették.	 Főoltára	 1679-ben	 készült,	 középen	 a	 keresztet	
tartó	Krisztust,	oldalain	pedig	Szent	Pál	apostolt	és	Szent	Katalint	ábrázolja.	
Mellékoltárain	a	fájdalmak	embere	és	a	mennyek	királynője	látható.	Festése	
1800	körül	készült.	Az	ajtó	előtti	kőkeresztet	a	gyergyóalfalvi	hívek	állították	
1876-ban	az	1567-es	győzelem	emlékére.	A	hegy	aljától	a	Salvator	kápolnáig	
vezető	meredek	utat	a	nép	Jézus	hágójának	nevezi,	melyet	a	zarándoklatok	
alkalmával	imádkozva	szoktak	végigjárni.	Az	út	mentén	több	régi	kereszt	és	
stációs	keresztek	is	láthatók.
 A Szenvedő Jézus kápolna	tulajdonképpen	egy	fülke,	benne	az	oszlop-
hoz	kötözött	térdeplő	Jézus	rendkívül	szép,	1810-ben	készített	szobrával.
 A Szent Antal-kápolnát 1750	és	1773	között	építették	a	korábbi,	17.	szá-
zadi	kápolna	helyén	barokk	stílusban.	Oltárképén	Páduai	Szent	Antal	látható.
	 Feljegyzések	alapján	mondhatjuk:	Amikor	egy	helyen,	egy	 templom-
ban,	egy	szentnek	képe,	vagy	szobra	előtt,	a	jelzett	szentnek	közbenjárására,	
először	történik	csoda,	attól	fogva	nevezik	e	helyet	kegyhelynek,	kegytemp-
lomnak,	kegyképnek,	kegyszobornak.
	 Csíksomlyon	 az	 első	 csoda	 eseményét	 nem	 ismerjük.	 A	 feljegyzések	
megsemmisültek	a	tatárdúlások	idején.	Annyi	bizonyos,	hogy	már	az	1444-
es	években	gyakorlatban	van	a	boldogságos	Szűz	Mária	különleges	tisztelete	
Csíksomlyón.	(IV.	Jenő	pápa	körlevele.)	Jellemző,	hogy	az	első	pünkösdszom-
bati	események	alkalmával,	1567-ben,	hívő	őseink	a	 somlyói	 segítő	Szent	
Szűzhöz	fohászkodtak,	mielőtt	a	hargitai	csatába	indultak	volna.	A	győzelem	
után	ugyanide	tértek	vissza	hálát	adni	a	Szűzanyának	a	megsegítésért.
	 Feljegyzett	és	részben	dokumentált	csodás	 jelenségek	és	események	
leginkább	a	XVII	–	XVIII.	században	történtek.	„Csíksomlyót	a	katolikus	élet,	
a	művelődés,	a	történelmi	fejlődés,	a	nemzeti	fellendülés	és	megerősödés	
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középpontjává	a	Mária-szobornak	legendás	híre,	csodákkal	jeleskedő	múlt-
ja	tette.”	„A	Mária-szobrot	a	nép	szemében	csodásnak	azok	az	események	
tüntetik	fel,	amelyek	évszázadokon	keresztül	körülötte	lezajlottak	és	megis-
métlődtek.”	(P.	Boros	Fortunát:	Csíksomlyó	a	kegyhely,	61.o.)
	 Csodás	jelenségek:	Amikor	a	kegyszoborral	kapcsolatban	változás	állt	be,	
mindig	valami	katasztrófát	jelzett	a	Szűzanya:	Ellenség	betörése,	vagy	haláleset	
a	kolostorban.	Az	1661-es	tatárpusztítás	előtt	három	fénylő	csillag	világította	be	
a	templomot	éjjel-nappal,	több	napon	át.	-	1694-ben	P.	Ogrzákovitz	Albertnek,	
-aki	tanárként	jött	be	Erdélybe	Kislengyelországból,	-	halálát	a	következőképpen	
jelezte	a	Szűzanya:	Két	angyal	koronát	tartott	a	kegyszobor	feje	fölött.	Imádság	
közben	azt	látták,	hogy	az	angyalok	ráeresztették	a	szobor	fejére	a	koronát.	Be	
is	következett	az	atya	halála	rövidesen.	–	Többször	látták	fényesen	ragyogni	a	
kegyszobrot,	annyira,	hogy	éjszaka	a	templomot	bevilágította.	-	1746	karácsony	
táján,	szentmise	közben	nagy	láng	jött	ki	a	kis	Jézus	kezében	lévő	tollvirágból.	Egy	
idő	után	elaludt.	Megvizsgálták,	perzselésnek	a	nyomát	sem	találták.	Következő	
vasárnap	megismétlődött.	1747-ben	Poczlerin	Mária	könyörgésére,	gyermeke	
szeme	világát	nyerte	vissza.	-	1746-ban	Mártonffy	Joákim	eskü	alatt	bizonyítot-
ta,	hogy	ő	Deák	János	ozsdolai	kántortól	hallotta,	aki	erős	lábfájásban	szenve-
dett:	Pünkösdkor	Csíksomlyóra	vitték.	Meggyónt,	megáldozott	és	a	boldogságos	
Szűz	szobra	előtt	imádkozott.	Még	aznap	lábainak	használatát	visszanyerte	és	a	
többiekkel	kikerült	s	gyalog	tette	meg	az	utat	Háromszékre.	-	Egy	Fogolyán	nevű	
nőről	beszélte	el	Boldizsár	Dénes,	aki	szemtanúja	volt	a	csodás	gyógyulásnak:	
Miután	a	beteget	orvosokhoz	hordozták	a	hozzátartozók,	nem	tudták	meggyó-
gyítani.	Elhozták	kocsin	a	kegytemplomig.	Itt	besegítették	a	templomba.	Gyónt,	
áldozott	és	 imádkozott	a	Szűzanyához.	A	hozzátartozók	vártak	 rá	a	 templom	
előtt.	Egyszer	csak	megjelent	a	templomajtóban	saját	lábán,	aki	azelőtt	nem	tu-
dott	járni.	-	1931-ben	a	brailai	Muresescu	család	kisgyermekének	még	azt	sem	
tudták	megállapítani	az	orvosok,	hogy	mi	a	betegsége.	Amikor	a	somlyói	Szűz	
Mária	kegyszobrához	érintett	ruhájába	öltöztették,	váratlanul	meggyógyult.
	 	 A	 felsorolt	 leírások	 csak	 szemelvények	 a	 sok	 csodás,	 részben	doku-
mentált	esemény	közül,	amelyek	a	P.	Boros	Fortunát:	„Csíksomlyó	a	kegy-
hely”	könyvéből	vannak	véve.
	 Két	 csodás	 gyógyulás	 a	 legújabb	 korban:	 Köztiszteletben	 álló	 csíkszeredai	
jogtanácsos	 jegyezte	 le	 a	 következő	 esetet:	 1969-ben,	 M.	 K.	 műépítészeti	
technikus,	budapesti	lakos	tüdején	gyanús	foltok	jelentkeztek.	Az	orvosok	da-
ganatot	állapítottak	meg,	javasolták	a	műtéti	beavatkozást.	Ő	azonban	előbb	
eljött	Csíkszeredába	és	kérte	jóbarátait,	vigyék	ki	Somlyóra,	a	kegyszoborhoz.	
Azután	többször	is	kiment	és	imádkozott	a	kegyszobor	előtt,	kérve	a	Szűzanya	
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közbenjárását,	gyógyulásáért.	 Időközben	közérzete	megjavult	és	 jó	remény-
ségben	tért	haza.	Az	orvosok	megállapították,	hogy	a	daganat	fejlődése	meg-
szűnt.	Elálltak	az	operációtól.	Újra	eljött	Somlyóra,	megköszönni	a	Szűzanyá-
nak	a	közbenjárást.	
	 1983-ban	 történt:	 Gyergyószentmiklósi	 úriasszony	 súlyos	 rákbeteg-
ségben	szenvedett.	Menthetetlen	volt.	A	család	már	temetésére	készült.	-	
Férjének	Csíkszeredában	és	Pálfalván	akadt	dolga.	A	kegytemplomhoz	érve,	
gondolta,	hogy	bemegy	a	templomba	és	 imádkozik	beteg	felesége	gyógy-
ulásáért.	Saját	bevallása	szerint,	így	fohászkodott:	„Szűzanyám,	én	nem	tu-
dok	imádkozni,	de	arra	kérlek,	hogy	ha	a	feleségemet	meg	tudod	gyógyítani,	
gyógyítsd	meg.	Ha	nem	tudod,	akkor	segítsd	meg,	hogy	ne	szenvedjen	ilyen	
rettenetes	módon.	Inkább	haljon	meg.”	Mást	nem	tudott	mondani,	csak	sírt	
és	így	távozott	a	kegyszobor	elől.	Mikor	haza	érkezett	Gyergyószentmiklósra,	
azzal	fogadták,	hogy	a	felesége	jobban	érzi	magát,	megéhezett	és	enni	kért.	
Attól	az	időtől	fokozatosan	javult	és	teljesen	helyre	állt	egészsége.	(Csíksze-
redai	jóbarátjának	elbeszéléséből.)
	 Vajon,	napjainkban	is	történnek	csodák?	–	Látványos	csodák	nem	tör-
ténnek.	 Annál	 inkább	 imameghallgatások.	 A	 mai	 napig.	 Bizonyítják	 a	 kis	
márványtáblák,	hálatáblák.	Mindegyiknek	van	történeti	háttere:	gyógyulá-
sok	különféle	betegségből,	megrendült	családi	béke	helyreállása,	életprob-
lémák	megoldódása,	stb.	Két	esetet	jegyzek	le	(név	nélkül),	amelyek	a	közel-
múlt	években	történtek:
	 Férj	feleségével	könyörögni	jött	gyermekáldásért	a	somlyói	segítő	Szűz	
Máriához.	Orvosi	megállapítás	szerint	az	asszonynak	nem	születhetik	gyerme-
ke.	Sokáig	ájtatoskodtak	a	kegyszobor	előtt.	Szentmisét	jegyeztettek	elő,	majd	
haza	mentek.	Két	év	múlva	kis	gyermeket	vezetve	 jöttek	hálát	adni	a	Szűz-
anyának,	hogy	meghallgatta	könyörgésüket.	(Szem	és	fültanú	elbeszéléséből).
	 Idősebb	asszonynak	kétszeri	szívműtéte	után,	harmadszor	is	szükségessé	
vált	az	operáció.	Orvosa	nyilatkozata	szerint,	nagy	a	valószínűsége,	hogy	nem	
éli	túl.	Az	egész	család	imahadjáratba	kezdett	a	műtét	sikeréért.	Eljöttek	Csík-
somlyóra,	a	kegyszobor	elé.	Esedezve	kérték	a	Szűzanya	segítségét.	A	szívmű-
tét	sikerült.	Az	asszony	túlélte,	sőt	helyreállt	meggyengült	egészsége.	Néhány	
hónap	elteltével,	férjével	együtt	eljött	Somlyóra,	hálát	adni	a	Szűzanyának	az	
operáció	sikeréért.	Szentgyónást,	szentáldozást	végeztek	és	a	kegyszobor	előtt	
bensőségesen	hálálkodtak.	(Saját	tapasztalatból).
	 Még	 egy	 kérdés:	 Kit	 segít	meg	 a	 Szűzanya?	Mi	 kell	 ahhoz,	 hogy	 ké-
résünket	 teljesítse	a	somlyói	Mária?	 -	Mélységes	hit	és	bizalom	 Istenben.	
Fenntartás	nélküli	erős	hit	Istenben,	hogy	a	Boldogságos	Szűz	Mária	közben-
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járására	meg	tudja	hallgatni,	és	teljesíteni	tudja	kéréseinket.	Ha	mégsem?	
Az,	az	 Isten	nagy	titka,	kivel	 tesz	csodát,	vagy	kinek	nem	teljesíti	kérését.	
Csak	az	örökkévalóságban	ismerjük	meg,	értjük	meg	a	maga	teljességében.	
Minden	 imánknak	 Istenhez,	 a	 boldogságos	 Szűz	Mária	 által	 előterjesztett	
kérésünknek	az	legyen	a	záradéka,	amit	Jézus	a	Getszemáni	kertben	intézett	
mennyei	Atyjához:	„Atyám…legyen	a	Te	akaratod	szerint.”	(Mt.	26,42.)

A csíksomlyóiak csodatévő Boldogasszonyukat, a ferencesek templomában lévő kegyszob-
rot, Babba-Máriának nevezik. Búcsújukon, az esti mise után az egész éjszakát a templom-
ban töltik, és ott Babba-Máriához imádkoznak, és ha jó idő van, akkor a templom körül 
állva a ragyogó „holdsarlóra” néznek, és az imádságot feléje küldik, mondván: „Ott a 
BABBA-MÁRIA!” A „napkeltét” várják aztán és a felkelő napban köszöntik az öket mindig 
megsegítő „Napbaöltözött Boldogasszonyt”. Régi hagyomány ez, amikor az Imádságok 
rendje a „holdsarló” ragyogásával indul, és ez ősvallásunkban bizonyíthatóan sumír ere-
dete. Ugyanis a ma „sumernek” nevezett MAH-GAR népünk hitvilágában az égen ragyogó 
„holdsarló” a hatalmas teremtő erő közvetítőöje volt, és az égieknek „ATYA”, a földieknek 
pedig az „égi Anya” gondoskodását hirdette. Sumír neve: „NANNAR” vagy „NANNA”. Igen 
sok hozzá intézett áhítatos imádságot, himnuszt tartalmaznak a sumír ékiratok. Ide ikta-
tok egyet, melyet átvettem a következö könyvböl: Falkenstein-Soden: „Sumerische und 
Akkadische Hymnen u 717c25h nd Gebete”. (Zürich. 1953. 310.): NANNAR Atya! Urunk! 
-Hös az Istenek között, aki egyedül uralod az eget és a földet. NANNAR Atya! A ragyogó 
korona Ura. ANYA-öl, amely szült minket! Hatalmas szarvú, erös, fiatal Bika. Atya, ki az 
égieket és a földieket formáltad.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SZŰZANYA-KÖSZÖNTŐ 

(AMIKOR MEGÉRKEZÜNK A KEGYOLTÁRHOZ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 KÖSZÖNTENI JÖTTÜNK, Ó MÁRIA,
	 Csudákkal	tündöklő,	kegyes	Anya,
	 Mert	te	vagy	bűnösök	szószólója,	szószólója,
	 Szomorú	szívek	vigasztalója.

2	 Óh,	mily	nagy	örömmel	telt	meg	szívünk,
	 Hogy	szent	képed	elébe	érkeztünk;
	 Add	ránk	áldásidat,	ó	Mária,	ó	Mária!
	 Fogadj	mindnyájunkat	oltalmadba.

3	 Nézzed	az	árvákat,	özvegyeket,
	 Mint	hullatják	forró	könnyeiket.
	 Összekulcsolt	kézzel	téged	kérnek,	téged	kérnek,
	 Mint	édes	Anyjoknak	esedeznek.

4	 Vedd	kegyesen,	Anyánk,	fáradtságunk,
	 Mostan	bemutatott	utazásunk;
	 Ajánld	fel	érettünk	Szent	Fiadnak,	Szent	Fiadnak,
	 Nyerjél	vigasztalást	szolgáidnak.

5	 És	ha	elérkezik	végső	óránk,
	 Szentséges	Szűzanyánk,	jöjj	el	hozzánk;
	 Karjaidba	fogadd	mi	lelkünket,	mi	lelkünket,
	 Hogy	mennyben	láthassuk	szent	színedet.

6	 Dicséret,	dicsőség,	az	Atyának,
	 Érettünk	született	Szent	Fiának,
	 És	a	vigasztaló	Szentléleknek,	Szentléleknek,
	 Tisztelet	adassék	a	Szent	Szűznek.
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A SZENT HELY KÖSZÖNTÉSÉRE

Szívem mélyéből köszöntelek dicsőséges 
szent hely, hol az Isten, a boldogságos Szűz 
Anyának közbenjárására szent kegyelmeit 
és áldását adja nekünk, szegény földi za-

rándokoknak.  
 Üdvözlégy szent hajlék, melyben oly 
sok bűnös nyert már kegyelmet, sok beteg 

kapta vissza testi egészségét, részesült 
meghallgatásban, vigasztalásban. 

 Íme, alázatos szívvel, égő buzgó-
sággal közeledem hozzád. Szent áhítat-
tal várom, hogy küszöbödet átlépjem, ó 

kedves hajlék. 
 Reményemet a jóságos mennyei 
Atya irgalmába, Jézus Krisztus érdemeibe, 
a Szentlélek megvilágosító kegyelmébe és 

a boldogságos Szűz Mária szeretetteljes 
szívébe helyezem.

 Legyen számomra és valamennyiünk 
részére a lelki megújulás bőven áradó for-

rása a Boldogságos Szűz csíksomlyói trónja 
előtti tisztelgésünk! Ámen.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZARÁNDOKÉNEKEK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1
1 NYÍLJON KI A SZÍVETEKBEN AZ ÖRÖM VIRÁG
	 Zengjétek,	hogy	hallja	meg	az	egész	világ.
	 Édesanyánk	hozzád	jöttünk	/	lángadozva	mert	szeretünk.
	 Ó	Szűz	Mária,	/	hogy	köszöntsünk	úgy	mint	egykor	az	úr	angyala.

2	 Nincsen	abban	élő	hit	nincsen	szeretet.
	 Aki	így	nem	köszönti	a	te	nevedet.
	 Édesanyánk	hozzád	jöttünk	/	lángadozva	mert	szeretünk.
	 Ó	Szűz	Mária,	/	hogy	köszöntsünk	úgy	mint	egykor	az	úr	angyala.

3	 Aki	hittel	reménnyel	tebenned	bízik.
	 Az	soha	életiben	nem	csalatkozik.
	 Édesanyánk	hozzád	jöttünk	/	lángadozva	mert	szeretünk.
	 Ó	Szűz	Mária,	/	hogy	köszöntsünk	úgy	mint	egykor	az	úr	angyala.

4	 Jöjjön	ide	bús	özvegy	szomorú	árva.
	 Aki	a	Szűzanyánknak	oltalmát	várja.
	 Édesanyánk	hozzád	jöttünk	/	lángadozva	mert	szeretünk.
	 Ó	Szűz	Mária,	/	hogy	köszöntsünk	úgy	mint	egykor	az	úr	angyala

2
1 ANGYALOKNAK KIRÁLYNÉJA, TISZTA SZŰZ!
	 Kérjed	a	Te	szent	Fiadat	érettünk.
	 Ékes	virágszál,	hozzád	esdeklünk
	 Szép	szűz	Mária!	könyörögj	értünk!

2	 Pátriárkák	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...
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3	 Prófétáknak	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

4	 Apostolok	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

5	 Vértanuknak	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

6	 Hitvallóknak	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

7	 A	szűzeknek	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

8	 Mindenszentek	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

9	 Rózsafűzér	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

10	Békességnek	királynéja,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

11	Magyarország	Nagyasszonya,	tiszta	Szűz!
	 	Kérjed	a	te	szent	Fiadat	érettünk.	/	Ékes	virágszál,...

3
1 TE VAGY FÖLDI ÉLTÜNK / VEZÉRCSILLAGA,
	 Édes	reménységünk,	/	Kegyes	Szűzanya.
	 Téged	rendelt	jó	Anyánknak	/	Az	Isten	Fia,
	 Azért	áldunk	örvendezve,	/	Ó	Szűz	Mária!

2	 Te	hajnalcsillag	vagy	/	Éltünk	hajnalán,
	 	Hogy	kövessünk	annak	/	Egész	folyamán.
	 	Téged	rendelt	jó	Anyánknak...
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3	 Te	reménycsillag	vagy	/	Éltünk	tengerén,
	 	Átragyogsz	minden	bú	/	És	baj	fellegén.
	 	Téged	rendelt	jó	Anyánknak...

4	 Te	mint	reménycsillag	/	Mosolyogsz	felénk,
	 	Ha	tűrve	s	Istenben	/	Bízva	szenvedénk.
	 	Téged	rendelt	jó	Anyáknak...

5	 És	ha	elközelget	/	Éltünk	alkonya,
	 	Te	vagy	vigaszteljes	/	Esti	csillaga.
	 	Téged	rendelt	jó	Anyánknak...

4
1 NYÚJTSD KI MENNYBŐL, Ó SZENT ANYÁNK, KEZEDET,
	 Meg	ne	utáld	ínségében	hívedet,	/	Mária,	Mária,	Mária,	Szűzanya!

2	 Oltalomhely	Isten	után	csak	te	vagy,
	 	Szólj	mellettem,	mert	Istennél	szavad	nagy.	/	Mária,	Mária...

3	 Vétkeimnek	rútságáért	meg	ne	vess,
	 	Szent	Fiadnak	országába	bevezess.	/	Mária,	Mária...

4	 Hogyha	megvetsz,	édesanyám,	mit	tegyek?
	 	Vétkeimnek	tengerében	elveszek.	/	Mária,	Mária...

5	 Szánd	meg,	kérlek,	én	szomorú	estemet,
	 	Ne	tekintse	Fiad,	Jézus,	vétkemet.	/	Mária,	Mária...

6	 Hanem	nézze	irgalmának	tengerét
	 	S	a	te	buzgó	könyörgésed	érdemét.	/	Mária,	Mária...

7	 És	ha	majdan	elközelget	halálom,
	 	Kegyes	Anya,	te	légy	édes	vigaszom.	/	Mária,	Mária...

8	 Akkor	segíts	engem,	szegény	szolgádat,
	 	Kérjed	értem	Jézust,	te	szent	Fiadat.	/	Mária,	Mária...
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5
1 DICSÉRJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZŰZ ANYJÁT,
	 A	szép	mennyország	színaranyját,
	 Az	égnek	drága	gyönyörűségét,
	 A	kerek	földnek	legragyogóbb	ékét.

2	 Ó	szent	Szűz,	tiszta	minden	földi	szennytôl,
	 	Nagy	kegyet	nyertél	az	Istentôl,
	 Mert	mint	a	liljom	tiszta	volt	lelked,
	 	Isten	anyjául	kiválasztott	téged.

3	 Ó	drága	szent	Szűz,	új	örömnap	fénye,
	 	Úr	Jézus	tiszta,	szent	edénye.
	 	Mária,	téged	epedve	kérünk,
	 	Ó	maradj,	szent	Szűz,	mindhalálig	vélünk.

6
1 MÁRIA, MÁRIA, MENNYEI SZÉP HAJNAL,
	 Kit	szépen	köszöntött	Gábriel	arkangyal.

2	 Mária,	Mária,	/	üdvösség	hajnala,
	 	Kire	felvirradott	/	Boldogságunk	napja.
3	 Mária,	Mária,	/	Mennyei	szép	virág,
	 	Kit	áldva	magasztal	/	A	mennyei	világ.

4	 Mária,	Mária,	/	Mennyei	szép	csillag,
	 	Ki	a	gyászos	éjben	/	Értünk	szépen	csillog.

5	 Mária,	Mária,	/	Hazánk	védasszonya,
	 	Özvegyek	és	árvák	/	Megvigasztalója.

6	 Mária,	Mária,	/	Gyászban	is	fényesség,
	 	Árva	magyaroknak	/	Te	vagy	az	ékesség.
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7
1 ITT VAN ANYÁNK, MÁRIA, MINT A HÓVIRÁG. 
	 A	Szentlélek	áldása	szállott	le	reánk.	
	 Nem	vagyunk	árvák,	van	édesanyánk,	
	 Ki	a	magas	Mennyekből	gondot	visel	ránk.	
	 Nem	vagyunk	árvák,	van	édesanyánk,	
	 Palástoddal	takarj	be,	úgy	vigyázz	reánk!	

2	 Eljöttek	az	özvegyek,	a	szegény	árvák	
	 Töröld	fel	könnyeiket	édes	Szűzanyánk.	/	Nem	vagyunk	árvák,...

3	 Ha	nincs	kenyér	kereső,	jöjjetek	ide,	
	 Szűz	Anyánk	oltárára	boruljatok	le!	/	Nem	vagyunk	árvák,...

4	 Tárd	ki	védő	karjaid,	Édes	Szűz	Anyánk,
	 Ölelj	drága	szívedre	özvegyet	s	árvát!	/	Nem	vagyunk	árvák,...

5	 Szép	szeretetnek	anyja,	kedves	csillaga,	
	 Isten	hite	van	benned,	minden	bizalma.	/	Nem	vagyunk	árvák,...

8 (RÉGI SZÉKELY HIMNUSZ)
1 Ó ÉN ÉDES JÓ ISTENEM, /	Oltalmazóm,	segedelmem, 

Vándorlásban	reménységem,	/	Ínségemben	lágy	kenyerem!

2	 Vándorfecske	sebes	szárnyát,	/	Vándorlegény	vándorbotját, 
Vándor	székely	reménységét,	/	Jézus,	áldd	meg	Erdély	népét!

3	 Vándorfecske	hazatalál,	/	Édesanyja	fészkére	száll,
	 Haza	jöttünk,	megáldott	a	/	csíksomlyói	Szűz	Mária.
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9
1 DICSÉRTESSÉK A JÉZUS, MÁRIA NEVE
	 Dicsértessék	a	Jézus,	Mária	neve.	
	 Hozzád	jöttünk,	Szűz	Anyánk,	köszöntésedre.
	 Mondjuk	szívből:	üdvözlégy	mennyei	Virág,
	 Mert	Tégedet	választott	a	Szentháromság.	
R.	 Egy	szívvel	zengedezzünk,	buzgó	örömmel,
	 Óh	Mária,	Szűz	Anyánk,	kérünk,	ne	hagyj	el!

2	 Tizenkét	szép	csillagból	koronád	vagyon,
	 Szentháromság	malasztja	tündöklik	azon,
	 Mert	Gábriel	arkangyal	ekképp	köszöntött:
	 Üdvözlégy	Szűz	Mária,	ekképp	üdvözlött.	 	 R./

3	 Üdvözlégy	mifelettünk,	szép	Szűz	Mária,	
	 Te	lettél	a	Szentlélek	szép	menyasszonya.
	 Áldott	legyél	ezerszer,	szép	Szűz	Mária,
	 Szent	szívedből	sugárzik	üdvösség	napja.			 R./

4	 A	mennyei	Atyának	kedves	Leánya,	
	 Szentháromság	keblén	szende	ibolya.	
	 Angyalok	királynéja,	ékes	gyöngyvirág,	
	 Mert	Tégedet	választott	a	Szentháromság.		 R./

5	 Üdvözlégy	Szűz	Mária,	szeplőtelen	Szűz,	
	 Tenéked	a	Szentlélek	gyöngykoronát	fűz.
	 Köszöntünk	Szűz	Mária,	nefelejcsvirág,	
	 Mert	Tégedet	választott	a	Szentháromság.	 R./

6	 A	te	neved,	Mária,	szíveinkben	méz,
	 Leroskad	az	örömtől,	aki	reád	néz.	
	 Szentséges	Szűz	Mária,	szép	csillagvirág,	
	 Mert	Tégedet	választott	a	Szentháromság.		 R./

7	 Milyen	édes	volt	néked	itten	zengeni,
	 Szeplőtelen	Szívedet	megköszönteni.	
	 Fogadj	minket	kedvesen,	szép	Szűz	Mária,	
	 Zöldellő	szép	rozmarint,	egek	Asszonya.		 	 R./
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8	 Köszöntünk	Szűz	Mária,	égi	viola,	
	 Mert	fejeden	tündöklik	csillagkorona.	
	 Angyalok	királynéja,	égi	rózsaszál,	
	 Mert	Tégedet	választott	a	Szentháromság.		 R./

9	 Angyali	szemeiddel	nézz	le	mireánk,	
	 Hoztunk	neked	koronát,	égi	Pátrónánk!
	 Üdvözletünk	virága	tündöklik	benne,	
	 Legyen	nevünk	felírva	drága	kebledbe.		 	 R./

10	Hogyha	eljön	életünk	végső	órája,	
	 Vedd	magadhoz	lelkünket,	szép	Szűz	Mária,
	 Ez	legyen	a	mi	szívünk	végső	óhaja,	
	 Hogy	tehozzád	juthassunk	szép	mennyországba.	 R./

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A RÓZSAFÜZÉR-IMÁDSÁG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az első három üdvözlégyre:

1.	...	aki	hitünket	növelje...
2.	...	aki	reményünket	erősítse...
3.	...	aki	szeretetünket	tökéletesítse...

Az örvendetes rózsafüzér titkai

1.	...	akit	te	Szent	Szűz	a	Szentlélektől	fogantál;
2.	...	akit	te	Szent	Szűz	Erzsébetet	látogatván	hordoztál;
3.	...	akit	te	Szent	Szűz	a	világra	szültél;
4.	...	akit	te	Szent	Szűz	a	templomba	bemutattál;
5.	...	akit	te	Szent	Szűz	a	templomban	megtaláltál;
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A fájdalmas rózsafüzér titkai

1.	...	aki	érettünk	vérrel	verejtékezett...
2.	...	akit	érettünk	megostoroztak...
3.	...	akit	érettünk	tövissel	koronáztak;
4.	...	aki	érettünk	a	keresztet	hordozta;
5.	...	akit	érettünk	keresztre	feszítettek;

A dicsőséges rózsafüzér titkai

1.	...	aki	a	halálból	feltámadt;
2.	...	aki	a	mennybe	fölment;	
3.	...	aki	nekünk	a	Szentlelket	elküldte;	
4.	...	aki	téged,	Szent	Szűz,	a	mennybe	fölvett;
5.	...	aki	téged,	Szent	Szűz,	a	mennyben	megkoronázott;

A világosság rózsafüzérének  titkai

1.	...	aki	a	Jordánban	megkeresztelkedett;	
2.	...	aki	Kánában	megmutatta	isteni	erejét;
3.	...	aki	meghirdette	Isten	országát;
4.	...	aki	a	Tábor-hegyén	megmutatta	isteni	dicsőségét;
5.	...	aki	az	Eukarisztiában	nekünk	adta	magát;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A LORETTÓI LITÁNIA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1	 Uram	irgalmazz	nekünk,	/	Krisztus,	kegyelmezz	nekünk,
	 Krisztus,	hallgass	minket,	/	Krisztus	hallgass	meg	minket,
	 Uram,	irgalmazz	nekünk!

2	 Mennybéli	Atya	Isten,	/	Megváltó	Fiú	Isten,
	 Szentlélek	Úristen,	/	Szentháromság	egy	Isten,
	 Irgalmazz	minekünk!
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3	 Szentséges	Szűz	Mária,	/	Istennek	szent	anyja,
	 Szüzeknek	szent	Szüze,	/	Krisztusnak	szent	anyja,
	 Könyörögj	érettünk!

4		 Isteni	malasztnak	anyja,	/	Tisztaságos	anya,
	 Szeplőtelen	szűz	anya,	/	Makula	nélkül	való	anya,	/	Könyörögj...

5	 Szűz	virág	szent	anya,	/	Szeretetre	méltó	anya,
	 Csodálatos	anya,	/	Teremtőnk	szent	anyja,	/	Könyörögj...

6	 Üdvözítőnknek	anyja,	/	Nagyokosságú	Szűz,
	 Dicsérendő	szent	Szűz,	/	Nagyhatalmú	szent	Szűz,		/	Könyörögj...

7	 Kegyes	és	irgalmas	Szűz,	/	Hívséggel	teljes	Szűz,
	 Igazságnak	tükre,	/	Bölcsességnek	széke,	/	Könyörögj...

8	 Örömünknek	oka,	/	Lelki	tiszta	edény,
	 Tiszteletes	edény,	/	Ájtatosságnak	jeles	edénye,		/	Könyörögj...

9		 Titkos	értelmű	rózsa,	/	Dávid	királynak	tornya,
	 Elefántcsontból	való	torony,	/	Mária,	aranyház,	/	Könyörögj...

10	 Frigynek	szent	szekrénye,	/	Mennyországnak	ajtaja,
	 Hajnali	szép	csillag,	/	Betegek	gyógyítója,	/	Könyörögj...

11	 Bűnösök	oltalma,	/	Szomorúak	vigasztalója,
	 Keresztények	segítsége,	/	Magyarország	oltalmazója,	/	Könyörögj...

12	 Angyalok	királynéja,	/	Pátriárkák	királynéja,
	 Próféták	királynéja,	/	Apostolok	királynéja,	/	Könyörögj...

13	 Mártírok	királynéja,	/	Hitvallók	királynéja,
	 Szüzek	királynéja,	/	Minden	szentek	királynéja,	/	Könyörögj...

14	 Eredeti	bűn	nélkül	fogantatott	királyné,	/	Mennyekbe	fölvett	királyné,
	 Szentolvasó	királynéja,	/	Béke	királynéja,	/	Könyörögj...

15	 Istennek	Báránya,	/	Ki	elveszed	a	világ	bűneit,
	 Kegyelmezz	minekünk!

16	 Istennek	Báránya,	/	Ki	elveszed	a	világ	bűneit,
	 Hallgass	meg	minket!
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17	 Istennek	Báránya,	/	Ki	elveszed	a	világ	bűneit,
	 Irgalmazz	minekünk!

18	 Krisztus,	hallgass	minket,	/	Krisztus,	hallgass	meg	minket,
	 Uram,	irgalmazz	nekünk,
	 Krisztus,	kegyelmezz	nekünk,	/	Uram,	irgalmazz	nekünk!

–	Imádkozzál	érettünk	Istennek	szent	Anyja!	
–	Hogy	méltók	lehessünk	Krisztus	ígéreteire!	

Könyörögjünk! Legkegyesebb	Szűzanya,	Mária!	Sohasem	hallotta	
még	senki,	hogy	te	gyámoltalanul	magára	hagytad	azt,	aki	oltal-
mad	alá	fo-lyamodott,	segítségedért	esdekelt,	vagy	szószólásodat	
kérte.	 Én	 is	 hasonló	 bizalomtól	 lelkesítve	 sietek	 hozzád,	 szüzek	
szent	Szüze!	Hozzád	jövök,	Anyám,	és	mint	szegény	bűnös	sóhaj-
tozva	lábadhoz	borulok.	Ne	vesd	meg	szavaimat	örök	igének	szent	
Anyja,	hanem	hallgasd	meg	kegyelmesen.	Ámen.

1 MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA	/	Örülj	szép	Szűz,	Alleluja.
	 Mert	kit	méhedben	hordozni	/	méltó	voltál,	Alleluja!

2	 Amint	megmondotta	vala,	/	föltámadott,	Alleluja.
	 Imádd	Istent,	hogy	lemossa	/	bűneinket	Alleluja!

–	Örülj	és	örvendezz,	Szűz	Mária,	Alleluja!	
–	Mert	valóban	föltámadott	az	Úr,	Alleluja!

Könyörögjünk!	Örök	mindenható	Úr	 Isten!	Ki	a	dicsőséges	Szűz	
Máriának	testét	és	lelkét,	hogy	szent	Fiad	méltó	hajléka	legyen,	
a	Szentlélek	által	felékesítetted,	add,	hogy	kik	az	Isten	anyjának	
emlékezetében	örvendezünk,	az	ő	kegyes	könyörgése	által	meg-
szabaduljunk	minden	 ránk	 következő	 veszedelemtől	 és	 az	 örök	
haláltól.	Krisztus,	a	mi	Urunk	által.	–	Ámen.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DOMONKOS SZERZETES IMÁDSÁGA  

(FELAJÁNLÓ IMÁDSÁG, MELYET A ZARÁNDOKÚT SORÁN MEGLÁTO-
GATOTT TEMPLOMOK MINDEGYIKÉBEN ELIMÁDKOZUNK)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Boldogságos,	 mindenkor	 tiszta,	 áldott	 Istenszülő	 Szűzanya!	 Nagyasszo-
nyunk!	 Elibéd	 állunk	mi,	 a	 Te	 gyermekeid,	 egyszerű	 imádságunk,	 könyör-
gésünk	szavával.	Megvalljuk	előtted,	hogy	üres	kézzel	jöttünk	hozzád,	hogy	
semmink	nincs,	amit	köszöntésül	átnyújthatnánk	neked,	nem	hoztunk	mást,	
mint	egyszerű,	törődött	szívünket.	
	 De	 mégis	 bizalommal	 és	 reménnyel	 jöttünk	 hozzád,	 Nagyasszo-
nyunk,	megemlékezve	első	Királyunkról,	aki	Országunkat,	népünket,	nemze-
tünket	néked	ajánlotta	és	a	te	pártfogásodat	kérte	számunkra.
	 Jóllehet	atyáink	buzgósága,	hozzád	való	hűsége	bennünk	már	fo-gyatkozást	
szenvedett,	arra	kérünk,	Szűzanya,	hogy	érettünk	való	könyörgéseiddel	fordulj	szent	
Fiadhoz,	Jézushoz,	hogy	emberhez	hajló	szeretetét,	éltető	kegyelmét	ne	vonja	meg	
tőlünk,	ne	engedje,	hogy	a	csüggedés,	a	reménytelenség	úrrá	legyen	rajtunk,	őriz-
zen	meg	mindnyájunkat	 az	 erkölcsi	 széthullástól,	 álljon	mellettünk	 védőn,	 hogy	
minden	ellenőre	megőrizhessük	emberi	méltóságunkat,	azt	az	arcot,	amely	az	Isten	
képmása	hivatott	lenni.
	 Te,	Szűzanya,	Országunknak	mindig	erős	védelmezője	voltál	és	tör-
ténelmünk	sok	viszontagsága	ellenére	megőriztél	minket	népnek,	és	nem	
hagytad	veszendőre	keresztény	hitünket.	–	Köszönetet	mondunk	neked	ha-
talmas	pártfogásodért,	és	azért	a	szeretetért,	amellyel	midig	újra	meg	újra	
kitüntetted	a	te	egyszerű	néped.	
	 Te	 előtted	 valljuk	meg	 szent	 Fiadnak	 vétkeinket:	 hűtlenségünket,	
hálátlanságunkat,	bizalmatlanságunkat,	hanyagságainkat	és	minden	rútsá-
gunkat.	Kérünk,	ne	vess	el	minket!	Országunk,	népünk	jövőjét,	boldogulását	
továbbra	is	segítsed.
	 Különösen	 fordulj	 anyai	 szereteteddel	 ifjúságunk	 felé,	 hiszen	 ők	
hányódnak	legtöbbet	sokszínű	világunkban.	Segítsd	őket,	hogy	felismerjék	
Fiadat	 Útnak,	 Igazságnak,	 Életnek.	 –	 Bennünket	 pedig	 támogass,	 hogy	 a	
megkezdett	utat	hűséggel	végigjárhassuk,	megérkezhessünk	abba	a	Hazá-
ba,	amelynek	fényességét	vágyva	várjuk.	Őrizd	meg	hazánkat	az	örökkévaló	
Isten,	a	Te	szent	Fial	iránti	hűségben,	az	Ő	dicsőséges	eljövetelének	napjára!	
Istenszülő	Szűzanya,	a	Te	neved	áldott	legyen	mindörökké!	Ámen.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZARÁNDOK-ZSOLTÁR 

83. zsoltár • Vágyódás az Úr házába
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Milyen	kedves	a	te	hajlékod,	Seregek	Ura!	* 
Lelkem	epedve	sóvárog	az	Úr	házába.
Testem és lelkem * 
örvendezik az élő Istenben.
A	veréb	is	talál	otthont	magának,	* 
a	gerle	is	fiókáinak	fészket;	
én a te oltárodnál,  
Seregek Ura, Istenem, Királyom!
Boldogok,	kik	házadban	élnek,	* 
és	mindörökké	téged	dicsérnek.
Boldog az az ember, aki benned találja erejét, * 
aki szívében zarándokútra készül.
Ha	kiszáradt	völgyben	jár	is,	ott	források	fakadnak,	* 
a	hajnali	eső	elárasztja	áldásával.
Ahogy halad, egyre növekszik ereje, * 
a Sionon meglátja Istent.
Seregek	Ura,	hallgasd	meg	imámat,	* 
fordítsd	hozzám	füled,	Jákob	Istene!
Nézz le ránk, védelmező Istenünk, * 
tekints Fölkented arcára!
Egyetlen	nap	templomodban	jobb	nékem,	* 
mint	bármely	másik	ezer.
Jobb Istenem házának küszöbén állni, * 
mint a bűnösök sátrában lakni.
Mivel	az	Úristen	nap	és	védőpajzs,	* 
kegyelmet	ad	és	dicsőséget.
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Nem tagad meg semmi jót azoktól, * 
akik tiszta szívvel élnek.
Seregek	Ura,	boldog	az	az	ember,	* 
aki	benned	találja	erejét,	aki	benned	bízik.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * 
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké. Ámen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ÚRANGYALA IMÁDSÁG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MÁRIA TISZTELETIRE...
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1	 Mária	tiszteletire	akik	ide	eljöttetek, 
	 Szűz	Mária	szent	fejire	szép	koszorút	kössetek!
	 Szűz	Mária,	mennynek	gyöngye,	 
	 Add	áldásod	híveidre, 
	 Drágalátos	szent	kezeddel 
	 Ölelj	minket	kebledre!

2	 Jertek,	ó	keresztény	hívek	Szűz	Máriát	tisztelni,
	 Mert	ő	fogja	müérettünk	a	Szent	Ffiát	megkérni!
	 Szűz	Mária,	mennynek	gyöngye,	 
	 Add	áldásod	híveidre, 
	 Drágalátos	szent	kezeddel 
	 Ölelj	minket	kebledre!

3	 Aki	oly	nagyon	szereti	ezt	az	égi	jó	Anyát, 
	 Minden	este	elvégezi	Mária	olvasóját.
	 Szűz	Mária,	mennynek	gyöngye,	 
	 Add	áldásod	híveidre, 
	 Drágalátos	szent	kezeddel 
	 Ölelj	minket	kebledre!

	 Ámen.


