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ZARÁNDOKLAT CSATKÁRA  
A SZŰZANYA ROMA-SZENTÉLYÉBE

„Az élet forrása a szeretet. Hogyan akarsz ebből meríteni,  
ha nem vagy a forrásnál? A forrás, amely a szeretet,  

maga az Isten.” (Szent Bernát)
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CSATKA, A „CIGÁNY MEKKA”

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

A Bakonyalján bújik meg az egyik legismertebb hazai katolikus búcsújá-
ró hely, a csatkai Szentkút. A falu plébániatemplomától - amely maga is 
nevezetes műemlék, alapjait a XIV. század közepén rakták le - egyre 
keskenyedő út vezet a gyógyerejűnek tartott forráshoz, az ott 1862-
ben létesített kápolnához. A völgyszurdokban, bükkerdő árnyékban 
meghúzódó kegyhelynek kétségkívül van némi misztikus kisugárzása, 
ráerősítve a helyi csodatételi legendákra.
 A legismertebb a kápolna felszentelésének idejéből származik, 
a történet szerint két vak, miután a forrás vizével megmosdott, vissza-
nyerte látását. Már korábbról is feljegyeztek hasonló csodás gyógy-
ulásokat, a hívők szerint egyébiránt a „szent” víz lábfájásra, bénaságra 
különösen hatásos.
 A csatkai búcsújáró hely hosszú évtizedek óta, talán évszá-
zada is, de napjainkban különösképpen a magyarországi cigányság 
legkedveltebb zarándokhelye, ahol az ő nyelvükön is prédikálnak. A 
régi kápolna mellett a közelmúltban egy újat is építettek, ebben felál-
lították azt a fakeresztet, amelyet – az Országos Cigány Önkormány-
zat által szervezett 2003-as vatikáni látogatásuk során – II. János Pál 
megáldott. A szeptemberi Mária-napi búcsúkra a határokon túlról is 
tömegesen érkeznek roma zarándokok, sokan a vallásgyakorlás mel-
lett azért, hogy régi ismerősökkel, rokonokkal találkozzanak, a fiatalok 
párt találjanak, s hogy vegyenek és vigyenek a forrás vizéből az otthon 
maradottaknak is. Néhány éve az akkori fővajda a misén elmondott 
beszédében így fogalmazott: „Nekünk, cigányoknak, olyan ez a hely, 
mint az iszlámoknak Mekka”. Hozzátette, hogy a Csatkán összegyű-
lők ősei Indiából elindulva, hétszáz éves vándorlás után Magyarorszá-
got választották hazájuknak, ahol szeretettel és barátsággal fogadták 
őket. „Itt álmodtuk meg jövőnket, itt neveljük fel gyermekeinket, itt 
szeretnénk boldogulni és érvényesülni.”
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZARÁNDOKINFÓ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Minden év szeptemberében, Kisboldogasszony (Szűz Mária 
születésnapjána) Ünnepén zarándoklatra hívunk Csatkára, a Szűz-
anya roma zarándokhelyére. Egyházközségeink hívei – fiatalok és 
éltesebbek – gyalogosan és autóbusszal kelnek útra, hogy szeptem-
ber első hétvégéjén meglátogassák ezt a minden szempontból cso-
dálatos szentélyt, amely a Kárpát-medencei romák számára olyan, 
mint Mekka vagy Jeruzsálem.

AKIK GYALOGOSAN MENNEK… 6.00 indulás Ravazdról, a Szent 
Márton plébániatemplom elől (Fő u. 10.). 8 óra körül lehet becsat-
lakozni Bakonypéterden a templom előtt (Kossuth L. u. 35.). 11 óra-
kor egy nagyobb pihenő után Veszprémvarsányból indulunk tovább 
(Kossuth L. u. 51). Varsányból Rédén keresztül közelítjük meg Csat-
kát. Érkezés Csatkára 17.30 körül.

AKIK AUTÓBUSSZAL MENNEK… 15 órakor veszi fel az autóbusz 
Ravazdon a buszmegállóban. 16.10-kor Bakonypéterden, a 82-es 
buszmegállóban, 16.20-kor Ravazdon a Faluháznál, 16.35-kor Lázi-
ban, a központi buszmegállóban lehet felszállni a buszra.

PROGRAMINFÓ – A zarándoklat csúcspontja a 18.00-kor kezdődő szent-
mise, amelyet a koncelebráló atyákkal Székely János atya, a szombathe-
lyi egyházmegye püspöke. A szentmise előtt és azt követően lehetőség 
van a kegytemplom meglátogatására, az imádságra, gyertyagyújtásra a 
kijelölt helyeken. 

VISZEK EGY SZÁNDÉKOT MAGAMMAL – A zarándoklás, a szent helyek 
felkeresse minden vallás ősi hagyománya. A keresztények, amikor zarán-
dokútra kelnek, akkor a megtisztulás, a megszentelődés vágyával indul-
nak útra. Az imádság, a jócselekedetek gyakorlása, az adományozás, és a 
zarándoklat megszentelődésünk eszközei. Mielőtt zarándokolni indulunk 
megfogalmazunk egy szándékot magunkban, amelyet a szívünkbe zárva 
magunkkal viszünk az útra. Éppen ezért legyen egy szándékunk, amiért 
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felajánljuk utunkat, amit Istenről különös buzgósággal kérünk, vagy ami-
ért Istennek hálát adva megköszönünk.

SZENTGYÓNÁS A ZARÁNDOKLATON –  Hortobágyi Arnold atya a zarán-
doklat lelki vezetője, aki az út során készséggel áll a zarándokok ren-
delkezésére, akik szeretnék elvégezni szentgyónásukat. A szentgyónási 
imádság a zarándoklatot kísérő füzetben megtalálható, de letölthető 
innen is.

ZARÁNDOKKÍSÉRŐ  FÜZET –  A zarándoklathoz idén is készül un. zarán-
dokkísérő füzet, amelyben megtalálhatók a legszebb Máriát köszöntő 
énekek és imádságok. A jó zarándokbot mellett ez a füzet is hasznos úti 
társ lesz számunkra. A füzet PDF-változata letölthető lesz innen.

MIT HOZZAK? MIT NE HOZZAK? – Legyen a hátizsákban mobiltelefon, 
bőséges inni való, hideg táplálék, esőkabát, pótzokni, Újszövetség, kö-
römvirágkrém a lábak ápolásához, kalap, esernyő a napsütés ellen.

JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTELI DÍJ – Az 2.000,- forintos részvételi díj befi-
zetésével feliratkozni, a sekrestyében lehet.

KONTAKTSZEMÉLY – A kegyhely szombaton és vasárnap várja a 
látogatókat. Aki annak belsejét, az ott álló és díszes ruhadarabokkal 
hetente fel- illetve átöltözetett Mária-szobrot máskor szeretné látni, 
jól teszi, ha a gondnoki teendőkkel megbízott Takács Mihályné segít-
ségét kéri (telefonja 06 20 542-8215). Búcsút egyébként pünkösdtől 
késő őszig viszonylagos gyakorisággal tartanak, ezek közül látogatott-
ságában kiemelkedik a kisasszony-napi „főbúcsú”. 
 Akik a szeptemberi zarándoklatunk szervezésének keretein 
bBelül szeretnének eljutni Csatkára, keressék Horváthné Volf Mónika 
Lelkipásztori assziszens asszonyt: Hvolfmonika@gmail.com

A ZARÁNDOKHELY MEGKÖZELÍTÉSE – Csatkát legcélszerűbb gépko-
csival megközelíteni, a közeli Ácsteszérről (Táncsics Mihály szülőfalu-
jától) vezet ide út, s ha nincs búcsú, autóval akár a kápolna közvetlen 
szomszédságáig is fel lehet jutni. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SZENTGYÓNÁSRA KÉSZÜLVE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ahogy a tékozló fiú történetében olvassuk (Lk 15), az Atyaisten irgalma 
és Krisztus kegyelme határtalan: mindig keresi, hívja, várja az eltévedt bá-
rányt. Isten maga vágyik arra, hogy megbocsásson és tékozló gyermekét 
újra magához ölelje. Ahhoz azonban, hogy az ember részese legyen e bo-
csánatnak, szükséges, hogy szívből megbánja bűnét, – amennyire lehet 
– jóvátegye az okozott kárt, megvallja az Egyház a papja előtt bűnét, és 
kérje, hogy az a Krisztustól kapott felhatalmazás alapján megadja neki a 
feloldozást. Ha ezt megkapta, újra az Úr asztalához járulhat, mint az Egy-
ház teljes jogú tagja, hiszen szívében újra ott lakozik az a szeretet, amely-
nek kifejezője az Úr vacsorája.

Mikor szükséges a szentgyónás?
A bűnbánat szentségéhez járulni, gyónni akkor szükséges, ha valakinek lel-
két súlyos vagy halálos bűn – tudva és akarva elkövetett rossz – nyomja. 
Az ember számára az a legveszedelmesebb, ha elhiteti magával, hogy a 
rossz jó, a bűn természetes, a lanyhaság valójában józanság, a közönyös-
ség alapvetően okosság. Életbevágóan fontos, hogy belássuk: a rossz az 
rossz, de Isten jóságában bocsánatot nyerhet! A jó gyónás találkozás Krisz-
tus irgalmával, és igaz öröm forrása: bocsánatot kapva, megtisztulva újra 
nekiindulunk az útnak, Jézus nyomában. 
 Ugyanakkor Isten bocsánatának feltétele az egymásnak való meg-
bocsátás. Jézus ezt ismételten hangoztatta: „Ha megbocsátjátok az embe-
reknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De 
ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűne-
iteket.” (Mt 6,15) Aki tudja, mennyire rászorul ő maga is Isten irgalmára, 
maga is irgalmas lesz mások iránt, hisz minden nap imádkozza: „bocsásd 
meg a mi vétkeinket”.

Fontos, hogy a gyónást alapos készület előzze meg:
– Csendes személyes imában Istent helyezem a középpontba: Őérte, sze-
retetéért bánom meg bűneimet. Hasznos ilyenkor a keresztet magunk elé 
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helyezni, vagy egy szentírási részt felolvasni Isten szeretetéről és azon el-
mélkedni.
– Ezután vizsgáljuk meg életünk minden vonatkozását, rétegét, kapcsola-
tát és gyűjtsük össze bűneinket. Érdemes egy jó “lelkitükröt” alkalmazni, 
ami segít életem áttekintésében.
– Végül imádsággal kérjem az erőt és az  őszinteséget gyónásomhoz. 
Imádkozom gyóntatómért, hogy Isten megmutassa rajta keresztül azt, 
amit nekem üzenni akar.

IMÁDSÁG SZENTGYÓNÁS ELŐTT
Uram, előtted van egész életem. Jól ismered. Add átéreznem annak 
fájdalmát, hogy kevés szeretet van bennem, s hogy felebarátomat 
nem a Te parancsod szerint szeretem. Adj, kérlek, őszinte bánatot, 
hiszen nem élek osztatlan szívvel Belőled. Nyisd meg szívemet, hogy 
felismerjem és elfogadjam, hogy bűnös vagyok. Kemény szívem 
helyett adj megtört, megszaggatott szívet, hogy belássam minden 
igaztalan tettemet, amit Ellened elkövettem. Ámen.

LELKITÜKÖR FELNŐTTEK,  
KÜLÖNÖSEN HÁZASTÁRSAK RÉSZÉRE

1. Hogyan szeretjük Istent?

A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Utánanézek-e a felmerülő nehézségek-
nek? Figyelek-e Isten üzenetére? Olvasom-e naponta a Szentírást? Szere-
tettel beszélek-e Istenről, vallásról, egyházamról? Megbeszélem-e csalá-
dommal a vasárnapi prédikációt?
Az imádság: Rendszeresen, szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e 
közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni? Rendsze-
resen imádkozom-e együtt a családommal?
A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Együtt megyek-e 
szentmisére a családommal? Tevékeny-e a részvételem? Szoktam-e áldoz-
ni? Tudatosan követem-e Jézust? Segítségére vagyok-e másoknak, hogy 
részt tudjanak venni a vasárnapi szentmisén?
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A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyel-
mezni magamat, szavaimat, indulataimat? Egészséges-e az életmódom, 
mértékletes vagyok-e? Megbánom-e naponta a bűneimet? Meg tudok-e 
bocsátani másoknak Jézus kedvéért? Hogyan tartom meg a bűnbánati na-
pokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől tanácsot kér-
hetek?

2. Hogyan szeretjük embertársainkat?

Házastársamat: Szeretem-e úgy, mint régen? Teszek-e érte mindennap 
valamit? Figyelmes vagyok-e, kimutatom-e szeretetemet? Észreveszem-e, 
megdicsérem-e kedveskedését? Érdekel-e munkája, napi gondja, baja? 
Megbízom-e benne, őszinte vagyok-e hozzá? Segítek-e neki mindenben? 
Nem vagyok-e önző, aki csak a saját örömét, kényelmét keresi? Van-e időnk 
egymás számára? Meg tudunk-e beszélni mindent? Elviselem-e hibáit, nem 
panaszkodom-e rá mások előtt? Kedves vagyok-e rokonaihoz, régi ismerő-
seihez, munkatársaihoz? Ügyelek-e a külsőmre otthon is? Szívesen vagyok-e 
otthon? Törekszem-e arra, hogy házastársam jól érezze magát mellettem?
Gyermekeink: Vállalok-e értük áldozatot még a kényelmem árán is? Kö-
vetkezetes vagyok-e a nevelésben? Egyetértek-e házastársammal ezek-
ben a kérdésekben? Jó példát adok-e nekik? Foglalkozom-e velük, őszinte 
vagyok-e hozzájuk, és ők bizalommal fordulnak-e hozzám? Komolyan ve-
szem-e vallásos nevelésüket? Törődöm-e azzal, mit olvasnak, kivel barát-
koznak, mivel töltik az idejüket? Szeretettel fegyelmezem-e őket?
Otthonunk: Törődöm-e otthonommal? Családom tagjai jól érzik-e magu-
kat otthon? Szívesen látom-e a vendégeket? Milyen vagyok a közös étke-
zések alkalmával? Vannak-e közös programjaink, részt veszek-e bennük?
Szüleink: Sajátoménak tekintem-e házastársam szüleit? Megbecsülöm-e 
szüleinket? Segítek-e nekik? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Nem aka-
rom-e kihasználni őket? Elnéző vagyok-e gyengeségeikkel szemben?
Barátok, ismerősök: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e 
megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek? Jóvá tettem-e? Vigyázok-e má-
sok életére, becsületére, testi-lelki egészségére? Hogyan viselkedem és 
bánok nőkkel, férfiakkal? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e má-
soknak segíteni? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?
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A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Képezem-e ma-
gam? A közösség életéből kiveszem-e a részem? Vállalok-e társadalmi 
munkát? Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem 
éltem-e vissza helyzetemmel? Megbízható, igazmondó vagyok-e? Elvise-
lem-e az embereket, én elviselhető vagyok-e?
Az egyház: Részt veszek-e a keresztény közösség életében? Milyen apos-
toli szolgálatot vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúság-
tevő keresztény ember vagyok-e?

A SZENTGYÓNÁS MENETE

Gyónó: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: Mindörökké. Ámen.
A gyónó keresztet vet és mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben. Ámen. Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, atyám, hogy utol-
só gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára (ekkor-és ekkor) 
gyóntam. Bűneim azóta, hogy…
A pap tanácsaival segít, majd megszabja az elégtételt.
Gyónó elmondja a bánatimát: Teljes szívemből bánom minden bűnö-
met, mert azokkal a Jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten 
segítségével a jóra törekszem, és a bűnt elkerülöm.
Pap a feloldozás szavait mondja: Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent 
Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a vilá-
got, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata 
által bocsásson meg neked, és adja meg a békét! És én feloldozlak téged 
bűneidtől az Atya, és a Fiú † és a Szentlélek nevében.
Gyónó: Ámen.
Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Gyónó: Mert örökké szeret minket.
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!
Gyónó: Istennek legyen hála
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IMÁDSÁG SZENTGYÓNÁS UTÁN
Uram, Istenem! Ha igaznak tartom magam, te nem tudsz nekem 
semmit sem ajándékozni. Ha el akarom magammal hitetni, hogy tö-
kéletes vagyok, elzárom magamat kegyelmi ajándékaidtól. Ha elé-
gedett vagyok önmagammal, te nem tudsz jobbá tenni. Ha őszinte 
vagyok magamhoz és beismerem előtted bűneimet, te megajándé-
kozol engem a bocsánattal és az üdvösséggel. Uram, adj szívembe 
őszinte bűnbánatot, hogy irgalmad felemeljen. Nevelj engem arra, 
ne az emberek tetszését keressem és ne tőlük várjam az elismerést, 
hanem neked engedelmeskedjek, s méltó legyek arra, hogy gyer-
meked vagyok. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ÚTRAINDULÁSKOR

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

Szent Patrik úti imádsága

 Uram, Jézus, járj előttem, / ha lankadok, állj mögöttem,
 Pajzsomként lebegj fölöttem, / jobbról-balról segíts engem.
 Mindig téged keresselek, / mindig találkozzam veled,
 Minden léptemben szüntelen te, / csak te jöjj szembe velem.
 Te légy szavam a nyelvemen, / más szavával te szólj nekem.
 Minden egyes pillantásom, / mindenkiben téged lásson.
 Te légy utam az utamban, / utam végén a jutalmam. - Ámen.

Urunk, add hogy szerencsésen elérjük úticélunkat, és kegyelmek-
ben gazdagodva térhessünk vissza otthonainkba. Add, hogy hazajö-
vet egészségben találjuk azokat, akik lélekben elkísértek bennünket 
az úton. – Ámen.

– Te légy barátunk az úton, 
– Te légy nyugalmunk a fáradtságban;
–  Te légy menedékünk a veszélyben;
–  Te légy támogatónk a nehéz ösvényen;
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–  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.

–  A Te irgalmas és hatalmas kezed távolítson el utunkból minden aka-
dályt 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.
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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 bol-
dogságos Szűz Anyának közbenjárására szent kegyelmeit és áldását 
adja nekünk, szegény földi zarándokoknak.  
 Üdvözlégy szent hajlék, melyben oly sok bűnös nyert már ke-
gyelmet, sok beteg kapta vissza testi egészségét, részesült meghallga-
tásban, vigasztalásban. 
 Íme, alázatos szívvel, égő buzgósággal közeledem hozzád. Szent 
áhítattal 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 forrása a Boldogságos Szűz csatkai trónja előtti tisztelgésünk! Ámen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZARÁNDOKÉNEKEK

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

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.
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 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 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,...

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,...



• 14 •

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

3 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...

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...

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

6 Mária, Mária, / Gyászban is fényesség,
  Árva magyaroknak / Te vagy az ékesség.

6 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,...

7 (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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8 R. Ne félj, mert megváltottalak neveden Szólítottalak 
Karjaimba Zártalak Örökre enyém vagy!

1. Viruló réteken át, hûs forrás felé vezetlek 
Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok,
Karom feléd tárom, kiárad áldásom
Nem rejtõzöm el, szeretet lángom átölel
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet

2. Nem taszítalak el, amikor vétkezel 
Irgalmat lelsz a szívedben örök feléd a Hûségem
Amerre jársz, védlek, nyomodba lépek
Nem rejtõzöm el, szívem a szívednek felel
Ne félj, ha éjben jársz Hidd, hogy a fény vár rád!

9 Rejts most el a szárnyad alá. Erős kézzel takarj be engem. 

Tenger tombol, zúg, süvít a szél
Te emelsz fel a vihar fölé
Uralkodsz hullámok habjain
Szívem nem fél, Benned remél

Csak Istenben bízz, én lelkem, mert Ő él, nagyobb mindennél.

Tenger tombol, zúg, süvít a szél
Te emelsz fel a vihar fölé
Uralkodsz hullámok habjain
Szívem nem fél, Benned remél.

10 Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol Nélküled elsüllyedek.
Ebben megtalállak Téged, a mélységben megtart hitem.
Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én, a lelkem Benned megpihen. Enyém vagy és én Tied.
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A mélységnél nagyobb kegyelmed, mely elvezet és tart engem.
Ha elbuknék és nagyon félnék, Te nem hagysz el, nem inogsz meg.

Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak,
A vízen bátran Veled járjak, bárhová hívsz, menjek.

Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni.
Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.
Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé.
A lelkem Benned megpihen. Enyém vagy és én Tiéd.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A VILÁGOSSÁG RÓZSAFÜZÉRE

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

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 hallot-
ta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki ol-
talmad alá fo-lyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószóláso-
dat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szü-
zek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös só-
hajtozva 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 em-
lékezetében örvendezünk, az ő kegyes könyörgése által megsza-
baduljunk minden ránk következő veszedelemtől és az örök halál-
tól. 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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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MÁRIA-KÖNYÖRGŐ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Előénekes:  Egek királynéja,
Együtt:   Mária, segíts!
Előénekes:  Jézusunk szent anyja,
Együtt:   Mária, segíts!
Refrén:  Ó, segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk,  
  Mária, segíts, Mária, segíts!

2. Szent Fiadra kérünk, / Mária, segíts! 
 Mert te vagy reményünk, / Mária, segíts! R)

3. Hitünk védelmében, / Mária, segíts! 
 Üdvünk szent ügyében, / Mária, segíts! R)

4. Hogy az Istent féljük, / Mária, segíts! 
 S kegyelmét megnyerjük, / Mária, segíts! R)

5. Hogy téged kövessünk, / Mária, segíts! 
 S így néked tetszhessünk, / Mária, segíts! R)

6. Irgalmasság anyja, / Mária, segíts! 
 Megtérők oltalma, / Mária, segíts! R)

7. Igaz bűnbánatra, / Mária, segíts! 
 Megtérők oltalma, / Mária, segíts! R)

8. Erős bizalomra, / Mária, segíts! 
 S lelki nyugalomra, / Mária, segíts! R)

9. Buzgó jámborságra, / Mária segíts!  
 Állhatatosságra, / Mária segíts! R)

10. Kísértéseinkben, / Mária segíts!  
 S minden bűnveszélyben, / Mária segíts! R)

11. Jó szándékainkban / Mária, segíts! 
 S minden munkáinkban, / Mária, segíts! R)

12. Ha szükség szorongat, / Mária segíts!  
 S háború nyomorgat, / Mária segíts! R)
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13. Ha ínség fenyeget, / Mária segíts!  
 És veszély közelgett, / Mária segíts! R)

14. Minden gyötrelmünkben, / Mária segíts!  
 S bajos küzdelmünkben, / Mária segíts! R)

15. Hogy jót remélhessünk, / Mária segíts!  
 S üdvös célt érhessünk, / Mária segíts! R)

16. Majd az élet fogytán, / Mária segíts,  
 Halálunk óráján, / Mária segíts! R)

17. Hogy kegyelmet nyerjünk, / Mária segíts!  
 S örökre ne vesszünk, / Mária segíts! R)

18. Hogy boldogulhassunk, / Mária segíts!  
 És hozzád juthassunk, / Mária segíts! R)

19. Mindenkit szeretni, / Mária, segíts! 
 Csak a bűnt kerülni, / Mária, segíts! R)

20. Bántalmat feledni, / Mária, segíts! 
 Mindent elviselni, / Mária, segíts! R)

21. Tűrni és szenvedni, / Mária, segíts! 
 S mégis örvendezni, / Mária, segíts! R)

22. Üldözés idején, / Mária, segíts! 
 Veszedelem helyén, / Mária, segíts! R)

23. Népünk pártfogója, / Mária, segíts! 
 Jó tanácsok anyja, / Mária, segíts! R)

24. Szentséges atyánknak, / Mária, segíts! 
 S lelkünk pásztorának, / Mária, segíts! R)

25. Kedves községünkön, (városunkon), / Mária, segíts! 
 Szeretett hazánkon, / Mária, segíts! R)

26. Kedves szüleinken, / Mária, segíts! 
 Hű testvéreinken, / Mária, segíts! R)

27. Jó rokonainkon, / Mária, segíts! 
 S hitsorsosainkon, / Mária, segíts! R)

28. Nehéz betegeken, / Mária, segíts! 
 S elköltöző lelken, / Mária, segíts! R)
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29. Örök boldogságba, / Mária, segíts! 
 Fiad országába, / Mária, segíts! R)

30. Neked örvendhessünk, / Mária, segíts! 
 S örökké dicsérjünk, / Mária, segíts! R)

31. Egek királynéja, / Mária segíts!  
 Jézusnak szent anyja, / Mária segíts! R)

Szeptember havának a nyolcadik napján
1. Szeptember havának a nyolcadik napján, 
 Tündöklő hét színben ragyog a szivárvány, 
 Mintegy összekötvén a földdel az eget, 
 Ezen szállott le egy fényes angyalsereg.

2. Rózsafénybe borul az egész Názáret, 
 Mely besugározta az eget és földet, 
 Reá sugározta az öröm szent fényét, 
 Amely betölté a világ teremtményét.

3. A Szent Anna asszony ülvén az ő székén, 
 Szíve örül nagyon. isteni gyümölcsén. 
 Lábával ringatja, szájával ezt mondja: 
 Aludj el, aludj egek királynéja.

4. Az arany bölcsőben tiszta hófehérben: 
 Alszik Szűz Mária mennyei nagy fényben 
 Szemeit lehunyja, kezeit kinyújtja 
 Gábriel arkangyallal beszélget álmába.

5. Gábriel arkangyal mondja Máriának: 
 Te leszel anyja világ váltságának 
 Te fogod megszülni, te fogod nevelni 
 Kegyes karjaidon a Jézust tartani.

6. Mária azt mondja Gábriel angyalnak: 
 Én leszek az anyja a világ urának. 
 Alig hogy születtem, pólyába tetettem 
 Máris Isten anyjának eljegyeztettem...
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7. Nincs oly királyi fény, nincs oly földi pompa, 
 Mely ezen szépséghez hasonlított volna, 
 Teljes fönségében itt van a mennyország, 
 Mert királynéjoknak születését várják...

8. Tiszta fogantatás, tiszta születésed, 
 Amelynél az anya fájdalmat nem érzett, 
 Olyan volt a szülés, mint mikor a hajnal 
 Megszüli a napot mennyei mosollyal...

9. És hogy mily dicső lesz jövendő nagysága, 
 Hogy mily mérhetetlen annak magassága, 
 A hatalmas Isten azzal mutatta meg, 
 Hogy születésekor már csodák történtenek.

10. A fa, amely eddig gyümölcsöt nem termett, 
 Ekkor bő áldással megterhelve díszlett. 
 Virág illatozott a zord kősziklákon, 
 Mária neve volt minden virágszálon.

11. A gonosz lélektől Juda országában, 
 Kétszáztizenöten valának megszállva, 
 Pokoli kínokkal azokat gyötörték, 
 Egész életöket rettentővé tették.

12. Ámde Máriának születése napján, 
 Megrémült az ember lelkét kínzó sátán, 
 Rettegve hagyják el ők az embereket, 
 Akiket már csaknem a halálba űztek.

13. Az égi madarak emberi danával, 
 Örvendezve zengettek víg allelujával. 
 Az erdők vadai szelídek levének, 
 Ily órája nem volt még a föld népének!

14. Egek királynéja, Mária segíts! 
 Jézusnak Szent Anyja, Mária segíts! 
 Segíts mirajtunk, hozzád sóhajtunk, 
 Mária segíts!


