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Szent Istvánban a középkori mély, alázatos kereszténység lépett föl a magyar törté-
nelem színterére. Az a kereszténység mélységes törekvés volt a végtelenbe s örök-
kévalóba, mely az egész európai emberiséget lefoglalta egyházával, római császár-
ságával, királyságaival, énekeivel, művészetével, társadalmával, könyörületességé-
vel, gót dómjaival, keresztes-hadaival, s mely tetőpontra emelkedett főleg a XII., 
XIII. században. István király a XI. századbeli kereszténység megtestesülése volt; 
papja, királya, prófétája népeinek; kinek hitéből s buzgalmából milliókra áradt 
élet. 

 A középkori kereszténység a lelki szegények vallása, azoké az embereké, 
kik fölértették, hogy a Végtelennel szemben senki sem gazdag; mindnyájan koldu-
sok vagyunk. Nemcsak koldusok, de bűnösök is, kiknek egy reményük van, a ke-
gyelem; boldogulásukhoz egy útjuk, az ima s az erény. Ezek az emberek gyöngédek 
lettek a kereszt tövében, mint a gyermekek; tudnak sírni, mint a veronai síkon az a 
20.000 ember, kik Vicenzai János beszédét hallgatták s egymás nyakába borulva 
kibékültek. Az a harcias középkor szeretett sírni; sírni énekeiben, sírni gót dómjai-
ban; azoknak a hősöknek, kik embert egy csapással kettészeltek, megrepedt a szí-
vük Jeruzsálem láttára. Az első ezredvég kiváltképp a penitenciának korszaka volt; 
István király korában várták a világ végét, s a kereszténységen végigvonaglott az 
önsanyargatás vágya. Szent István a kereszténység ez ünnepélyes hangulatában ült 
a királyi trónon; koronája emlékeztette őt Krisztus töviskoszorújára; kormánypál-
cája pedig arra a győzelmes fára, mely a menny kapuit megnyitja. Szent István ki-
rály e gyöngéd, bánkódó, engesztelő kor gyermeke volt. Szomjúhozza a megalázta-
tást; éjjel titkon körüljár, végzi az irgalmasság gyakorlatait; félreismerik, gyalázat-
tal borítják, ez mennyei örömmel tölti el szívét. Kezeit csókolta becsmérlőinek s 
mély tiszteletből Krisztus szegénysége iránt a koldusoknak. Szent testvériségben 
simult a barátokhoz, és valamint a középkor legnagyobb lovagja s királya, IX. La-
jos, távol Afrikában haldokolva, szülőföldje szent pásztorleányának, Genovévának 
ajánlja lelkét: úgy a koronát szerző, trónt alapító, törvényt alkotó István a szegé-
nyek imáiba ajánlja magát, koronáját pedig a Szent Szűznek! 

S amily keresztény király, oly vitéz harcos és hős volt Szent István. Nincs eszme, 
mely oly hősöket állított a világba, mint a kereszténység. A kardra áldást az Isten-
től kértek, s fegyvereiknek biztos győzelmet böjtben és imában kerestek. Montforti 
Simonnal rohantak egyenlőtlen harcokba, ha mondhatták vele: ,,Az egész Egyház 
imádkozik értem, nem hátrálhatok''. Ők állítottak föl eleven sáncokat domború 
mellükkel a barbárság előnyomulása ellen; a középkori csaták az eretnekség, po-
gányság, tatár, török s a mórok ellen egyaránt a kultúra s a kereszténység ünnepei, 
keresztény hősök vérével pirosra festvék a történelem nagy naptáraiban. -- Magyar 
kereszténység, ilyen a te apostoli királyod, Szented, hősöd! Íme, angyalomat kül-
döm neked, ki vezessen, -- mondja róla is az Isten. Ajkairól hangzik a pátriárkális 
áldás, mely boldogságot ígér, ha a jelenbe belevisszük a múltnak hitét, erkölcsét, 
erejét, a hit fényét..., az erény termékenységét..., a jellem erejét.  

(Prohászka: ÖM, 7:459; 231) 



Mária kegyhelyek Mária országában 

ÜZENET  2 

Znióváralja 
 

Túróc vármegyei kegyhely. Őrségi. Vára egy kőszikla tetején meredez, 
őrködve a túróci hegyek felett. Erre menekült IV. Béla a tatárok elől, 
áldott állapotban lévő feleségével, a mi Szent Margitunk születését vár-
va. Itt pihent kíséretével a nagy király több napon keresztül Forgách 
lovas sas várának vendégszeretetét élvezve. A kegykép 1229-ből szár-
mazik, hársfára van festve. Szűz Mária ülő helyzetben van, arca kedve-
sen mosolyog. Hosszú haja aláomlik vállaira. Két angyal liliomot tart az 
egyik kezében, míg a másikkal koronát helyez a Szűzanya fejére. Az ülő 
Mária ölében van a kisded Jézus. A kegykép fölirata: Védasszonyunk. A 
znióváraljai plébánia levéltárában őrizték IV. Béla királyunk adomá-
nyozási oklevelét, mely szerint Znióváralja kolostort építtetett pre-
montrei szerzetes kanonokok számára. Znió várát pedig örök időkre az 
istenanya oltalma és uralma alá helyezte hálából a tatárok elől való me-
nekülés emlékére. A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 1253-ban 
templomot építtetett. Ám a sziklacsúcson egykor kényelmet és bizton-
ságot nyújtó ma már csak a régmúlt időkre emlékeztető, távolra mere-
dő, néma romhalmaz. 

Znióváralja jelentős hely a magyar történelemben már a tatárjáráskor, 
később pedig a reformáció idején. A premontrei kanonokrend prépost-
sága a jezsuita szerzetesek otthona lett. Ez időben Pázmány Péter is járt 
itt, Káldy György pedig itt fordította magyarra a bibliát. Így az itteni 
jezsuita iskola a kultúra és az ellenreformáció melegágya. 

Znióváralja templomai az 1978-as schematizmus (papi névtár) szerint: 

1. A plébániatemplom Szent Miklós tiszteletére 1250-ből. 

2. A premontrei prépostsági templom 1200-ból a Boldogságos Szűz 
tiszteletére építve. 

Kálváriatemplom 1729-ből. 

Znióváralja gimnáziuma a szlovák nép történelmének is egy fontos 
színtere a 19. században. 1950-ben a komáromi bencés székház szerze-
tesei itt nyertek néhány évre újra otthont és vezették itt a lelkipásztori 
szolgálatot. Az ősi falak, az ősi táj, valamint a premontrei és jezsuita 
buzgóság után a bencések áhítatától és munkájától elevenedett meg a 
táj. Új liturgiáról zengtek a szívek és új mosoly virágzott az arcokon. 
Akkor is meg most is a Szűzanya kegyképének derűs mosolya sugárzott 
a túróci völgy falvai fölé. Ha erre járunk, el ne mulasszuk tiszteletünket 
elróni az égi jó Anya előtt. 

Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom 

 

Tenger Csillagához 
esengô dal 

Tenger csillaga, szűzileg 
egymaga lett ki anyává 
Egyfiad: Ég Igaza s Nap-
fénye maga, s Napot 

leigázá. 
Fénylô ékkô, Rózsa, te 
égô, te díszbe megáldott. 
Lépes méz, ki tetéz jóság-

ban legjavaságot. 
Bármelyik illat kába s elil-

lant: illatozod túl! 
Kellemed űz telet, új ta-
vasz, új kelet általad in-

dul. 
Testbe'-szívedben szűz, az 
Isten benn megfogan, 

árad. 
Szűz szüli, kín töri, Szent-
fa-halála váltja bün-árat! 
Hogy nyomorút vigyen 
égbe föl út: Magas eljön a 

mélybe! 
 

Feltör azonba', Halál hal 
a romba, hoz Isten új lét-

re. 
Szűz, te hatalmas! Ég Ke-
gye halmoz s száll be la-

kásra! 
Szűz-öl akit terem: Atyja 
egy-Istened képe s a má-

sa. 
Hajnali-csillagod anyja, te 
Magzatod' áldja világ 

mind. 
S téged imával, éneki ár-

ral hűk szíve áhít. 
Mert mi Urunknak utána: 
fajunknak vagy te remé-

nye. 
Furdal a lelkünk: ész meg 

a testünk mocska-
merénye... 

Áll ha Ítélet: poklot a né-
ped, esengd ki! ne lásson! 
Boldog örök Hon: hű oda-
jusson -- födje Palástod! 
(Marbod püspök himnu-

sza) 



Liturgikus lap  3 

Szent Fiacre 
Meaux-i Szent Fiacre 

Szent Fiáker remete, apát 

670k 

Ő a védőszentje: rézműveseknek, a tűzkészítőknek, az ónöntőknek, a lakatosoknak, 
a szén- és téglaégetőknek, a fazekasoknak, a ládakészítőknek, a tetőfedőknek, a kerté-
szeknek, (legfőképpen a virágkertészeknek), a virágkereskedőknek a harisnyakészí-
tőknek, a jegyzőknek, a bérkocsisoknak (onnan, hogy Párizsban a Hotel Szent Fiacre 
előtti téren várakoztak, ezért is nevezték őket fiákereseknek), taxisoknak és a bútor-
szállítóknak.) 

Az ő segítségét kérik: bőrbetegségek, fekélyek, aranyér, meddőség szifilisz és más 
nemi betegségek ellen. 

Attribútumai: ásó, kereszt, virág, templommodell, rózsafüzér. 

Ünnepe: augusztus 30. 

Nagyon szerettél 

,,Ha barátaiddal így bánsz, 

Uram, nem csoda, hogy kevés a 

barátod...'' (Nagy Sz Teréz) 

Jaj azoknak, kiket szeretsz, 

mert nyugtuk soha nincsen. 

Testükbe bélyeget veretsz, 

tüzes jeledet, Isten. 

A lelkük szomjas örökké, 

jaj, lelkük egyre éhez 

Valakit, kit nem lát többé, 

s kiért lassan elvérez. 

Jaj annak, akit Te szeretsz: 

rányomod tüzes csókod: 

,,Enyém vagy végleg! S most 
mehetsz! 

Nem kell imád, se bókod! 

Menj, vidd világgá nagy nevem, 

mely homlokodon éget... 

Veled vagyok, s nem látsz so-
sem. 

Szeretlek, és elhagylak téged.'' 

Be boldogok, kiket szeretsz: 

a Minden nékik börtön, 

és mindenük: börtön, kereszt 

s Te vagy, már itt e földön. 

S én boldog árva nép fia! 

Ím piros sebbe rejtél... 

Száraz számon Te vagy ima... 

Sebeddel, önmagaddal vertél: 

Nagyon szerettél... 

 

(Bujdosó Bálint) 

1950. november 1-én hirdette ki XII. Pius, hogy Máriának az 
égi dicsőségbe testestül való fölvétele Egyházunk hittétele, 
továbbá, hogy az ókortól fogva tanúsított keresztény vallo-
mások e tételről kinyilatkoztatásnak tekintendők. Az ünnep 
maga igen régi; a keleti Egyház kevéssel az efezusi általános 
zsinat után (431) már megülte. Sőt Mauritius bizánci császár 
(582--602) augusztus 15-ét állami ünneppé is tette. A nyuga-
ti (latin) Egyház a 7. századtól fogva tartja ezt az ünnepet. 

A dogma (hittétel) fogalmazása: ,,Kihirdetjük, kijelentjük és 
eldöntjük mint Istentől kinyilatkoztatott hittételt, hogy a 
szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanyja Máriát földi élete vé-
gén testével és lelkével fölemelte Isten az égi dicsőség-
be.'' (XII. Pius) 
 

Felvitetett magas mennyországba, 

Angyali szép, örvendetes házba, 

E nap a Szűz nagy menyasszonyságba, 

Az Istennek drága hajlékába. 

 

Imádkozzál értünk Szülöttednek, 

Nyerj kegyelmet tőle népeidnek, 

Kik általad kegyelmet keresnek, 

És előtte sírva esedeznek. (SZVU/167) 

Névnapköszöntő 

Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15. 



„Szólj Uram,  
mert hallja  

a Te szolgád!”  
1Sám3,10 
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Az egyházadó 
(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

Isten arcának ragyogása (részlet) 

Aki Krisztust akarja követni, vesse belé bizalmát, nemcsak azokon a napokon, 
amikor túlcsordul a szíve, de azokban a percekben is amikor fölüvölt benne a 
magány.  

"Ha Te nem támadtál volna föl, Krisztus Urunk, kihez mennénk akkor, hogy 
megláthassuk isten arcának ragyogását? 

Ha Te nem támadtál volna föl, akkor nem volnánk együtt, hogy keressük Ve-
led a közösséget. Akkor nem találhatnánk meg nálad a megbocsátást, a kien-
gesztelődést, az újrakezdésnek ezeket a forrásait. 

Ha Te nem támadtál volna föl, honnan merítenénk az erőt, hogy követhes-
sünk emberlétünk végső határáig, hogy újból és újból Téged választhassunk, 
egészen öregségünkig." 

Krisztust választani! Ő válaszút elé állít minket: "Aki meg akarja menteni éle-
tét, elveszíti azt, aki odaadja életét az én szerelmemért, megtalálja azt" De 
nem erőszakolja ránk a megfelelő választást. Mindannyiunknak szabadságot 
ad, hogy magunk válasszuk, vagy hogy elvessük azt. Soha nem kényszerít. 
Egyszerűen, kétezer év óta, szelíd, alázatos szívvel, ott áll minden emberi szív 
ajtajánál, és kopogtat: "Szeretsz-e engem?" 

Roger Schütz 

 

Eugen, Savoya hercege: Mindennapi imádság 

 

 Tebenned hiszek, Istenem! Te erősítsd hitemet! Szeretlek téged. Te gyújtsd 
lángra mindjobban szeretetemet! Bánom bűneimet, de te erősítsd bűnbánatomat! 

 Neked ajánlom gondolataimat, szavaimat, cselekedeteimet, keresztemet, 
munkámat, szenvedésemet. Azt kívánom, hogy mindig a szívemben légy, hogy mun-
kámat a Te nevedben végezhessem, és minden balsorsot türelemmel viseljek. Nem 
akarok semmit, csak amit Te akarsz, Istenem, s azért akarom, mert az a Te szent aka-
ratod! Hadd részesüljek kegyelmedben, hogy figyelmes legyek imádságomban, mér-
tékletes az életemben, éber és óvatos mindabban, amit teszek s amit nem teszek, s 
rendíthetetlenül megmaradjak a helyes magatartásban! 

 Add meg nekem, Istenem, hogy igaz legyek mindazokhoz, akik titkukat rám 
bízzák, hogy szerény és jótékony legyek minden emberrel szemben, hogy szóban és 
tettben példát adjak nekik! 

 Kormányozd szívemet, hogy megcsodálja és magasztalja kegyelmedet, gyűlöl-
je a tévedést és a bűnös életet, szeresse a felebarátot, s vesse meg a világot. Állj mel-
lettem, kegyelmes Istenem, hogy vágyaimat testem sanyargatásával, fukarságomat 
bőkezűséggel, haragomat szeretettel, hidegségemet forró buzgósággal győzzem le! 
Tégy engem ügyessé, hogy minden ügyben okosan, a veszélyben bátran és rettenthe-
tetlenül, a szerencsétlenségben türelmesen, a szerencsében alázatosan viselkedjek! 
Kegyelmed világosítsa meg értelmemet, irányítsa akaratomat, szentelje meg testemet, 
áldja meg lelkemet! 

 Tégy engem serénnyé szenvedélyeim megfékezésében, buzgóvá kegyelmed 
segítségül hívásában, állhatatossá a szentségre való törekvésben! S végül, Istenem, 
engedd felismernem, hogy milyen csekély a világ, milyen nagy a menny, milyen rövid 
az idô, és milyen hosszú az örökkévalóság. Add, hogy szüntelenül féljem ítéletedet! 
Engedd, hogy megmeneküljek az ideiglenes és az örök kínoktól, s elnyerjem tőled, 
Istenem, az örök életet, Jézus Krisztus, a mi Urunk érdemei által! 

 


