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Bűnbánat a mise elején
 Könyörülj rajtam, Istenem, * szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad,
* gonoszságomat töröld le rólam! Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem!
Íme, én bűnben születtem, * anyám már vétekben fogant engem, én és családfám minden tagja.
Hints meg engem és családomat Fiad szent vérével, és tiszták leszünk, * moss meg, és fehérebbek
leszünk, mint a hó!
Fordítsd el bűneiktől arcodat, * és töröld el minden vétkünk Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
* új és erős lelket önts belém!
Az Eucharisztia áll mai találkozónk középpontjában több okból is
 Itt van ebben a templomban az ország első örökimádó kápolnája
 A szentségimádásból nőttek ki ezek az engesztelő találkozók
 Ez az Eucharisztikus Kongresszusra való készülés első komoly éve.
 Családfagyógyító szentmisék is vannak évek óta itt ebben a templomban, ezt a mostanit is ilyennek
szánjuk.
Életünket átszövik a különféle kapcsolatok. Minden pillanatunk kapcsolatok szövevényéből áll össze.
 Az egyházi liturgikus évben most Pünkösd és Szentháromság ünnepe között vagyunk. És közel vagyunk
Jézus Szentséges Szívének az ünnepéhez. A június a Szent szív hónapja.
o Pünkösd ünnepével megnyílt az ég, és az Atyától és a Fiútól kiindulva a Szentlélek lejött a fiatal
Egyházra. Ám nemcsak ezen a napon, hanem később is. Isten Lelke újra és újra, egészen
napjainkig leszáll a hívő, remélő és szerető emberekre.
A Pünkösdkor leszállt Szentlélek sokmindenre képessé tesz minket. Bőkezűen osztja ajándékait.
Ő ismerteti meg velünk a másik két isteni személyt, az Atyát, és a Fiút is. És Ő hoz minket kapcsolatba
a Szűzanyával is. Ő tudja igazán alakítani önmagunkkal és egymással való kapcsolatainkat is.
o Ő tárja fel számunkra az Eucharisztia titkát is.
A Fiú szívét a Lélek ágyazza átváltoztatáskor az Egyház szívébe, és ébreszti az emberek
szívében a bűnbánatot, a szeretetből fakadó vágyakozást, és az áldozat, az engesztelés
szellemét.
a Szentlélek leszállására az első válasz: az imádás, az Istenben való egyesülés, átváltozás és kegyelem.
 Mindezt a legtökéletesebben a Szűzanya végzi
o MÁRIA végezte ezt az imádást, míg az apostolok a Lélek teljességétől szinte megrészegülten
sok nyelven beszéltek a körülöttük összegyűlt sok száz fős tömeghez. Mária csak egy nyelven
beszélt: a szív nyelvén. De ő az egész teremtés nevében imádta a Szent Isten, Akiről ő tudta,
hogy itt fog maradni az Egyházban, és az idők végéig folytatni fogja a megváltást.
Kihez hajolt volna le szívesebben Isten Lelke, mint őhozzá, aki egyidejűleg leány, jegyes és
anya volt, szolgálóleány, asszony és királynő, az Isten-Szülő!
A Szűzanya az, aki a legtökéletesebben összeköt minket a Szentháromsággal, hiszen
különleges viszonyban van mindhárom isteni személlyel
 Ő az emberek között a Mennyei Atya legkedvesebb leánya
 Ő a Szentlélek jegyese, akitől foganta Isteni Fiát.
 És ő a második Isteni Személy édesanyja
Az engesztelő hivatás a Szűzanya hivatása
 Mária imádkozott azalatt is, amíg az apostolok a Szentlélektől szinte megrészegedve hirdették az
örömhírt
Ő végig az egész történelme folyamán imájával, édesanyai példájával és oltalmával végig kíséri Fia
egyházának evangelizációs, megváltó, megszentelő tevékenységét
Mária fokozatosan egyre jelentősebb szerepet játszi az egyház történelmében
 Róla annakidején már senki sem beszélt, ő teljesen rejtve maradt szent János apostol védelme alatt
– és mégis ő volt a Lélek kegyelmi kiáradásának a csúcspontja; ő volt ebben a titokzatos működésben a
rejtett tabernákulum. Őróla mondja az Úr: „Rátok hagyom az Én békémet.” MÁRIA a béke megőrzője és
egyidejűleg maga a béke.
Szerepe egyre inkább láthatóvá vált az egyház történelem előrehaladtával
o A róla szóló litánia tömören, listaszerűen összefoglalja, hogy ki is Ő a számunkra.
Nekünk, magyaroknak különleges kapcsolatunk van a Szűzanyával Szent István királyunk óta
egyértelműen bizonyítottan, de sok jel arra mutat, hogy már előtte is különleges kapcsolatban
voltunk vele.
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Most pedig, hogy neki ígértetett a végső győzelem (Ő tiporja szét az ősi kígyó fejét,
"szeplőtelen Szívem végül győzni fog") jut el csúcsára a magyarság engesztelő, világmentő
hivatása is. Itt bontakozik ki a szemeink előtt, és ennek Isten különleges kegyelméből mi is
részesei lehetünk.
Jézus Szíve és Mária Szíve kezdettől fogva együtt dobognak, hiszen Jézus szíve Mária szíve alatt kezdett
dobogni
 Jézus Krisztus szeretetének a középpontja az Ő Szíve, és leghatalmasabb isteni jelképe. Ez a Szív a
szeretettől lángol, amely magába rejti a teremtés minden születését és elmúlását, minden szeretetét,
keresését és küzdelmét.
Jézus Szívének és Mária szívének az egysége és kegyelmi teljessége az Eucharisztiában érinthető számunkra
 II. János Pál pápa az Ecclesia de Eucharistia (az Egyház az Eucharisztiából él) c. enciklikájában
"eucharisztikus Asszonyként" ábrázolja Máriát.
Az a Jézus, aki értünk áldozta magát a kereszten, és aki értünk szentelve nekünk adta magát az utolsó
vacsorán az Eucharisztiában ugyanaz a Jézus, aki Mária méhében fogant.
Nekünk nem irigykednünk kell a Jézus korában élt emberekre. Nekünk Jézust nem a történelemben kell
keresnünk. Nem azt a Jézust kell keresnünk, aki valaha itt élt a földön, mert az ő történelmi élete
szorosan kapcsolódik az Eucharisztikus életéhez, azonos azzal...
Az ő történelmi élete folyamatosan jelenvalóvá válik. az Eucharisztiában. A hit által megérinthetem Őt,
megcsókolhatom a lábait, ahogy a bűnös nő tette. Megérinthetem ruhája szegélyét, ahogy a vérfolyásos
asszony tette, hogy meggyógyuljak, Vendégül láthatom a betániai Mártához hasonlóan, hallgathatom őt,
mint a lábainál ülő Mária. Az oltáron ugyanaz a Jézus van jelen, akinek ő olajjal kente meg lábait, és
hajával törölgette azt.
Ugyanazzal a Jézussal találkozhatunk ma is, akinek a Szíve Mária szíve alatt kezdett dobogni, ahol az
Ő első tabernákuluma volt.
Mária volt az első tabernákulum, amely hordozta Jézust. Ő képes az mi szívünket is tabernákulummá
alakítani, ahol szüntelenül imádhatjuk őt.
Ahogyan II. János Pál pápa írja, minden szentmisében Mária elragadtatott tekintetével kellene Jézust
magunkhoz vennünk, ahogyan az éppen megszületett Jézust szemlélte, és ahogy karjába zárta Őt.
Az utolsó időkben élünk
 Hatalmas történések időszakában, amikor leplezetlenül és fékezetlenül állnak a szellemek egymással
szemben, ISTEN melletti vagy elleni harcra készen. Ez az angyalok, és ezáltal az emberek bukásának
utolsó szakasza. Ez a jó és a rossz minden következményével járó szétválasztásának, harcának
legerőteljesebb, leghatalmasabb szakasza.
Olyan kor, amikor még az a veszély is fenyeget minket, hogy elveszítjük magát az Eucharisztiát is.
Nagyfaluban a Szentháromság hegyen már nem lehet ott az Eucharisztia.
o Akik oda zarándokolnak, csak nagyobb áldozatok árán vehetnek részt szentmisén is.
o Azt kapták, hogy a szívükben kell odavinni, hordozni és imádni az eucharisztikus Jézust.
Lehet, hogy nincs messze az idő, amikor sokan hasonló helyzetben leszünk. Nem adatik meg
számunkra, hogy elmehessünk szentmisére, vagy szentségimádásra.
Most van itt az ideje annak, hogy begyakoroljuk, hogy a szívünk legyen a tabernákulum.
Most még van időnk (de ki tudja mennyi?) arra, hogy begyakoroljuk, hogy a szívünkben legyen a
tabernákulum.
És ezt a legjobban a Szűzanya tudja megtanítani nekünk, akinek a szíve az első tabernákulum volt.
Ugyancsak II. János Pál pápa írja, hogy az Eucharisztia vétele Mária számára azt jelentette, hogy újra
magába fogadhatja azt a szívet, amely együtt dobogott az ő szívével. (Ecclesia de Eucharistia 56.)
Az Eucharisztia minket is Isten szívével egyesít, abba helyez. (
Az Eucharisztia azért is adatott nekünk, hogy gyógyítónk, örök életre szóló táplálékunk legyen, hogy
átvezessen minket azon az éjjelen, amelyben még élünk, de amely után elérkezik az Úr dicsőségének a
napja számunka és az egész emberiség számára.
Családfagyógyítás
 Az Eucharisztiával a szívünkben, az Eucharisztikus Jézus színe előtt térhetünk vissza hitünk
kezdetéhez, újíthatjuk meg magunk és családunk nevében keresztségi ígéretünket, mondhatunk ellent a
minket zaklató, fogságban tartó bukott angyaloknak, és erősíthetjük meg hitünket.
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+ - Mennyei Atya, eléd jövök, mint egy gyermek, akinek nagy szüksége van a segítségedre. Vannak
fizikai szükségleteim, érzelmi szükségleteim, lelki szükségleteim, és más személyekkel kapcsolatos
szükségleteim. Sok a problémámat a saját hibáim okozták, gondatlanságom és bűnösségem. Uram,
ezekért alázatosan bocsánatodat kérem. De azt is kérem Tőled, hogy bocsásd meg őseim bűneit,
amelyek ott hagyták nyomukat bennem nem kívánt irányultságok, viselkedési minták, testi, elmebeli és
szellemi betegségek formájában. Gyógyíts meg engem Jézus mindezen rendezetlenségekből és
gyógyítsd meg ezeket a betegségeimet és ezek hatásait! Segítségeddel őszintén és szívből
megbocsátok mindenkinek, élő és már meghalt családtagjaimnak, akik közvetlenül megbántottak engem
vagy szeretteimmet bármi módon, és megbocsátok azoknak is, akiknek bűnei jelenlegi szenvedéseinket
és betegségeinket eredményezik. A te isteni Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus, a mi Megváltónk
nevében és az ő Szentlekének az erejével kérlek, Atyám, hogy szabadíts meg engem, és az egész
családfámat a gonosz befolyásától most és örökre. Szabadítsd meg családfám minden élő és meghalt
tagját – beleértve ebbe az örökbefogadási kapcsolatokból származókat is – a megkötözöttség és
szolgaság minden formájától. A te szerető törődésed által és a te drága Fiad értünk ontott vére által,
Mennyei Atyánk, kérlek, terjeszd ki rám és minden élő és meghalt rokonomra áldásodat! Gyógyíts
meg minden negatív hatást, amelyet a korábbi generációk közvetítettek, és akadályozz meg minden
negatívumot mostantól, amely ártani akar nekem és családfám későbbi generációinak. Szimbolikusan
odahelyezem Jézus keresztjét családfám minden tagjának a feje fölé, valamint minden generációja
közé. Könyörgöm, hogy Jézus Krisztusnak, a mi Megváltónknak a vére tisztítsa meg családfám
vérvonalát. Adj különleges hatalmat családjaink védő angyalainak, hogy tábort verhessenek körülöttünk
és közvetítsék a Te isteni gyógyító erődet mindnyájunk számára még a genetikai fogyatékosságok
területén is. Adj különleges hatásköröket családjaink őrangyalainak, hogy gyógyítsanak,
védelmezzenek, irányítsanak és bátorítsanak minket minden szükségünkben. Szabaduljanak fel
gyógyító erőid ebben a pillanatban, folytatódjanak olyan mértékben, ahogyan az akaratodnak
megfelel. Uram, vágj el minden gonosztól jövő köteléket és a rabszolgaságot és adj ezek helyébe
szent családi szeretetkötelékeket. Legyen egyre mélyebb a kötelék Veled, Mennyei Atya Fiad által a
Szentlélekben. A Szentháromság családjának a szeretete járja át a mi családunkat meleg, szerető
jelenlétével, úgy hogy a mi családunk is felismerje ezt a szeretetet és nyilvánvaló legyen ez a szeretet
minden kapcsolatunkban. Minden jelenleg nem ismert kívánságunkat is bele foglaljuk ebbe a
kérésünkbe, amit most eléd terjesztünk a mi Megváltónk Jézus Krisztus drága nevében. Ámen.
Elbocsátás, áldás
 A tegnapi zsolozsmából Pál apostol szavai
o Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre,
hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten
Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden
egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg
egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4, 29-32)
A mai olvasmányból Ráfael arkangyal tanácsai
o Jobb alamizsnát adni, mint aranyat gyűjteni. Mert az alamizsna megment a haláltól és
megtisztít minden bűntől. Akik jótékonykodnak, azok sokáig élnek. De akik vétkeznek és
rosszat tesznek, azok ellenségei saját életüknek.
Tóbiás és Ráfael arkangyal áldásával áldalak meg titeket
o Áldott legyen az Isten. Áldott legyen hatalmas neve. Áldott legyen minden angyala. Áldott
legyen a neve mindörökké.
Dicsőítsétek Istent minden élőlény előtt, és mondjatok neki köszönetet azért, amit veletek tett.
Dicsőítsétek és magasztaljátok nevét! Mindenki előtt hirdessétek Isten tetteit, mert méltó rá, s
ne szünjetek meg köszönetet mondani neki.
Adjátok tovább az áldást, amiben itt részesültetek, ahhoz hasonlóan, ahogyan Tóbit megáldotta a
menyét, Sárát. Legyetek ilyen lelkülettel családtagjaitok és minden ember iránt.
o Isten hozott, leányom! Legyen áldott atyád, legyen áldott az én Tóbiás fiam, s légy áldott te is,
leányom. Isten hozott otthonodba, legyen részed örömben és áldásban!
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Engesztelők lelkigyakorlatára kerül sor Bocsa József piarista atya vezetésével 2017. július
14. (péntek) 11 órától - július 16. (vasárnap) 13 óráig a kunszentmártoni Kármelita
Rendházban.
A lelkigyakorlat témája: Az imádság.
Várható program: Előadás, Szentségimádás, Szentmise, imagyakorlatok, közös imák.
Jelentkezni lehet június 30-ig Forgó Andreánál a + 36 30 532 47 62-es telefonszámon vagy a
forgoandi@gmail.com e-mail címen.
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