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BEVEZETŐ 
Gyergyószentmiklós  egykor  a  Hajdúdorogi  Görög  Katolikus 
Püspökségbe  sorolt  magyar  –  ma  román  ortodoxoknál  levő  – 
templomában 2008. február 17.-étől közel 5 évig tartó Istenszülő-ikon1 

könnyezésének  8.  évfordulója  volt.  A legtovább  tartó  ilyen  jellegű 
ismert  csoda  kegyelmeiért  február  16.-a  estére  megemlékezést 
szervezett  az  Erdélyi  Görög  Katolikus  Magyar  Misszió  és  a  helyi 
Egység  Királynője  Engesztelő  Szolgálat.  A helyi  római  és  örmény 
katolikus  plébániák,  valamint  a  Gyergyói  Hírlap  által  is  hirdetett 
programnak a Szent Miklós Római Katolikus Plébánia és Templom 
adott  helyet.  Házigazdaként  Msgr.  Ft.  Portik-Hegyi  Kelemen 
plébános,  főesperes  a  plébániai  könyvtárteremben  bizalomkeltő 
gondolatokkal köszöntötte a résztvevőket, akiknek a szünetben a Szent 
Miklós Plébánia szeretetbüfével kedveskedett. 

Gyergyó-, Csík- és Udvarhelyszék, Háromszék és az Anyaország közel 100 résztvevője – sokan engesztelő zarándokok 
– közül  többen előzőleg meglátogatták az eredeti  könnyező  ikont Ft.  Ivancsó Sándor nyírcsaholyi görög katolikus 
parókus, esperes vezetésével, aki ezúttal 20. alkalommal zarándokolt Gyergyószentmiklósra. Ivancsó Sándor, a program 
csúcspontjaként bemutatott görög katolikus magyar Szent Liturgia (Szentmise) főcelebránsa szentbeszédében a Görög 
Szertartású Egyház Liturgiájában megvalósuló Ég és Föld Egységéről tanított.  A betegségből lábadozó Paul Dumitru 
ortodox  parókus  képviseletében  készséggel  nyitott  templomot  Sarolta  tisztelendő  asszony,  akit  a  látogatók  férje 
gyógyulását kérő imáikról biztosították. A zarándokok örömére ma is jól látható a lakkszerűen besűrűsödött könnyezés 
anyaga és változatlanul érezhető  csodás illata.  A könnyezés hitelessége iránti  bizalmat segítette  a Gyergyói Hírlap 
programelőzetese2 is, amely az Új Ember Magazinban közölt szakvéleményt idézett: „Valóban csodáról van szó. […] 
Száraz deszka a kép anyaga, hátlapja gyalulatlan, nincs is lefestve. Teljesen száraz. Semmi manipulációnak nincs rajta 
nyoma. […] A könnyezés a teljes jobb szemből függőleges sávban halad. Csak ott jelenik meg, a kép más részein sehol 
máshol, nem lehet páralecsapódás. A kép az oltáron áll, nem kaphat a másfél méterre lévő falból nedvességet. A nyári 
kánikulában is jelen van az esemény.”3 Balázs Katalin vezető szerkesztő másnapi beszámolójában4 kiemelte, hogy a 
program  a  magyarság  engesztelő  küldetésének  és  Mária  Országa  egységének  fontosságára  épült,  amit  nem 
akadályozhatnak a mai államhatárok. Továbbá, a program lelkülete szerint idézte, hogy bár a görög katolikus románok 
perelnek a templomért, a görög katolikus magyaroknak úgy kellene a templom, ha azt nekik szeretettel átadnák. 

I. A Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Fiai 
Ft. Dr. Szegedi László, sülysápi római katolikus plébános tanításában bemutatta, hogy a papok és világiak számára 
egyaránt  teljességgel  megélhető  a  kegyelmi  egység  az  Eucharisztikus  Jézussal,  valamint  a  Szűzanyával,  mint 
Társmegváltóval. A magyar máriás engesztelő küldetés fontosságának alátámasztásaként megemlítette Pió atya, Gobbi 
atya,  Natália  nővér,  Erzsébet  asszony közléseit.  Mondandóját  a  nemrég zárult  Szerzetesség Évében alapított  Világ 
Győzelmes Királynője Engesztelő Fiai új magyar szerzetesrend püspöki engedélyezése is hitelesítette. Szegedi László a 
rend karizmáját Gologi Máriás Lajos SJ, Mária Natália nővérrel közös lelkiatyjától kapott örökségként mutatta be. A 
rendről  Natália  nővér  rendkívüli  égi  közléseket  kapott,  mint  amely  segítő  feltétele  a  Világ  Győzelmes Királynője 
Engesztelő Kápolna felépítésének és a magyarság engesztelő küldetése iránti megtérésének. Máriás atya karizmája a 
Krisztussal megélhető sajátos személyi egységet valósítja azáltal, hogy az Úr Jézus Örök Főpapként felindított szándéka 
szerint végtelen szeretettel átmegy a halálon az örök életbe és magával viszi mindazokat, akik befogadják és Őt magát 
cselekszik.  Máriás  atya  a  Szűzanya  kérésére  akarta  létrehozni  engesztelő  szerzetesrendjét,  de  a  kor  politikai 
körülményei ezt megakadályozták. Az új rend eucharisztikus örökimádó szolgálata mindenekelőtt  a Szentháromság 
iránti  engesztelés,  ugyanakkor  kegyelmi  alapvetésként  az  Engesztelő  Kápolna  fizikai  felépítését  is  célozza.  A 
karizmának  megfelelően  a  rend  a  felépítendő  Anna-réti  Engesztelő  Kápolnában  már  elővételezetten  engesztel, 
könyörög, hálát ad, árasztja Krisztus érdemeiből a Szentlelket a világra. 
Szegedi László kifejtette,  hogy Krisztus a  szolgálati  papon keresztül átváltoztatja  a  kenyeret és  a  bort  saját  Szent 
Testévé és Szent Vérévé, és a szentáldozáshoz járuló hívekkel azonosulva könyörög, engesztel, dicsőít ezen a földön, 
Egyház-méretekben, világméretekben. A királyi papságban részesülő hívő a világ fölött álló lelki kehelyként befogadja 
Jézus  világért  való  könyörgését,  háláját,  engesztelését.  Ehhez  csupán  fel  kell  indítanunk  a  szándékot,  hogy  a 
szentháromságos személyekkel azonosulva Krisztus módján Krisztus életét akarjuk folytatni. A Szűzanya legteljesebb 
módon  hordozza  Szeplőtelen  Szívében  a  közöttünk  cselekvő  világmegváltó  Krisztust,  a  neki  adott  kegyelmek 
gazdagságával könyörög, engesztel, dicsőít, hálát ad az Egyház tagjaival egyesülten, nevükben, értük, élükön az egész 
világért.  A Mennyei  Atya  Krisztus  Urunk  Édesanyját  választotta  ki,  hogy  ne  csak  anyja,  hanem társa  is  legyen 
Krisztusnak  a  szenvedésében,  feltámadásában  és  megdicsőülésében.  A  bűnbeesés  után  az  Ősevangéliumban  a 
gonosznak mondja  az  Úr:  „Ellenkezést  vetek  közéd  és  az  asszony közé,  a  te  ivadékod és  az  ő  ivadéka  közé.  Ő 
széttiporja a fejedet, te meg sarkát veszed célba.”(Ter 3,15) Ennek a harcnak szereplői az angyalok, a Napba öltözött 
Asszony, és mi, földi emberek. A Szűzanya társmegváltó szerepét legsajátosabban ez a harc jellemzi. A megölt Bárány 
és népe szelíd, alázatos, szent. Jézus nem erőszakolja magát ránk, hitet kér, hogy fogadjuk szívünkbe. Annyiban tud 



működni bennünk, amennyiben hitünk van Benne. A Szűzanya is akkor segítheti bennünk a kegyelem hatékonyságát, 
amit javunkra kapott,  ha befogadjuk, hiszünk a neki adott kegyelemben, és szolgálatára  állunk. Az áldozatvállalás 
megrendítő példájaként említette az Európába özönlő muzulmánokat, önvizsgálatra késztetve a jelenlévőket, hogy mi, 
keresztények képesek vagyunk-e hasonló áldozatot vállalni Krisztusért?! 

II. Az engesztelés Isten iránti hálaáldozat 
Jánossy Gábor, a budapesti Tengernek Csillaga kiadó tulajdonosa tanúságtételében a férfiúi engesztelés XXI. századi 
fontosságát  és  mindenki  által  gyakorolható  voltát  mutatta  be mint  világi  hívő, férj,  nagycsaládos apa,  intézményi 
alkalmazott és vállalkozó sajtóapostol. Közvetlenül a program megnyitása után a házigazda felkérésére már szólhatott a 
jelenlévőkhöz, röviden ismertetve a magyar engesztelés témájú kiadványaikat, amelyekből vásárolhattak a jelenlévők. A 
Tengernek  Csillaga  kiadta  a  Kárpát-hazában  sok  ezer  példányban  elterjedt  Mária  Országa-ikon  reprodukcióját  is, 
amelynek központi eleme a gyergyói könnyező ikon. Jánossy Gábor tanúságot tett a Szűzanya közbenjárására saját 
családjában  történt  csodás  gyógyulásról  is,  ami  a  Szűzanya  titulusáról  Tengernek  Csillaga  nevű  kiadó  alapítását 
ösztönözte. Örömmel említette, hogy a Tengernek Csillaga kéthavonta megjelenő máriás lap néhány évig a Máriás Papi 
Mozgalom magyar nyelvű kiadványa is lehetett, amíg a Mozgalom nem tudott saját kiadványt megjelentetni. Jánossy 
Gábor ismertette az engesztelés fő  szempontjait is: alapvetően magamért és másokért vállalt jóvátétel az elkövetett 
bűnökért – egyesülni Krisztussal,  az Ő  örömével és bánatával,  szomorúságával és szenvedésével, hogy vele együtt 
feltámadva  közreműködhessünk  minél  több  ember  üdvözítésében,  kárhozattól  való  megmentésében,  Istennel, 
embertársainkkal, önmagukkal és az egész világgal való kiengesztelődésben. Ehhez elengedhetetlen az ima mellett az 
önmegtagadás és a böjt, aminek köszönhetően a gonosz támadásaitól inkább védettek leszünk. A Szűzanya Medjugorje-
i  kérése  szerint  kezdett  előbb szerdán és  pénteken kenyérrel  és  vízzel  böjtölni,  de amint  megismerte  a  szőkefalvi 
kéréseket,  már  hétfőn is.  A szőkefalvi  eseményekről  is  kiadott  könyvet,  és  Gyergyószentmiklós után  a  vele  tartó 
zarándokokkal a Szőkefalván havonta 17-én végzendő engeszteléssel folytatják. 
Jánossy Gábor a magyar engesztelés fontosságát a szintén kiadott Magyarság öt-seb titka című könyv szerzője, Lang 
Siegfried osztrák szerzetes pap megállapításával érzékeltette, miszerint a magyarság Isten újszövetségi választott népe, 
de nem dicsőséges menetelésre, hanem áldozatra, engesztelésre, imára. Lang Siegfried figyelmeztet, hogy a Szűzanya 
Országát 5 részre szakító békediktátumot éppen Jézus Szíve ünnepén írták alá, nevének jelentésével a Szentháromság 
tagadására utaló trianoni helyszínen. Ennek a fájdalomnak azonban megváltó értéke lesz, ha engesztelő  szándékkal 
átkarolva  egyesítjük  az  Úr  Jézus  mindannyiunkért  vállalt  keresztáldozatával.  Jánossy  Gábor  meglátása  szerint  a 
muzulmán invázió világosan jelzi a helyzet súlyát, amire csak Istennek és a Szűzanyának van megoldása, de annak 
megvalósulását  mi  engeszteléssel  segíthetjük.  Nekünk  ma  a  niniveiek  példája  szerint  hallgatnunk  kell  a  prófétai 
intésekre, ugyanakkor az Árpád-házi szentekhez hasonlóan meg kell szentelnünk Mária Országát, Európát és az egész 
világot. Bizonyossággal jelentette ki, hogy a zajló muzulmán invázióban Magyarország viszonylag kedvező helyzete 
jelentős  mértékben  az  engesztelésnek  is  köszönhető.  Példa  erre  a  2015  őszén  egy  autós  engesztelő  csoport  által 
Budapest körül 9 alkalommal, kilencedként végzett szabadító szolgálat. A 130 km-es kerületen folyamatosan szentelt 
vizet csorgatva Rózsafüzért imádkoztak, közben a 4 égtáj irányában előre kijelölt helyeken megálltak, ahol a pap áldást 
adott a városra az Eucharisztiával és a Mária Országa-ikonnal. Csodaként már az első kerülés utáni reggel a megszállók 
a  hónapok óta  elfoglalt  Keleti  Pályaudvart  és  térségét felszabadítva  elindultak Ausztria  felé.  Egy további alkalom 
másnapján csendesedett el Röszkén a megszállók és a rendőrök közötti konfliktus. A hatékony engeszteléshez tehát élni 
kell a rendelkezésre álló kegyelmi eszközökkel, és ma is meg kell tenni, amire Isten indíttatást és karizmát ad. 

III. Isten akarata és a Szűzanya könnyei 
Bazsó-Dombi Attila,  az  Erdélyi  Görög Katolikus  Magyar  Misszió papjaként  bemutatta  a  gyergyói  könnyező  ikon 
Egység  Királynője5 elnevezésű  ábrázolás  1  példányát,  a  Szenvedő  Istenszülő  római  eredeti  csodatevő  kegykép 
méretében. Utóbbi a Mindenkor Segítő Szűz Mária címmel IX. Piusz Pápa rendeletéből a Redemptorista Rend missziós 
kegyképe lett,  amely az Egyházban rengeteg másolatával árasztja a Szűzanya kegyelmeit.  Az ikontiszteletet a VII. 
Egyetemes Zsinat dogmaként a katolikus hit részének nyilvánította, és a VIII. Egyetemes Zsinat Nyugat Egyházára is 
kötelezővé tette. Eszerint minden ikon ősmintája és forrása Krisztus, így bármely ikonra irányuló tisztelet Krisztust 
illeti.  Minthogy  a  Mennyei  Atya  örök,  változatlan  tervében  minden  valóságosan  létezik,  az  ikonok  az  ábrázolt 
valóságok égi  beteljesedett  állapotát  jelenítik  meg a  földi  létben.  Sajnos a  magyar  egyháztörténelem Szent  István 
Apostolkirály államalapítása előtti fél évszázadát ismereti légüres tér terheli, amit hiteles információval be kell tölteni. 
A Kárpát-hazában és Erdélyben a legrégibb őshonos keresztény közösséget Szent István Apostol-király nagyapja, a 
Bizáncban  953-ban  megkeresztelkedő  Gyula  vezérrel  jött  térítő  püspök,  Szent  Hierotheosz  alapította.  A  keleti 
szertartású magyarság erdélyi továbbélését történelmi és társadalomtudományi adatokon túl ékes székely hagyomány is 
bizonyítja: Daczó Árpád Lukács ferences atya a néprajzi kutatásainak köszönhetően híressé vált Babba Mária legősibb 
Boldogasszony-titulust  éppen  a  többségében  görög  katolikus  székely  Kosteleken  ismerhette  meg.  A  gyergyói 
ikonkönnyezés kezdetének dátuma elsődlegesen a Hajdúdorogi Görög Katolikus Magyar Püspökség 1912-es alapítására 
irányítják a figyelmet: a görög katolikus román püspökök X. Szent Pius Pápának a görög katolikus magyar püspökség 
alapítási  terve  ellen  „1912.  február  17-én  értekezletet  tartottak,  amelyről  memorandumot  intéztek  a  Szentszékhez. 
Ebben leszögezik: maga a nyelv, melyet valaki beszél, nem egyetlen kritériuma a nemzetiségnek. […] Az énekek a 
liturgia lényeges elemei, tehát azon még énekelni sem lehet magyarul.”6 Az említett magyar egyháztörténelmi  légüres 
tér miatt alakulhatott ki a románság több évszázados rögeszméje, miszerint aki görög katolikus az nem lehet magyar. 
Ezért a trianoni diktátum után erős románosító rendelkezések sújtottak több ezer erdélyi görög katolikus magyart, ami 
elől többnyire a római katolikus magyar közösségekben kerestek menedéket. A Szűzanya gyergyói könnyezése tehát a 
történelmi viszontagságok miatt a köztudatból kiszorult ősi bizánci magyar szertartás és az ikon-tisztelet csodálatos 
értékeinek vállalására hívja az erdélyi görög katolikus magyarok ma élő harmad-negyed generációs leszármazottait. 
Szűz Mária Királynőségének magyar valósága szintén Hierotheosz püspökségében gyökerezik, minthogy Gyula lánya, 
Szent István édesanyja, a köztudomásúlag erős kezű Sarolt „az egész országot kezében tartotta, férjét és ami a férjéé 



volt, maga kormányozta.” Ezért elképzelhetetlen, hogy gyermeke az Udvarban működő keleti püspök közelében ne 
részesült volna a keresztség és a bérmálás szentségeiben keleti szertartás szerint.  Liturgiánk egyik gyakran ismételt 
eleme: „Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső  Királynőnket,  az Istenszülő  és mindenkorszűz Máriát,  minden 
szentekkel  együtt  említvén,  önmagunkat,  egymást  s  egész  életünket  Krisztus  Istenünknek  ajánljuk!”  Szent  István 
Apostolkirály élete végén a Szűzanya iránti ország-felajánlással tehát éppen azt valósította meg, ami a görög szertartású 
liturgiának köszönhetően életeleme volt: a Szűzanya királynő, ezért a Szent Korona területein Isten után Őt illet meg 
minden jog. Ebben az összefüggésben is szól volt a trianoni tragédiáról, de nem a világnak, hanem az Égnek fontos 

oldaláról.  Az  Úr  Jézus  Natália  nővérnek  mondta: 
„Szeplőtelen  Édesanyám,  a  Világ  Királynője  és  a  ti 
Győzelmes Királynőtök, nem Magyarország területét kívánja 
kibővíteni, határait rendezni. […] Ezt a népet Ő Szeplőtelen 
Szívére  akarja  ölelni,  mert  az  Ő  Szíve  a  legbiztosabb út, 
amelyen Hozzám, Isten Fiához juthatnak. […]  Szívem nem 
nyugodhat,  amíg  Szeplőtelen  Anyám,  mint  a  Világ 
Királynője,  el nem foglalja királynői trónusát!”7 Az ember 
szívében kell Isten Országának terjednie, ezért a Szűzanya is 
az  ember  szívében  akarja  kiépíteni  Szeplőtelen  Szívének 
uralmát, hogy ott végleg legyőzhesse az ősellenséget. Mária 
Országa  tehát  mindenekelőtt  kegyelmi  valóság,  amit  nem 
befolyásolnak az ideiglenes politikai határok. Nekünk Mária 
Országa  spirituális  egységéért  kell  engesztelnünk,  hogy  a 
magyarság „amint a Mennyben úgy a Földön is” a Mennyei 
Atya  akaratát teljesíthesse.  A magyar  engesztelő  küldetés 
lényegét ábrázoló Mária Országa-ikon8 központi elemeként 
belefoglalt  gyergyói  könnyező  ikon  a  jelek  szerint  a 
reménybeli Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna 
oltárképe  lesz,  az  Engesztelő  Kápolna  pedig  a  Szűzanya 
Országának  királynői  trónusa.  A Mária  Országa-ikonon 
megjelenített  Világ  Győzelmes  Királynője  Engesztelő 
Kápolna  elővételezetten  már  közvetíti  a  Világ  Győzelmes 
Királynője  Engesztelő  Kápolna  felépítésével  kiáradó 
kegyelmeket  –  azokat  is,  amelyeket  a  Szűzanya  végső 
győzelme fog majd kiárasztani minden befogadója számára. 

IV. A Máriás Papi Mozgalom Cönákulum-imája 
Szünet után már a templomban következett az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat „Cönákulum”-imaprogramja. A 
világszerte elterjedt Máriás Papi Mozgalom „Cönákuluma”-imáját az Utolsó Vacsora Termében a Szűzanya köré gyűlt 
apostolok lelkületében mindenhol hasonlóan végzik:  Rózsafüzért imádkoznak, a Mozgalom könyvéből9 felolvassák a 
Szűzanya üzenetét, amit az alapító, Stefano Gobbi atya kapott belső ismeret formájában, ezt elmélkedés követi, és végül 
megújítják a  Szűzanya Szeplőtelen Szíve iránti felajánlást.  A Máriás Papi Mozgalom karizmáját 1972-ben Stefano 
Gobbi atya belső imában ismerte fel a fatimai Jelenés-kápolnában. A Szűzanya arra hívta, hogy gyűjtsön papokat, akik 
Szeplőtelen  Szívének  felajánlva  magukat,  egységben  a  Pápával  és  az  Egyházzal,  a  híveket  anyai  Szíve  biztos 
menedékébe  vezessék.  Ehhez hasonlóan a  könnyezés kezdete  után végzett Cönákulum-imában Vetési-Antal  Zoltán 
nagycsaládos  lelkipásztori  kisegítő  arra  kapott  indíttatást,  hogy  a  Szűzanya  gyergyói  könnyezésével  Egység 
Királynőjeként közvetíti a kegyelmeket. Ezért az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat célja az Úr Jézus által tanított 
legszentebb imánknak megfelelően „amint a Mennyben, úgy a Földön is” a Mennyei Atya akaratának maradéktalan 
teljesedését  szolgálni,  elsősorban  a  magyar  máriás  engesztelő  karizmák  összefogásával.  Ennek  útja  Lélekben  és 
Igazságban imádni Istent, gyűlölni a bűnt és szeretni az embert: testvéreinket és az ellenséget, saját népünket és a más 
nemzetiségűt, saját rítusunkat és a más szertartásút, saját Egyházunkat és a más felekezetűt; kiengesztelődni ember és 
Isten, ember és ember között, az egyéni és közösségi élet minden síkján.  Vetési-Antal Zoltán hangsúlyozta, hogy a 
Szűzanya Szeplőtelen Szíve iránti felajánlás a végső idők megmenekülésének záloga, ami csodálatos ígéreteket hordoz 
azoknak, akik élik a felajánlást akár egyénileg, akár családosan. 
A Cönákulum keretében  a  Mozgalom könyvéből  ez  alkalomhoz  találó  2  Szűzanya-üzenet  részletei  hangzottak  el: 
„Engedd, hogy vezesselek, fiam, és csodálatos dolgokat láthatsz magad körül. Az egyik az, amit ma élsz át (éppen itt, 
Gyergyószentmiklóson is – megj. V.A.Z.). Kis hely ez, kis dolgok történnek itt, legtöbben fel sem figyelnek rá. Mégis itt 
vagyok ma jelen, és nem másutt. Ma is olyan helyeken szeretek megnyilatkozni, mint ahol Jézus Fiammal éltem. Ma is 
a szegénységet, az egyszerűséget, a kicsinységet, az átlagosat választom. Tudom, sok embernek okozhat ez nehézséget, 
mégis szükséges kicsinynek lennie aki velem akar találkozni, csupán annak éreznie magát, ami előttem mindenki: csak 
gyermeknek.  A kisgyermek  sohasem  magát  nézi,  hanem  Anyjára  figyel.  Ezen  a  helyen  ma  számodra  valóban 
megszületik valami, olyan mint a kis mag, de nagy fa lesz belőle. Ideje már, hogy magam gyűjtsem össze mindenfelől 
fiaimat,  velük  kell  megalakítanom  győzhetetlen  seregemet.  Egymásra  találnak,  egymásra  tekintenek,  úgy  tűnik 
számukra,  mintha  mindig  ismerték  volna  egymást,  valóban  testvéreknek  érzik  magukat.  Ajándékba  adlak  titeket 
egymásnak.  Szeressétek  egymást,  drága  fiaim,  lépjetek egységre,  keressétek meg egymást,  segítsétek  egymást.  Az 
édesanya igen örül, amikor házában jó testvérként lát titeket. (1974. 02. 18.) Hogyha testben tiszták vagytok, szeretett 
fiam,  akkor  megláthatjátok  fényemet.  A sötétségben,  amely  minden  nap  sűrűbbé  válik,  Szeplőtelen  Szívemből 
fénysugár indul felétek. Tekintsetek fényemre, ez az a fény, amelyet Anyátok ad nektek. Nagy szükségetek van rá, főleg 
ma.  Ki  tud  benneteket  megérteni,  ki  tud  segíteni  nektek,  ki  tud  megvigasztalni?  Égi  Édesanyátok!  Értetek  ismét 
elhagyom a Mennyet, értetek ismét útnak indulok a világ útjain, értetek kérek segítséget sok nemes lélektől. Amikor 
összegyűltök,  egyesülök imátokkal,  mint az  Utolsó Vacsora termében,  a  Cönákulumban, lelketek felnyílik  a  Lélek 
fényei és anyai vigaszom számára.”10 (1977. 02. 18.) 



V. Görög Katolikus Magyar Szent Liturgia – Ahol az Ég és a Föld találkozik11 
„Öröm ez a mai nap, hogy együtt imádkozhatunk, hogy leülünk az Úr lábához, hogy együtt vagyunk ott, ahol az ég és a 
föld találkozik! Egy legenda szerint egy szerzetes meg akarta keresni, hol találkozik az Ég és a Föld, mert ott biztos jó 
lenni. Elindult, hosszú éveken át vándorolt, s egyszer hazaért a saját cellájába, ahol rádöbbent: ott találkozott az Ég és 
Föld, az ő cellájában, az ő magányában, az ő imádságában. Ott ahol az Úr van, ott találkozik Ég és Föld, és ott jó az 
embernek lenni. Ahogy a Színeváltozás történetekor mondják a tanítványok szinte magukon kívül: „Uram, jó nekünk itt 
lenni!” (V.ö. Lk 9,33) Miért? Mert Krisztus közelében voltak. 
Tamási Áron írja: „Azért születtünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne.” Hát hol lehetünk otthon?! Ahol az 
Ég és Föld találkozik! Ahol az Isten jelen van! Ahol dicsérjük és imádjuk az Istent! A mai estén talán a jelenlévők közül 
néhányuk számára kicsit különleges módon – görög katolikus Szent Liturgiában –, s ez a Liturgia tényleg tanúságot tesz 
arról, hogy ég és föld találkozik.  Az oltáron minden egyes Liturgiában jelenvalóvá válik az Utolsó Vacsora  amikor a 
pap – ez a római katolikus szertartásban is így van – elimádkozza Jézus szavait: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem! 
[…]  Igyatok  ebből  mindnyájan,  mert  ez  az  én  vérem…”  (Mt  26,26.28)  –  és  föláldoztatik  a  vér  nélküli  áldozat: 
„Megtöretik és megosztatik az Isten Báránya, az Atyának Fia,  ki  megtörhető,  de meg nem osztható, ki mindenkor 
eledelül szolgál és soha el nem fogyasztható.” 
A  pap  az  előkészület  végzésekor  eszközöket  használ,  miközben  végigimádkozza  Jézus  Krisztus  földi  sorsát. 
Megtestesül,  eljön  a  Mennyek Országából  közénk,  embertestet  vesz  magára  amikor  elérkezett  az  idők teljessége, 
asszonytól megszületett azért, hogy ég és föld találkozzon. Először is ott van a csillag, amely az Ő születését hirdette. A 
hittanos gyermeket ha megkérdezik, hogy mit juttat eszébe a csillag, rögtön, pillanatok alatt eszébe jut és rávágja, hogy 
vezette a 3 királyt. A kereszt is azt mutatja, hogy ég és föld találkozik Krisztusban: a kereszt függőleges szára összeköti 
az eget és a földet, a kereszt vízszintes szára körbeölel mindenkit. A keletiek keresztjének ott van ferde szára is, mert 
mint tudjuk, a lator azt kérte: „«Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.» Ezt válaszolta neki: «Bizony mondom 
neked, még ma velem leszel a paradicsomban.»” (V.ö. 23,42-43) Ég és Föld találkozik! Ott van a lándzsa, amellyel a 
Krisztust jelképező proszfora – szent kenyér – darabkán vágást és szúrást ejt. Megnyitotta az oldalát, amelyből „vér és 
víz jött ki, aki látta ezt, bizonyságot tesz erről.” (V.ö. Jn 19,34-35) Ez a víz és ez a vér az életnek vize és vére. 
Mielőtt a pap a felajánlott kenyeret és bort ünnepélyes menetben hozza az oltárra, ezt imádkozza: „Urunk Istenünk, te 
egyedül uralkodol az égieken és földieken, ki kerub-trónon hordoztatol, ki a szeráfok Ura, Izrael királya, egyetlen szent 
vagy…” Ekkor énekeljük: „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk” – kik a kerubokhoz hasonlítunk, kik megjelenítjük 
őket itt a liturgiában – „Mert a mindenek királyát fogadjuk, kit láthatatlanul hordoznak az angyali rendek.” – Ég és Föld 
találkozik!  Ahogy László atya az előadásában említette:  „a  hatszárnyú, sokszemű,  fennlebegő  szárnyas kerubok és 
szeráfok szolgálnak”, akik az Isten színe előtt vannak. Az Isten közénk jött, énekeljük, kicsit más dallamon, kicsit más 
szöveggel mint a római katolikusok, de azért számukra is felismerhető: „Szent, szent, szent a seregek Ura, teljes az ég 
és a föld a te dicsőségeddel […], hozsánna a magasságban!” (V.ö. Iz 6,3; Mt 21,9) – azt énekeljük, amit az angyalok 
megénekelnek. „Ezekkel a boldog seregekkel,  emberszerető  Uralkodónk, mi is kiáltjuk és mondjuk: Szent vagy és 
legszentebb…” Akik a délután voltak a Szűzanya könnyező ikonját meglátogatni, láthatták, hogy a görög katolikus és 
ortodox templomokra jellemző ikonosztázion – képfal – közepén van a királyi ajtó, ami csak alkalmanként nyílik meg. 
Krisztus összekapcsolta az Eget és a Földet, és a királyi ajtó ábrázolása teljesen ezt állítja elénk: a 2 szárnyán az angyali 
üdvözlet képe, amelyen megszólítja Gábor Máriát, Mária pedig azt válaszolja: „Legyen nékem a te igéd szerint.” (V.ö. 
Lk  1,38)  A királyi  ajtó  4  sarkán  a  4  evangélista,  akik  írásba  foglalták  Krisztus  üzenetét,  amelyre  az  ünnepélyes 
körmenetben mondja a pap: Bölcsesség! Itt az Igaz tanítás, nem kell mást keresni, nem kell másfelé menni, erre-arra 
tévelyegni és kóborolni, itt az Igaz tanítás, a Szentírás, az Evangélium tanítása! 
Milyen  megtisztelő  dolog,  hogy  a  pap  az  áldozás  előtt  a  görög  katolikus  liturgiában  megszólítja  a  jelenlévőket: 
„Szentség  a  szenteknek!”  A liturgia  szenteknek  hív  minket!  Nem  csak  a  papot,  ministránsokat,  kántort,  hanem 
mindenkit! Szentek vagyunk!? Dehogy vagyunk, hol vagyunk a szentségtől?! Bűnösök, alávalók, Istentől távol állók 
vagyunk, mégis megtisztel minket a liturgia, az Egyház imádsága azzal, hogy szentnek szólít! Miért? Mert találkozunk 
Krisztussal,  mert  magunkhoz  vesszük,  mert  imádjuk,  mert  a  jelenvaló Krisztussal  vagyunk egyek.  S  akkor  már  a 
Mennyország  közöttünk van,  mi  is  tulajdonképpen lélekben a  Mennyországban érezhetjük  magunkat.  Ebben segít 
nekünk a gyertya, a tömjén szálló füstje, benne a jó illata, ebben segít minket a pap aranyos ruházata. Minden ebben 
segít minket, hogy megérezzük: így tisztel meg minket az Isten az Egyház imádsága által, hogy szentnek szólít. 
A görög katolikus ünnepi liturgiákon szokott lenni – így ma is lesz – miroválás. Ez az őskeresztény agapé felidézése, 
amikor bort, olajat, búzát, kenyeret – itt most csak olajat és kenyeret – megáldunk. Ez a kenyér nem Oltáriszentség, 
külön is van ennek a szertatása a Szent Liturgiától. Ez szentelmény, amely jelképezi a kenyeret megsokasító Krisztust, 
aki  közöttünk  van.  Amikor  a  kenyeret  kiosztjuk  a  Szent  Liturgia  végén,  a  szertartást  vezető  pap  mindenkinek  a 
homlokára  kis  keresztet  rajzol  az  illatos  szentelt  olajjal,  miközben  így  szól:  „Krisztus  közöttünk!”  Erre  a  hívek 
válaszolnak: „Van és lesz!” – Ég és Föld találkozik! 
A jobbik részt  választottuk. Örvendetes ez a  mai  este,  hiszen sokan imádkozunk együtt,  rátalálunk arra,  hogy hol 
találkozik az Ég és a Föld, az angyalok karával énekelünk, megtisztel bennünket Egyházunk azzal, hogy szentnek szólít, 
mert Krisztus közöttünk van. Maradjon is közöttünk! Amen!” 

VI. Ima-virrasztás 
A  résztvevők  a  Szűzanya  gyergyói  könnyezéséért,  a  találkozó  lehetőségéért  és  a  Szent  Liturgia  kegyelmeiért 
Szentségimádással  és  Rózsafüzér-maratonnal  adtak hálát,  további  kegyelmeket  kérve  a  megtérésre,  gyógyulásra  és 
szabadulásra szorulók számára. A Szentségimádás bevezető része a görög katolikus szertartású ún. Szupplikáció volt. 
Ezután  Gologi  Máriás  Lajos  Világkonszekráció  címmel  Szegedi  László  által  kiadott  imáival  folytatódott,  a  Világ 
Győzelmes Királynője Engesztelő Fiai örökimádó gyakorlata szerint. Ennek tulajdonképpeni helyszíne a kapcsolódó 
előadás, az ikon-teológia vonatkozó megállapításai és a Szentbeszéd tanítása értelmében az elővételezett kegyelmeknek 



köszönhetően valóságosan  a  mennyei  Világ  Győzelmes  Királynője  Engesztelő  Kápolnában  történhetett.  A 
Szentségimádás után a program Magyar Rózsafüzér-maratonnal folytatódott hajnalig, amelybe a virrasztók közül is 
lehetőségeik szerint többen kitartottak. Tekintettel a Cönákulum keretében imádkozott hagyományos Rózsafüzérre, az 
Irgalmasság Rózsafüzére után a Tengernek Csillaga által kiadott gyűjteményben is megtalálható magyar vonatkozású 
változatok – Világ Győzelmes Királynője, Szeretetláng, Egyház Titka és Egység Királynője – hangzottak el. 
Íme,  a  Szentháromság és  a  Szűzanya gyergyószentmiklósi  ajándéka  Székelyföldnek,  Erdélynek  és  Mária  Országa 
egészének! 
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