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szentmiséjén 

 

Pap: Terjesszük kérésünket bizalommal Atyánkhoz, a mindenható 

Istenhez, aki meghívott és vezet bennünket üdvösségünk útján. 

Mindig készséges szívvel és tudatosan fogadjuk kegyelmét, 

különösen most, amikor Fiának, Jézus Krisztusnak áldozatát 

bemutatjuk mindhalálig hűséges szolgája, Mindszenty József 

bíboros emlékkonferenciájának napján. 

 

1. Mennyei Atyánk! Egy nemzet, egy ország jövőjének alapja az 

ifjúság keresztény nevelése. Erre a tényre a nagy magyar 

hitvalló, Mindszenty bíboros is számtalanszor rámutatott. Az 

ember végső célja az örök üdvösség, de ennek ajándékát 

csak úgy tudja befogadni, ha az isteni kegyelemmel 

együttműködve erkölcsileg tökéletesíti önmagát. Add Urunk, 

hogy a mai korban, amikor egyre inkább eljelentéktelenítik a 

bűn valóságát, az Egyház mindig világosan és egyértelműen 

nyilatkozzék arról, hogy mit kell hinnie és cselekednie az 

embernek ahhoz, hogy üdvözüljön. 

 

2. Jézusunk! Amikor Júdás elhagyta az utolsó vacsora termét, a 

történelem legsötétebb tette kezdődött meg. Az ehhez hasonló 

esetek sokszor megismétlődtek a történelem során. 

Mindszenty Józsefet is elfogták és bebörtönözték, 

megalkuvást nem ismerő, hitvalló tanúságtétele miatt. Add 

Urunk, hogy a jelenkori szándékos megtévesztések és 

hazugságok áradatában se hagyjuk magunkat félrevezetni. 

Nem ámíthatjuk magunkat, hogy nem kaptunk kellő 

figyelmeztetést: az Egyház 2000 éves története e tekintetben 

is tiszta tanítást ad elénk. Add, hogy segítségeddel 

tekintetünket minden ingadozás és tétovázás nélkül a hitvallók 

és vértanúk példájára szegezzük és a szerint is éljünk. 

  



3. Szentlélekisten! Az emberek sokszor nem az elvek és az 

igazság szerint ítélnek és cselekszenek, mert evilági 

szempontok szerint ez „nem kifizetődő”. Mindszenty bíboros 

jogtalan elítélésekor az utolsó szó jogán a következőket 

mondotta: „Fél évszázados adottsággal állok itt, egy határozott 

neveléssel és alapelvekkel. Ez a nevelés és ezek az alapelvek 

ugyanúgy vannak beépítve egy emberi életbe, mint ahogy a 

földre rá van építve a vaspálya. Ez a vaspálya visz és 

megmagyaráz sok mindent.” Add Urunk, hogy a helyes 

alapelveknek a vaspályájáról soha le ne térjünk, akármilyen 

nagy áldozatot is kíván ez tőlünk. 

 

4. Urunk Jézus! Önként vállalt keresztáldozatod minden szónál 

beszédesebb megnyilatkozása az önmagát irántunk teljes 

mértékben odaadó, kiüresítő isteni szeretetnek. Csak aki 

valamilyen formában lemond önmagáról, az nyerheti meg az 

életét és önmagát. Add, hogy példádat és a Belőled lelki erőt 

merítő modernkori hitvallók és vértanúk példáját követve 

életünkkel és szavunkkal ebben az emberileg tekintve 

teljességgel bizonytalan világban bátran hirdessük az 

Örömhírt, töretlenül bízva abban, hogy egyéni és közösségi 

életutunkat – a mi hatékony közreműködésünkkel – Te 

tervezed. 

 

5. Szentlélekisten! Mint egykoron Krisztust Pilátus elé hurcolta a 

tömeg, úgy vitték Mindszenty bíborost is az akkori rendszer 

„népbírósága” elé istentagadó latrok. Hamis a vád, hazug a 

lefolytatott eljárás. De kell a látszat, a jogszerűség látszata; de 

majd a jogot is lábbal tiporják, hogy meglegyen a justizmord is, 

és vele együtt az igazság halála. Koncepciós per volt a 

javából: az ítélet is megvan, csak ki kell mondani. Add Urunk, 

hogy ha ekkora megpróbáltatást nem is mérsz ránk, 

bölcsességed által mindig helyesen tudjunk választani jó és 

rossz között, legyen bátorságunk dönteni és határozottan járni 

az erkölcsileg helyes, egyetlen utat. 

  



6. Mária, égi Édesanyánk! A katolikus hit dogmája, hogy a 

szentek közbenjárhatnak érettünk, és mi kötelezve vagyunk 

arra, hogy közbenjárásukat kérjük. Szent István király Neked 

ajánlotta fel az országot, ami egy meghatározó vallási és 

közjogi cselekedet volt. Mindszenty hercegprímás is sokszor 

figyelmeztetett minket, hogy imádságainkat a Te szeplőtelen 

szíveden vezessük át, kérve közbenjárásodat. Kérünk Téged, 

mutasd meg nekünk, hogy égi Édesanyánk vagy. Mi pedig 

igyekszünk megmutatni azt, hogy a Te gyermekeid vagyunk. 

Életünket és minden testvérünk életét, az üldözött 

keresztényekét most különösképpen felajánlva Neked, kérjük 

hathatós közbenjárásodat. 

 

Pap: Mindenható Istenünk! Te légy a világító fény életünk útján. 

Értsük meg és fogadjuk el az üdvösség ajándékát. Add, hogy 

mindannyian bejussunk a Te országodba és dicsérhessünk Téged 

magyar szentjeink társaságában, Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 


