HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
2013. OKTÓBER 26. 18.00 ÓRA
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) Urunk, Istenünk! Te egyházadban bátor hitvallókat, vértanúkat támasztasz – minden
korban ezeknek érdeméből, véréből sarjad a kereszténység magva. Add, hogy
Mindszenty József bíboros, hitvalló hercegprímás mielőbb a boldogok, majd a szentek
sorába kerüljön! Ne engedd, hogy esetleges ármánykodások ezt még tovább
késleltessék! Segítsd viszont azok munkáját, akik időt és fáradtságot nem kímélve,
teljes erejükkel dolgoznak ezért a magasztos célért. Ne hagyjuk, hogy a „világ fiai” a
maguk módján okosabbak legyenek nálunk! Legyen Mindszenty bíboros már most is a
magyarság és az egész kereszténység számára világító fáklya: példájával ő erősítse
meg a küzdő egyház tagjait hitben, bölcsességben és Isten előtti kedvességben.

2) Jézusunk! Amikor apostolaid megkezdték a keresztény hit hirdetését, azt mondottad
nekik: „Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” Mindszenty
hercegprímás az 1946-os pünkösdhétfői esztergomi papszentelés alkalmával így szólt
a szentelendőkhöz: „Ma nektek sem mondhatok, fiaim, egyebet.” A beszéd így
folytatódott: „Ha a világ 5–10 feje üdvözülni akar, akkor elétek térdel.” Add Urunk,
hogy még ha farkasok között is kell hirdetnünk az evangéliumi hitet, tisztességet és
becsületet, akkor se rettenjünk meg a gonoszság fiainak fenyegetéseitől! Az elhintett
mag, növekedést adó kegyelmeddel, meghozza gyümölcsét. Életünkkel, szavunkkal
álljunk ki az Igazság mellett, amely üdvösségre vezető eszköz, és a földi életet is
szebbé teszi. Ne mulasszuk el soha a bűnbocsánat szentségének vételét sem, mert Isten
felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, ahogyan erre a szentelési beszéd is
figyelmeztet.

3) Szentlélek Úristen! A szentelési beszéd tovább folytatódik: „A reverendába sok sáros
csizmát beletörölhetnek, nem számít, a reverenda volt és marad a legedzettebb emberi
ruha.” Mindszenty bíboros szenvedett: Krisztusért és Krisztussal szenvedett. Őt is
gazembernek és a haza ellenségének mondták, mint Krisztust; ellene is
rágalomhadjáratot indítottak, mint Krisztus ellen tették; hamis tanúk vádolták őt is,
mint Krisztust; őt is elítélték – a gonosztevők ítélték el – mint Krisztust. Lelki óriás ő,
akiben Krisztus kegyelme nem volt hiába. Add Urunk, hogy a világ valamennyi
püspöke, áldozópapja, keresztény hívője példát és bátorságot nyerjen Mindszenty
bíboros életéből; soha ne sajnálják az áldozatot, a nehézségek vállalását az üdvösség
előmozdítására; így a reverenda „edzettsége” is az erények mutatójává válik!
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4) Jézusunk! Mindszenty József szavai szerint „az apostolok vértanúk lettek, mert a
vallással, mint magánüggyel nem lappangtak.” Mindszenty bíboros a magyar ifjúság
valláserkölcsi nevelését a lelki élet egyik központjának tekintette. Ahogy mondotta:
„Vagy a valláserkölcs, vagy a bűn rothadása a közügy, ez az élet kérlelhetetlen
logikája és váltógazdasága. Az igaz vallásnak, mint igazságnak nyilvánossági jogot és
érvényesülést kell engednünk az élet egész vonalán.” Add Jézus, hogy jól kiaknázzuk
ezt a lehetőséget és egyben súlyos feladatot: döbbenjenek rá a családok nagy
felelősségükre, hogy csak a vallásos nevelés segíti elő a valódi, benső megbékélést,
amely nélkül jobb jövő lehetetlen! A keresztények váljanak fényes jelekké, amely
figyelmeztet a veszedelemre is, de a megtérésre is!

5) A szentéletű püspököknek gyönyörű koszorúja nőtt magyar földön a közelmúltban is,
köztük három nagy főpap: Prohászka Ottokár, Apor Vilmos vértanú és Mindszenty
József bíboros. Mindszenty bíboros a világháborút követő istentelen rendszer
kínzópincéiben 39 napos kínzása alatt vágyva gondolt az akkor már orosz fegyverektől
vértanúhalált halt Apor Vilmos győri püspök magasztos sorsára; szeretett volna a
helyében lenni. Istenünk! Ha nem is a vértanúságot, de az állhatatos keresztény példát
kívánod ma tőlünk. Ennek pedig egyik alappillére a hitismeretek bővítése. Add, hogy
bár aggódva a jelen állapotokért, de annál nagyobb reménységgel fordulva Hozzád,
mindent megtegyünk az alapos hittani ismeretek megszerzéséért és ez által egyre
hűségesebb követőid lehessünk ebben a lelkileg annyira félrevezetett és céltalanság
felé tartó világban!

6) Mindszenty József kompromisszumok nélkül hirdette az örök érvényű igazságokat,
védte a magyar múltat, a szent tradíciókat, az emberi jogokat. Ő emelte fel egyedül
tiltakozó szavát a magyar nemzettel szemben igazságtalan és egész Közép-Európa
őszinte megbékélését lehetetlenné tevő, gyűszűnyi bölcsességet sem mutató párizsi
békeszerződés ellen. Egyaránt védelmébe vette az ősi otthonaikból kiüldözött
szlovákiai magyarokat és a kitelepítéssel büntetett hazai svábságot. Add Urunk,
kegyelmedet azoknak, akik a mai napig ezeknek az égbekiáltó igazságtalanságoknak a
jármában szenvednek! Ezek az el nem évülő bűntettek soha nem kaphatják meg az
erkölcs oldaláról a legkisebb elismerést sem! Ne engedd, hogy keresztjük nehezedjék,
hanem add meg nekik szabadító kegyelmedet. Csak a többség és a kisebbség jogainak
és kötelességeinek kölcsönös elismerése lehet az őszinte megbékélés kezdete és
záloga!
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7) Szentlélek Úristen! Némelyek Mindszenty bíboros engedetlenségét szeretnék
bizonyítani. Ez aligha fog sikerülni. Az igazság kimondása még nem jelent
engedetlenséget, hiszen a Szentírás szavai szerint „az igazság szabadít meg titeket”.
Amikor Mindszenty bíboros érseki székétől való megfosztása bekövetkezett, a
másnapi találkozó alkalmával csak ennyit mondott: „Szegény pápa, mennyi baja van
velem.” Ez mindennél jobban mutatja evangéliumi értelemben vett alázatát. De
viszont arról sem hallgatott, amiről nem hallgathatott! Az igazság elhallgatása, vagy a
hazugság olyan, mint a bumeráng: visszavág arra, aki eleresztette! Add Urunk, hogy
mi is minden körülmények között igazmondóak legyünk. Ne kérjünk soha kölcsön a
sátántól kezet arra, hogy az Isten terveibe beavatkozzunk, és hogy egyházunknak,
nemzetünknek a támaszai helyett inkább a gyengítői legyünk!

8) Urunk, Istenünk! Mindszenty bíboros mondotta a világháborús összeomlás után: „Ha
lesz 1 millió imádkozó magyar, akkor nem félek a jövőtől!” Pedig, de kegyetlen jövő
elé nézett akkor az ország! Most vajon milyen jövő elé nézünk? Ez rajtunk is múlik!
Éljünk hitünk szerint, azaz imádkozzunk és tegyünk is sokat mindezért! Lankadatlanul
gyakoroljuk az engesztelést a magunk és mások, különösen a magyar föld bűneiért.
Bűnbánatban, áldozatban, hangtalan keresztviselésben mossuk tisztára bűn-szennyes
földünket, népünket. Hogy eredményes és üdvös legyen ez a szent igyekezet, Mária
Szeplőtelen Szívén vezessük át! Jaj nekünk, ha mindez görögtűz és magyar
szalmaláng csupán; ha az idő múlása, a nehéz hétköznapok gyötrelme, küzdelme, a
vészes szárnyakkal ránk települni siető közöny, kishitűség, valamint a fásultság
hamuja, pernyéje a szívek fellobbanó tüzét, parazsát elfojtaná és a Nagyasszony
fölséges, egyedül bíztató alakja – a mi hibáinkból, lanyhaságunkból és
langyosságunkból – ködbe vész. Ebben segíts minket, Istenünk!

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.
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