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Magyarok Nagyasszonya
„Nemes hazánk, édes nemzetünk elejétől fogva Máriát
Nagyasszonyának választotta. Viszont Mária nemes hazánkat, édes
nemzetünket elejétől fogva kiváltságos népének fogadta. Azt mondám,
hogy édes nemzetünk Máriát elejétől fogva örökös Nagyasszonyának
választotta s ezért mindenkor különös tisztelettel illette. Ezt hogy
nyilván megmutassam, országunk alapítóját, első apostoli koronás
fejedelmünket, dicsőséges Szent István királyt hozom elő. Ez a
fejedelem halála órájához közelítvén és amint Bonfinius írja, örököst
maga után nem hagyhatván, a mai napon, azaz Nagyasszony napján,
sűrű könnyhullatások között, kezeit, szemeit az égnek emelvén, az
egyházi és világi főrendek előtt, Magyarországot, ennek koronáját,
királyi pálcáját, a Boldogságos Szűznek hagyta örökségül...
Mennyire emelkedett Szent István, első apostoli királyunk, a
Máriához való égő szeretetben és ájtatos tiszteletben, ki fejthetné
meg? A Boldogasszonyhoz mindennap, földre leterülvén, nagy
buzgósággal könyörgött. A Boldogasszony tiszteletére széjjel az egész
országban igen sok templomot építtetett. Ő rendelte, hogy Mária
mennybevétele napját Nagyboldogasszony napjának nevezzük és
országos hűséggel, sereges gyülekezettel megtiszteljük, ő mondotta,
hogy nagyobb becsület okáért senki Máriát nevezni ne merje, hanem
csak Nagyasszonyunknak mondja. Ha mégis valaki nevét említené,
akik hallják, fejüket, térdüket meghajtsák. Ő rendelte, hogy a
zászlókról a saskeselyű letörültessék és helyébe Mária képe tétessék;
hogy a magyar nemzet, mely eddig a saskeselyű alatt a
kereszténységen Isten ostora volt, már ezután Mária vezérlése alatt a
kereszténységnek oltalmazó erős bástyája legyen.

Szent László király írta be hazánk törvényébe, hogy Mária
tisztulásának, mennybevitelének, születésének napjai Magyarországon
sátoros ünnepek legyenek. Ő rendelte, hogy Mária Magyarország
Patronájának neveztessék, ő kezdte először a magyar aranyra szűz
Máriát képét veretni ily körülírással: Patrona Hungáriae,
Magyarország patronája.
Összes régi királyaink Székesfehérvárt Mária templomába
temetkeztek; mintha fáradt testüknek pora, hamva másutt
nyugodalmat sem találhatna, hanem csak Mária lábai alatt. Mit
mondjak már a mi édes őseinkről?
Ily ájtatos tisztelői voltak Máriának régi királyaink. Ily buzgón
szolgáltak Nagyasszonyunknak édes őseleink. Ily szentül igyekezett
eleget tenni Szent István végrendeletének ötszáz esztendőn keresztül
egész nemzetünk. Most már, szerelmesim, így okoskodjunk. A
magyar hazát Mária tiszteletére az kötelezte, aki azt alapította. Az
hagyta végrendeletében Máriának országunkat, nemzetünket, aki
országunk, nemzetünk apostola volt. Az tette Mária kezébe a magyar
koronát, aki azt a zálogot nyerte. Az a kéz írta Máriát
Nagyasszonyunknak, amelyet Isten sok jellel és csodával
megdicsőített. Lehet-e tehát nekünk e végrendeletet elfogyasztanunk?
Nem lehet, édes magyarjaim. Él Szent István a mennyországban. Él
szűz Mária a dicsőségben. A királyi ígéret szent és örökös ígéret. A
végrendelet tehát most is fennáll. Mária tehát most is Magyarország
Nagyasszonya.” (Részletek Alexovics Vazul egykori prédikációjából. Alexovics Vazul konvertita, pálos szerzetes,
teológiai tanár 1742-ben született Egerben. A budapesti egyetemi – régebben pálos – templom első és a 18. század egyik
legjobb magyar szónoka volt.)

Amade László: Édesanyja, Nagyasszonya
Édesanyja, Nagyasszonya
Igaz magyar fiaknak,
Pátrónája, Pártfogója
Régi magyar hazánknak!
Tehozzád járulunk,
Sírva leborulunk,
Légy anyja fiaidnak!
Reánk tekints, mert senki sincs,
Ki sorsunk boldogítsa;
Igaz szívét és jó szemét
Aki reánk fordítsa.

Sok véres sebünket.
Panaszos ügyünket
Aki előbb mozdítsa.
Mindenfelé Nyomorúság
Szorongatja népünket,
Majd száraz ég, majd zápor, jég
Veri el termésünket.
Most szívünk szomorú,
Fél, hogy lesz háború,
Kétség gyötör bennünket.

Békességben, csendességben
Tartsd meg hű szolgáidat,
Becsületben és bőségben
Örökös országodat.
Szánd meg, ó jó Anya,
Magyarok Asszonya,
Hű magyar jobbágyodat!
Jó hírnévnek, magyar vérnek
Gerjeszd vidám újultát,
Királyáért, Hazájáért
Vitéz vére buzdultát.
Engedd, hogy hős karja

Mindig föltarthassa
Az ellenség lándzsáját.
Így zokogunk, így hódolunk,
Mária, szent nevednek;
Így remélünk, halunk s élünk
Jó anyai szívednek.
A magyar szent hazát
S angyali koronát
Ajánld föl az egeknek.
Várkonyi báró Amade László (Bős, 1703. március
12. – Felbár, 1764. december 22.) magyar költő.

Esterházy Pál nádor imádsága a Magyarok Nagyasszonyához
(részletek)

Emlékezzél meg, istennek dicsőséges Anyja, magyarok
Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről,
melyet első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott,
végrendeletében neked adott. Tekints kegyes arccal országodra, és
dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál.
Hozzád kiáltottak atyáink, és minden ínségükből kiszabadultak, mert
szemed folyvást vigyázott örökségedre. Azért ebben a reménységben
oltalmad alá futunk mi, kik gyermekeidnek nevezzük magunkat, s
alázatosan kitárjuk előtted könyörgésünket.
Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden lelki és testi
gonosz
ellen
Hazánkat.
Nyerj,
esedezésed
által,
az
Anyaszentegyháznak nálunk és minden földön felmagasztalást.
Könyörgünk egész népünkért. Tartsd össze örökségednek
polgárait, kiket védelmed alá vettél. Esdj a fiataloknak tisztaságot, a
házasfeleknek jámborságot, a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak
állhatatosságot, az özvegyeknek és árváknak gyámolítást, a
szegényeknek
pártfogást,
a
szomorúaknak
vigasztalást,
a
megholtaknak örök nyugodalmat. Ne vesd meg esdeklő gyermekeidet,
s bár annyiszor elhagytunk téged, óvj meg minket, hiszen te nem
szűntél meg Anyánk lenni. Légy szószólónk szent Fiadnál, hogy
akarata szerint intézzük életünket, s hogy közbenjárása által
megsegítve, a jelen élet után az örökké tartó boldogságba jussunk.

„Nem elég, hogy a nő szerető hitvestárs legyen, anyává is
kell lennie, hogy homlokán a szépség koronája mellé a szentség
koronáját is elnyerje.” (Victor Hugo)


Zarándoknapi ima az édesanyákért…
Mennyei Atyánk!
A Biblia nem csak atyához, hanem édesanyához is hasonlít téged.
Te olyan Isten vagy, aki sohasem feledkezik meg gyermekeiről, aki
megrendülsz, ha a gyermekeid szenvedését látod, olyan Isten, akinek
anyai szíve van. Hálát adunk Neked az Édesanyákért! Hálát adunk az
Édesanyánk szeretetéért, minden áldozatáért, hitéért, édesapánk iránti
hűségéért, tiszteletéért, odaadásáért.
Áldd meg Édesanyánkat, jutalmazd őt bőségesen kegyelmeddel,
békéddel, vigasztalásoddal. Urunk, könyörgünk hozzád minden
Édesanyáért. Adj nekik nagy szívet, a Tiedéhez hasonlót. Adj nekik
szeretetet, tiszteletet, hűséget a férjük iránt. Add, hogy családjuk erős
oszlopai és szíve lehessenek, akik kedvességükkel, szeretetükkel
teszik igazi otthonná a családi fészket férjük és gyermekeik számára.
Adj nekik sziklaszilárd, Benned gyökerező hitet, adj nekik erőt a
mindennapi sok-sok áldozathoz és szolgálathoz. Add, hogy örömüket
leljék minden szolgálatban, amit a családjukért tesznek, és jutalmazd
őket a kisgyermekek szeméből sugárzó fénnyel, köszönettel.
Add, hogy hiteles és szép életükkel tudják továbbadni a hit kincsét
gyermekeiknek, tudják gyermekeiket odavezetni Hozzád, aki minden
gyermek legfőbb nevelője és tanítómestere vagy. Add, hogy az
Édesanyák bátran mondjanak igent az életre, adják tovább az élet
hatalmas kincsét éppoly bőkezűen, mint amilyen ingyenesen ők maguk
is kapták ezt a kincset. Istenünk, áldd meg az Édesanyákat! Ámen.
(Székely János püspök imádsága a 2018-as, édesanyákért felajánlott 1úton zarándoknapra)
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