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Augusztustól októberig:
Mária-ünnepek között
Ebben az időszakban egymást követik a Mária-ünnepek
Nagyboldogasszonytól (aug. 15.) Magyarok Nagyasszonyáig (okt. 8.). Ezért
ebben a lapocskánkban magyar népünket gyökeresen átható kultuszunkat
mutatjuk be. Nyilván nem akarjuk eközben megbántani a másként
gondolkodókat – talán ők is találnak benne használható, őket is megragadó
gondolatokat, ima-szavakat.
Miért tiszteljük mi, katolikusok a Szűz Máriát?
Mindenekelőtt nincs okunk rá, hogy ne tiszteljük. A Mária-tisztelet
ugyanis nem bálványozás, mert mi Máriát nem imádjuk, ezt csak
rosszakarattal lehet ránk fogni; sem nem kisebbítjük vele Krisztus tiszteletét,
mert ellenkezőleg Máriát is azért tiszteljük, mert oly közel állott Jézushoz,
tehát voltaképp benne is Krisztust tiszteljük elsősorban. Hogy a Mária-tisztelet
árt a Krisztus-tiszteletnek? Mióta ártott egy fiú tiszteletének az, hogy mellette
és miatta az anyját is tisztelték? S nem éppen az ellenkezőt tapasztaljuk-e
mindenütt? Ahol őszinte és mély a Mária-tisztelet, ott eleven a hitélet is és a
Máriakegyhelyek, templomok stb. a Krisztus imádásának, a lelkek
megtisztulásának és az Isten szeretetének legtermékenyebb melegágyai. Ez
azonban még csak negatív ok. Most lássuk pozitíve, miért tiszteljük mi
katolikusok a Boldogságos Szüzet?
Először: mert Isten maga tisztelettel illette, kitüntette, köszöntötte a
Boldogságos Szüzet. Köszöntötte az angyal által. Ha valakinek Isten az
angyal által azt mondhatja, hogy ,,üdvözlégy, malaszttal teljes", mégis csak
szeretnénk tudni, miért ne mondhatnánk azt neki mi is? Hiszen akkor, ha a
Máriatisztelet babonaság, Isten maga adott volna példát a babonaságra!
Másodszor: mert a Boldogságos Szűz mindenképp megérdemli, hogy
tiszteljük. Maga az angyal mondta neki az evangélium szerint,
hogy „malaszttal (kegyelemmel, Isten áldásával, szeretetével) teljes", és hogy
az „Úr van vele" és hogy „áldott az asszonyok között". Ha mindenkit aszerint
tisztelhetünk, amint több vagy kevesebb jó tulajdonsággal ékeskedik, hogyne
kellene mindenekelőtt Máriát is tisztelnünk, akiről maga az evangélium
mondja, hogy az „Isten volt vele" s hogy „malaszttal teljes"?

És ha Mária nem lett volna csakugyan a legjobb, a legszebb, a legerényesebb
az asszonyok között, hogyan választhatta volna akkor éppen őt az Istenember
saját édesanyjául?
És végül nézzük csak az evangéliumokat: mennyit tett, tűrt, szenvedett
ez az egyszerű, alázatos Szűz az Úr Jézusért, érettünk, az emberi nemért
kezdve attól a perctől, melyben először „járta át a tőr a lelkét", egészen addig,
amíg mint erős asszony ott „állt Jézus keresztje mellett", mikor még a
tanítványok is megfutamodtak? S ezt az „áldottat az asszonyok között", az
Úrnak ezt a leghívebb „szolgáló leányát" nem volna szabad kiváló szeretettel
tisztelnünk? Az evangélium talaján áll-e az, aki a Mária-tisztelet ellen
mennydörög?
Harmadszor: mert a Mária-tisztelet természetszerűleg hozzátartozik az
Úr Jézus tiszteletéhez. Nem lehet másképp: ha valakit igazán nagyon tisztelek
és szeretek, akkor a tiszteletemet és szeretetemet kiterjesztem azokra is, akik
az ő szívéhez közel állnak, akiket ő is szeret és becsül. Mármost Jézus, aki
bizonnyal a legjobb fiú volt a világon, ne szerette volna az édesanyját? S nem
volna benne annyi lovagiasság, és gyermeki hűség, hogy híveitől
(természetesen nem imádatot, de) lovagias, hűséges tiszteletet s szeretetet
követeljen édesanyja iránt is? Akit ő annyira szeretet, hogy még kereszten
függve is róla gondoskodott s kedvenc tanítványának gondviselő szeretetébe
ajánlotta őt?
(Bangha Béla SJ; Forrás: Bangha Béla SJ összegyűjtött munkái - V. kötet)

Salve Regina
Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.
Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát
fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nékünk,
méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!

Ima – Nem lehetek ott a templomban
Én édes jó őrangyalkám,
Szépen kérlek, gondolj reám
Menj helyettem a templomba
Térdelj le az én padomba
S imádkozz nagy áhítattal
Együtt a miséző pappal
Kérlek felajánláskor is
Az áldozattal egyesíts
Ajánld Istennek mindenem
Áldozatul szívem-lelkem
Amim van, és ami vagyok
Mindent a kezedbe adok
Tedd oda a paténára
Az Isten szent oltárára
És hogyha a pap szavára
Jézus leszáll az oltárra

Buzgó áhítattal imádd
A közénk jött égi Királyt
Majd könyörögj enyéimért
Élőkért és meghaltakért
Hogy az Úr Krisztus szent vére
Legyen az ő lelkük vére
Azokért is kik szeretnek
Vagy kik nekem rosszat tettek
S ha már a legtöbb jót tették
Hozd nekem is Krisztus testét
Lelkem vele egyesüljön
Templomává testesüljön
És ha véget ér a mise
Az áldást is hozd el ide.
Amen.

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a
búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem
segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem,
Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg,
hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Ámen.

Én lefekszem én ágyomba,
testi földi koporsómba,
engem álom meg ne csaljon,
gonosz töllem távol járjon.
Niccs kaput, angyal,
nyúccs kezet, Mária,
hogy menjek az Úr színe látogatására!
Én kimenék ajtóm elejibe,
föltekinték napkeletre.
Ott láttam egy szép kicsi kápolnát,
küjjel aranyos, belől irgalmas.
Ott sír Boldogságos Szűzmárja,
odamene szent evangélista,
kérdé: Mit sírsz, mit sírsz, Szűzanyám Márja?
Hogyne sírnék, szent evangélista,
mikor az én áldott szent fijam
három egész napja, hogy odavan!
Menj ki térdig vérbe, könyökig könyübe,
Eléjő a te áldott szent Fijad!
Én kimenék térdig vérbe, könyökig könyübe,
Eléjöve az én áldott szent fijam.
Kérdé: Mit sír, mit sír édesanyám?
Hogyne sírnék, édes fijam,
mikor te három egész napja, hogy odavagy?
Két nap űldözének, harmadik nap megfogának,
a siralomhegyre kivivének, az oszlophoz megkötének,
vasláncsákval csapdosának, dühös nyálukval köpdösének.
Bizony, bizony, ki ezt megtanulja,
S elmondja pénteken háromszor nagyjába,
az Isten megőrzi lelkét gutaütéstől, menkőütéstől,
tüztől, viztől, hirtelen, véletlen haláltól,
az ördögnek hatalmától, pokolnak kénjától,
éhségtő, döghaláltól, szomoru változástól.
Szent János, ki megkeresztelte Jézust a Jordán vizébe,
légy oltalmunk, hogy győzhessük le az ördögi ellenséget,
az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten által. Ámen.
(forrás: Gyimesbükki Plébánia honlapja)

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!

Békességben, csendességben
Tartsd meg hű szolgáidat,
Becsületben és bőségben
Örökös országodat.
Szánd meg, ó jó Anya,
Magyarok Asszonya,
Hű magyar jobbágyodat!

Reánk tekints, mert senki sincs,
Ki sorsunk boldogítsa;
Igaz szívét és jó szemét
Aki reánk fordítsa.
Sok véres sebünket.
Panaszos ügyünket
Aki előbb mozdítsa.

Jó hírnévnek, magyar vérnek
Gerjeszd vidám újultát,
Királyáért, Hazájáért
Vitéz vére buzdultát.
Engedd, hogy hős karja
Mindig föltarthassa
Az ellenség lándzsáját.

Mindenfelé Nyomorúság
Szorongatja népünket,
Majd száraz ég, majd zápor, jég
Veri el termésünket.
Most szívünk szomorú,
Fél, hogy lesz háború,
Kétség gyötör bennünket.

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)



Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és
áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent
Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.
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