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Drága gyermekek!
Ma szeretnék köszönetet mondani
kitartásotokért és meghívni benneteket arra,
hogy nyíljatok meg a mély imára.
Gyermekeim, az imádság a hit szíve és az örök
életbe vetett remény. Ezért imádkozzatok
szívvel, mindaddig, míg szívetek nem énekel
hálával a Teremtő Istennek, aki életet adott
nektek. Gyermekeim, veletek vagyok, és
édesanyai béke-áldásomat hozom nektek.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

„Drága gyermekek!
A Magasságbeli megengedte nekem,
hogy újra megtérésre hívjalak
benneteket. Gyermekeim, nyissátok meg
szíveteket a kegyelemre, amelyre
mindnyájan meghívást kaptatok.
Legyetek a béke és a szeretet tanúi ebben
a békétlen világban.
Az életetek mulandó ezen a földön.
Imádkozzatok, hogy az ima által az égre
és az égi dolgokra vágyakozzatok, és
szívetek mindent másképp fog látni.
Nem vagytok egyedül, veletek vagyok és
közbenjárok értetek Fiamnál. Köszönöm,
hogy válaszoltatok hívásomra.”

Legyetek a béke és a szeretet tanúi!
Láthatjuk, hogy a Szűzanya üzeneteiben
gyakran hív tanúságtételre bennünket. Jézus is
tanúságtételre hívta tanítványait. Bátorította őket,
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Ígéretét. Maradjatok a városban mindaddig, amíg
erő nem tölt el benneteket a magasságból.“
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„Hadd magasztaljalak, Uram, királyom!
És dicsérjelek téged, szabadító Istenem! Hadd hirdessem nevedet,
mert segítőm és oltalmazóm lettél!”
Sir 51,1-2

városban mindaddig, amíg erő nem tölt
el benneteket a magasságból.“ Még le
kellett, hogy szálljon rájuk a Szentlélek.
Vagyis ők szemtanúk voltak ugyan,
megérinthették kezükkel a feltámadt
Jézust, sebeibe helyezhették ujjaikat, de
mindezek ellenére szükségük volt az
apostoloknak a Szentlélek erejére, hogy
megnyissa értelmüket, hogy megértsék
az Írásokat és a titkokat, amellyel öröktől el voltak rejtve Istenben. Ez az, amelyet némelyek minőségi ugrásnak neveznek: a Szentlélek által az apostolok tapasztalata értelmes hitté alakult. A
Szentlélek által értették meg az események jelentőségét, amelyeknek tanúi.
Sokan Međugorjéban élték
át Isten csodálatos tetteit. Megtapasztalták Isten ölelését szívükben és testükben. Amit átéltek, azt senki sem veheti
el tőlük, és senki sem győzheti meg őket
arról, hogy Isten nem munkálkodott az
életükben. Szükségünk van a Szentlélek
erejére ahhoz, hogy tanúságot tegyünk.
A Szűzanya üzeneteiben gyakran hívott
a Szentlélekhez, az Igazság Lelkéhez
való imára. Ő a Szentlélek jegyese. Ahol
a Szűzanya, ott a Szentlélek. Ahol a
Szűzanya, ott Isten fénye és kegyelme.
Csak amink van, azt tudjuk adni
másoknak. És csak azt tudjuk adni, amit
Istentől kaptunk, aki egyedül gazdag
azokban az ajándékokban, amelyekre
vágyakozunk. Isten ajándékainak elfogadásához vezető út az ima, amely megnyitja szívünket Isten kegyelmére. Amit
Istentől kaptunk, azt nem tarthatjuk meg
magunknak. Nem a mi tulajdonunk. A
szeretet és a kegyelem természete az,
hogy ajándékoz és megosztja azt, amije
van. Minél többet ajándékoz, annál inkább gyarapszik. Ezért, vegyük komolyan a Szűzanya szavait és hívását, hogy
beteljünk békével és szeretettel, amire ez
a békétlen világ éhezik, és amelynek
Istenre van szüksége.
Imádság
Jézus, azt szeretnénk, hogy ma
is szívünk, közösségünk, családunk,
nemzetünk, hazánk középpontjába állj,
és minden szív meghallja köszöntésed
szavát: „Békesség nektek!”. Adj békét
félelemmel teli szívünknek. Adj békét
minden embernek, akit szorongás és félelem gyötör. Adj békét mindazoknak,
akik úgy érzik, hogy szívük tele van keserűséggel és gyűlölettel. Ne engedd,
hogy bármilyen negatív vagy ördögi
dolog helyet kapjon bensőnkben. Ezt
kérjük Tőled, Jézus, aki egyedül tudsz
igazi békét és örömet ajándékozni nekünk. Ezt kérjük Tőled, Égi Édesanyánk, Szűz Mária, a Béke Királynője
érdemeiért. Ámen.
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

LEGYETEK SZENTEK!
„az ima által az égre, és az égi dolgokra vágyakozzatok”

A Szűzanya medjugorjei üzeneteiből:
„Imádjátok Őt és szenteljetek időt a Teremtőnek, aki után vágyakozik a szívetek. Ne feledjétek, hogy átutazók vagytok ezen a földön, ahol a dolgok
csak apró örömöket adhatnak, viszont Fiam által az örök életet kaptátok
ajándékba.” (2007. december 25.)
„Annyira vakok vagytok, hogy csak a földi életre gondoltok. Isten azért
küldött engem, hogy az örök élet felé vezesselek benneteket. Gyermekeim,
én nem fáradok el ebben, akkor sem, ha azt látom, hogy a ti szívetek elnehezült és fáradt mindarra, ami kegyelem és ajándék.” (2006. október 25.)
„Ne tulajdonítsatok jelentőséget a kis dolgoknak, vágyakozzatok a mennyország után.” (1987. július 25.)
A Szentírásból:
„Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem,
ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szeretettél engem a világ teremtése előtt.” (Jn17,24)
„Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény együtt sóhajtozik és vajúdik
mindaddig. De nemcsak azok, hanem mi is, akik magunkban hordjuk a Lélek zsengéig: mi magunk is sóhajtozunk bensőnkben, s várjuk a fogadott
fiúságot, testünk megváltását. Üdvözülésünk ugyanis reménybeli. Látni
azonban azt, amit remélünk, nem reménység; hisz ki remélné azt, amit lát?
Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor várjuk is türelemmel.” (Róm
8,22-25)
„Ezek azok, akik a nagy szorongatásból jöttek, és fehérre mosták ruhájukat
a Bárány vérében. Ezért vannak Isten trónja előtt, és éjjel-nappal szolgálnak
neki templomában; és aki a trónon ül, fölöttük lakik. Nem éheznek és nem
szomjaznak többé, nem éri őket többé a nap, sem bármiféle forróság, mert a
királyi széken trónoló Bárány lesz a pásztoruk, az élet vizének forrásához
vezeti őket, és Isten letöröl szemükről minden könnyet.” (Jel 7,14-17)
Az Egyház tanításából:
„Az igaz boldogság vágya elválasztja az embert e világ javainak rendetlen
szeretetétől, hogy Isten látásában és boldogságában teljesedjék be. »Az ígéret ugyanis (tudniillik Isten látásáé) oly nagy, hogy fölülmúlja a boldogság
határait. (...) Mert a Szentírás szóhasználatában látni ugyanannyi, mint birtokolni. (...). Aki tehát Istent látja, mindent, ami csak jó, azáltal, hogy látja,
elért.«
A szent nép előtt áll, hogy a magasból jövő kegyelemmel harcoljon azon
javak eléréséért, amelyeket Isten ígér. A Krisztus-hívők, hogy Istent birtokolhassák és szemlélhessék, megtagadják sóvárgó vágyaikat, és Isten kegyelmével legyőzik a gyönyör és a hatalom csábításait.
A tökéletesség ezen útján a Lélek és a Menyasszony az Istennel való tökéletes közösségre hívják azokat, akik hallgatják őket:
»Ott lesz az igazi dicsőség, ahol senkit sem fognak tévedésből vagy hízelgésből dicsérni; az igazi megtisztelés, amit nem tagadnak meg azoktól, akik
megérdemlik, és nem adják olyannak, aki méltatlan rá; egyébként senki
méltatlan nem fog törekedni megtiszteltetésre, mert oda csak azokat bocsátják be, akik arra méltók. Ott majd igazi béke lesz, amelyben senki sem érez
ellenségeskedést sem önmagában, sem mások részéről. Az erény jutalma Ő
lesz, aki az erényt adta és Önmagát ígérte a lehető legjobb és legnagyobb
jutalomként (...): »Én a ti Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek«(Lev
26,12) (...). Ugyanez az Apostol szavainak is értelme: »hogy Isten legyen
minden mindenben« (1Kor 15,28). Ő maga lesz vágyakozásaink beteljesülése, akit látni fogunk vég nélkül, szeretni fogunk megunás nélkül, dicsérni
fogunk belefáradás nélkül. Ez az ajándék, ez a szeretet és ez a tevékenység
biztosan mindenkié lesz, akár csak maga az örök élet.«” (Katolikus Egyház
Katekizmusa 2548-2550)
Szentek, lelki írók gondolataiból:
„Természetem föllázad a halál ellen, de szívem fölujjong a gondolatra,
hogy meg fogom látni Istenemet. Ó, Istenem, micsoda boldogság lesz az!
Hozzád megyek, és szemeim szemlélhetnek téged. Igaz, hogy vétkeztem, de
nagy az én bizalmam…” (Betlehemi Szent Mirjam)

„Midőn a rendkívül ízletes reggelihez leültem, így szóltam az Úrhoz: »Köszönöm ezeket az adományokat, de szívem haldoklik az
Utánad való vágyakozástól. Nem ízlik nekem
itt a földön semmi. A Te szereteted tápláléka
után éhezem.«” (Szent Fausztina)
„Egy este az ápolónővér, - látva szinte mérhetetlen vértanú-szenvedését, - így szólt hozzá: »Ó, nem bírja már tovább, szegény nővérkém!« »Csakugyan nem bírom tovább!«
»Elképzelem
vágyát
a
mennyország
után…«»Igen! Eddig akarat nélkül rábíztam
magamat Istenre, de most azt gondolom,
hogy én királyi ara is vagyok, aki az eljegyzett szerelmes előjogával sürgetheti is: Ó,
induljunk már! Hiszen aki szeret, az látni és
egyesülni is akar! Ó, mint szeretem Őt!«”
(visszaemlékezés Szentháromságról nevezett
Szent Erzsébet halálának előtti óráiról)
„Egy nap valaki ezt mondta nekem: »Atyám,
ilyen idős vagy, és még mindig a monostort
tervezgeted?« Azt feleltem neki: »Én örök
életű vagyok. Mindegyiküknek úgyanígy kell
éreznie; úgy dolgozzunk, mintha halhatatlanok lennénk, s úgy éljünk, mintha bármelyik
pillanatban meghalhatnánk. Ezért nyugodtan
ültethetünk, építkezhetünk vagy felajánlhatunk bármit, anélkül, hogy azon gondolkodnánk, vajon megéljük-e, hogy mi magunk is
élvezhessük az eredményt. (…) Egyetlen igazság van. Mindannyian elmegyünk. Nem maradunk örökre itt a földön. Az örök élet a célunk. Ezért kell mindenképpen felkészülnünk.
A titok pedig az, hogy ha felkészülünk, akkor
boldogok leszünk, nem félünk, hanem örömmel várjuk, hogy belépjünk az alkony nélküli
világosságba. Ott pedig a kerubokkal meg a
szeráfokkal, s Egyházunk minden szentjével
együtt dicsőítjük a Szentháromság és a Szűzanya nevét. De itt a földön kell elkezdenünk,
és már itt a háromságos Istent dicsőítve kell
élnünk. Ha itt nem egyesülünk Istennel, akkor a másik életben sem leszünk vele a menynyei dicsőségben és örömben. Itt pedig akkor
éljük az örök életet, ha meghaltunk az
óember szerint."”(Áthoszi Porfíriosz atya
tanításai)
„Isteni Mesterem, döntöttem!... Szívesebben
szenvedek Veled mindhalálig, mint hogy egy
pillanatig is azokkal örüljek, akik Téged megsértenek és elhagynak… Láttam a széles
utat… felmértem a föld veszendő gazdagságának értékét… múlékony gyönyörűségét…
Megvizsgáltam a hiú boldogságot és a talmi
dicsőséget. Láttam rikító virágait, melyek
alatt a lelkiismeret furdalás és a fájdalmas
csalódás tüskéi növekednek. Hála isteni világosságodnak, mindent megértettem!... Elveszem ajkaimat a mérgező kehelytől és a
Bölccsel mondom: hiúságok hiúsága. A földön minden csak hiúság Isten szeretetén és
szolgálatán kívül. Föltekintettem és csak
egyedül Jézust láttam! Egyedül Jézust, mint
Célt, egyedül Jézust, mint Mestert, egyedül
Jézust, mint Példaképet, egyedül Jézust, mint
Vezetőt, egyedül Jézust, mint Örömöt, egyedül Jézust, mint Gazdagságot, egyedül Jézust,
mint Barátot!” (Szent Bernadett)

2017. JÚNIUS 2-I ÜZENET
„Drága gyermekek! Ahogyan más helyeken is, ahová eljöttem, úgy
itt is az imádságra hívlak titeket. Imádkozzatok azokért, akik nem
ismerik Fiamat; azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét; a
bűn ellen; a megszenteltekért, akiket Fiam meghívott, hogy legyen
szeretetük és lelki erejük számotokra, az egyházért. Imádkozzatok
Fiamhoz, és a szeretet, amelyet megtapasztaltok közelsége által, erőt
fog adni nektek, hogy az Ő nevében készségesek legyetek a szeretet
cselekedeteinek véghezvitelére. Gyermekeim, legyetek készen. Ez az
idő fordulópont. Ezért újra a hitre és a reményre hívlak benneteket.
Megmutatom nektek azt az utat, amelyen járnotok kell, ez pedig az
evangélium igéinek útja. Szeretetem apostolai, a világnak annyira
szüksége van a ti ég felé, Fiam felé, a Mennyei Atya felé nyújtott
kezeitekre. Sok alázatra és a szív tisztaságára van szükség. Legyen
bizalmatok Fiamban, és tudjátok azt, hogy mindig lehettek jobbak.
Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a világ
kicsi fényei legyetek, és bevilágítsátok azokat a helyeket, ahol a sötétség akar uralkodni, hogy imáitokkal és szeretetetekkel igaz utat mutassatok és lelkeket mentsetek. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.“

EMMANUEL NŐVÉR HÍRLEVELÉBŐL:

Medjugorje,
2017. június 16.
Kedves „Medjugorje Gyermekei”, áldott legyen Jézus és Mária

1. 2017. június 2-án Mirjana havi jelenését fogadta a Kék Keresztnél,
nagy tömeg jelenlétében. A jelenés után a fenti üzenetet adta át nekünk Máriától.
Csodálatos evangéliumi üzenet! „Derekatok legyen felövezve, lámpásotokat tartsátok égve”… „Legyetek készen, mert az Emberfia abban
az órában jön el, amikor nem is gondolnátok.” (Lk 12, 35.40). Mária
nem említi, mi vár ránk, és azt se, hogy mire kell készen állnunk, viszont harminchat éve segíti munkánkat azzal, hogy mindent szükséges
eszközt megad a készen álláshoz, és ahhoz, hogy megtapasztaljuk a
valódi békét. Bárki megértheti ezt a buzdítást, ha üzeneteit olvassa, és
segítségül hívja a Szentlelket.
A Szűzanya tapintatosan azokat is megerősíti, akik örömmel ittak
ugyan a medjugorjei kegyelem-kútból, mégis engedték, hogy kételkedés férkőzzön hozzájuk. Igen, valóban Ő az, aki eljött a Rue du Bacba
(Párizs), Lourdes-ba, Fatimába, a mexikói Guadelupéba, a ruandai
Kibéhóba… Ugyanaz a személy!
2. Isten veletek, testékszerek!
Egy olasz pap fiatalok csoportjával Medjugorjébe jött pünkösdre.
Amikor látta, hogy legtöbbjüknek tetoválásaik és piercingjeik vannak,
mindegyikükkel egyenként elbeszélgetett, és elmagyarázta nekik,
hogy Isten azt kéri a népétől, hogy testükön ne legyenek se tetoválások, se bevágások (Leviták 19,28). Azonban egyikük sem tette le a
testékszereket. A pap éjjel órákon át imádkozott, és mindnyájukat a
Szűzanyára bízva ezt mondta: „Neked kell tenned valamit, én nem
jártam sikerrel!” Másnap reggel a csoport elment a Kék Kereszthez,
hogy részt vegyenek Mirjana jelenésénél. Amikor visszatértek a vendégházba, nagy meglepetés következett! A fiatalok mind odajöttek a
paphoz, és átadták neki a piercingeket. Egyetlen egy sem maradt ki
közülük! A pap mosolygott, és a Szűzanyához fordulva ezt mondta:
„Amit én nem tudtam megtenni, te megtetted!” Az ékszereket betette
egy borítékba, és letette a jelenés helyén. A Szűzanya nagyon szereti a
virágokat, de azt hiszem, még jobban örül annak, ha átadjuk neki ártalmas dolgainkat!
3. Miért minden nap? Gyakran hallom a következő gondolatmenetet:
„Furcsállom, hogy a Szűzanya minden nap eljön; pont ő, aki általában
annyira visszafogott! Nem hiszem, hogy valóban Ő az.” Megfigyeltem, hogy akik ilyeneket mondanak, általában 60-65 évesnél idősebbek. Olyat azonban sohase hallottam, hogy fiatal emberek így gondol-

kodtak volna. Mi lehet ennek az oka?
Hamar meg fogjuk érteni az alábbi
kérdéssor alapján, melyet azokkal
szoktam elvégezni, akiknek efféle
kételyeik vannak. Válaszaik legtöbbször ugyanazok.
- Amikor Ön gyerek volt, az iskolában a társai 60 százaléka elvált szülők gyermeke volt, és súlyos belső
sebeket hordozott?
- Dehogy, legfeljebb egy-két ilyen
gyerek volt.
- Tízévesen hoztak Önöknek az iskolában az órára gumióvszert, és elmagyarázták, hogyan kell használni?
- Tízévesen azt se tudtam, hogy van
ilyen!
- Gyerekkorában Önnek is folyamatosan fülhallgató volt a fején, és korlátlan lehetősége volt hozzáférni
mindenféle erőszakos, perverz, pornográf, netán ördögi tartalmú információhoz? Ugyebár bizonyos zenék
a tudatalattira hatva perverzióra és
öngyilkosságra ösztönöznek.
- Ugyanmár! Az én időmben senki
sem használt fülhallgatót.
- Az iskola bejáratánál kínálták Önöket droggal? Voltak Önök között
dealerek?
- Még ha léteztek is akkoriban
dealerek, én személy szerint sohasem
láttam egyet se.
- A katolikus iskolában, ahova járt,
volt olyan, hogy nagypénteken például Walt Disney-t néztek?
- Az szóba se jöhetett volna! Az én
időmben tiszteltük a keresztény ünnepeket. Egyébként meg a hitoktatóm hívő volt.
- Kamaszkorában megverték Önt az
utcán minden ok nélkül? Előfordult,
hogy husánggal megtámadták, a
rendőrség pedig annyira félt, hogy
nem mert beavatkozni?
- Voltak ilyen esetek, de ritkán fordultak elő.
- Létezett a „Gay Pride”?
- Dehogyis! Viszont gond nélkül felvonultunk a városban elsőáldozós
ruhánkban. Úrnapján hosszú körmenet volt, mi pedig rózsaszirmokat
szórtunk az ostyában lévő Jézus előtt.
De ez ma már tiltva van, mert
„zavarná a forgalmat”.
- Gyerekként és kamaszként beszélgettek a barátaikkal az „asszisztált
öngyilkosság” módszereiről? Ismerték a „fojtogatós játékot” és a szerepjátékokat?
- Nem! Hírét se hallottuk!
- Amikor egyetemre ment, az évfolyamtársai közül hánynak volt már
öngyilkossági kísérlete?
- Egynek se! Néha azért hallottunk
ilyen esetekről, de nagyon ritkán.
- Amikor ötéves volt, felajánlották

Önnek, hogy változtassa meg a nemét? Mondtak olyasmit, hogy össze
lehet házasodni azonos neművel is?
- Ez elképzelhetetlen lett volna!
- Gyerekkorában volt jogos lehetősége arra, hogy börtönbe juttassa az
apját vagy az anyját, kijelentve, hogy
megütötte Önt?
- Kezdem megérteni, Nővér…
- Várjon, még nem fejeztük be! Amikor Ön kiskamasz volt, mehetett éjjelente diszkóba? Ha igen, fennállt
annak lehetősége, hogy másnap reggel egy idegen ágyában ébred úgy,
hogy semmire sem emlékszik az előző estéből, mert benyakalt egy adag
GHB-t, amit a nagylelkűen felajánlott italába kevertek?
- Tessék? Az meg mi?
- És akkor még nem is beszéltem a
„sátáni fesztiválokról” és azok katasztrofális következményeiről a fiatalokra nézve! Az abortuszra és az
eutanáziára se tértünk ki. Jó, ha tudja, hogy 4 és 25 év közötti unokáit
effélékkel bombázzák. Ezek szenynyezik be, néha pedig teljesen tönkreteszik őket. Szóval még mindig a
Szűzanya szemére veti, hogy ő, aki
az anyjuk, naponta eljön három percre, hogy megáldja, segítse őket és
imádkozzon értük, amikor a Sátán
napi huszonnégy órás közvetítést
élvez?
- Ez nem jutott eszembe… Gondolkodni fogok rajta.
- A gondolkodás nem elég.
Könyörgök, óvják meg gyermekeiket, és engedjék, hogy az Ég megoltalmazza őket! Kritikus időket élünk
– álljunk készen!
Drága Gospa!
Te harminchat éve rendületlenül eljössz minden nap, bármit mondanak
is rád az emberek. KÖSZÖNJÜK!
Kérlek, továbbra is gyere hozzánk,
mert hatalmas szükségünk van rád!
Köszönjük mindazt a jót, amit 1981.
június 24-e óta teszel velünk, kö-

szönjük azt a számos életet, amit
megmentettél, azt a sok megbékélt
családot, a rengeteg hivatást a keresztény házasságra és a papságra,
mindazokat a szíveket, amelyek újra
békére leltek. Köszönjük azokat szegény embereket, akik megvigasztalódtak, és végre megszerették az életet! Hosszan sorolhatnám még…
Drága Gospa, ahogy közeledik jelenéseid vége, és titkaid feltárására
már nem kell évtizedeket várnunk,
kérlek, erősítsd meg jobban jöveteleid kegyelmét, és méltóztass megbocsátani bűnös közömbösségünket
hívásod iránt! Könyörgünk, továbbra
is ölelj minket anyai, szeplőtelen
Szívedre! Fatima és Medjugorje Szüze, kérd Fiadat, hogy végtelen irgalmával mentsen meg minket a romlástól, a csapásoktól, a háborútól, és
legfőképpen a lelki haláltól! Neked,
Édesanyjának olyan nagy hatalmat
engedett Szíve felett! Egyetlen kérésednek sem tud ellenállni. Igen, szerető Anyánk, méltóztass válaszolni
kérésünkre! Annyira szeretünk téged!
Emmanuel nővér +

IVANKA ÉVES JELENÉSE 2017. JÚNIUS 25.
Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2017. június 25-én volt a szokásos
éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Gospa Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy
Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a
jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. Ivanka családi házában, szűk családi körben fogadta a jelenést, amely 4 percig tartott. A
jelenés után Ivanka ezt mondta:
A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”
A Szűzanya boldog volt és mindannyiunkat megáldott anyai áldásával.

VASÁRNAPI EVANGÉLIUM
2017. június 25. – Évközi 12. vasárnap
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne
féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre
fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit
én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a
lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a
lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért
ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se
közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden
szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal
többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem
az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a
mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a
mennyekben van.
Mt 10,26-33
„Mit fognak hozzá szólni?” – hangzik sok lényeges
döntés előtt a fontos kérdés. Mert tudjuk, milyen fontos
mások támogatása, a család, a közösség egysége.
S így – tudva-tudatlanul – a mások vélt vagy valós véleménye, értékítélete határozza meg döntéseinket.
„Ne féljétek őket!” (Mt 10,26) – mondja ezzel szemben
Jézus apostolainak. A jó és a rossz ugyanis nem demokratikus többség kérdése; s Jézus nagyon jól tudja, hogy
apostolainak sosem lesz ilyen többsége. Ő nem is választásokon indítja tanítványait, hanem azért küldi őket,
hogy Isten Országát hirdessék és éljék. S ez csak ott
lehetséges, ahol a tanítványok a másoktól való félelemtől szabadon, a Szentlélek erejével szolgálják embertársaikat.
Csernai Balázs

A MISSZIÓ NEM TURISTÁSKODÁS!

Ferenc pápa beszéde az úrangyala elimádkozásakor
2017. június 25.
Kedves testvéreim, jó napot kívánok! A mai evangéliumban (vö. Mt 10,26–33) az Úr Jézus, miután meghívta
és misszióba küldte tanítványait, tanítja és felkészíti
őket a rájuk váró próbatételekre és üldöztetésekre. Ha
valaki misszióba megy, az nem turistáskodást jelent!
Jézus figyelmezteti is övéit: „Üldöztetések várnak rátok!” Így buzdítja őket: „Ne féljetek az emberektől,
mert nincs olyan rejtett dolog, amelyre fény ne derülne

[…]. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el
világosban. […] Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik,
de nincs hatalmuk arra, hogy a lelket megöljék” (Mt 10,26–
28). Csak a testet tudják megölni, nincs hatalmuk arra, hogy
megöljék a lelket: ezektől ne féljetek! Jézus misszióba küldi
tanítványait, de nem biztosítja sikerüket, ahogyan nem óvja
meg őket a bukásoktól és szenvedésektől sem. Számot kell
vetniük mind az elutasítás, mind az üldözés lehetőségével.
Ez ijesztő egy kicsit, de ez az igazság.
A tanítványnak saját életével Krisztushoz kell hasonulnia,
akit az emberek üldöztek, aki megtapasztalta az elutasítást,
az elhagyatottságot és a kereszthalált. Nem létezik a nyugalom jelvényét viselő keresztény misszió! A nehézségek és a
megpróbáltatások részét képezik az evangelizálás művének,
nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezekben alkalmat lássunk hitünk és Jézushoz fűződő kapcsolatunk hitelességének ellenőrzésére. Ezeket a nehézségeket lehetőségnek kell
tartanunk arra, hogy még jobban misszionáriusok legyünk,
és növekedjünk az Isten, a mi Atyánk iránti bizalomban, aki
nem hagyja magukra gyermekeit a vihar órájában. Amikor a
keresztény tanúságtétel nehézségekbe ütközik a világban, az
Atya sosem feledkezik meg rólunk, hanem mindig törődik
velünk és gondunkat viseli. Ezért a mai evangéliumban Jézus háromszor is biztosítja tanítványait: „Ne féljetek!”
Testvéreim, a keresztényüldözés napjainkban is jelen van.
Imádkozunk üldözött testvéreinkért, és dicsérjük Istent,
mert ők mindenek ellenére, továbbra is bátran és hűen tanúságot tesznek hitükről. Példamutatásuk segít, hogy ne habozzunk állást foglalni Krisztus mellett, bátran tanúságot
tévén róla a mindennapokban, a látszólag nyugodt körülmények között is. A próbatétel egyik formája lehet az is, amikor nincs ellenségesség és nincsenek gyötrelmek. Az Úr
nemcsak „bárányként” küld „a farkasok közé”, hanem napjainkban is őrszemekként küld az emberek közé, akik nem
akarnak felébredni a világias bágyadtságból, akik nem törődnek az evangélium Igazságának szavaival, s helyette a
maguk mulandó igazságocskáit építgetik. Ha pedig mi elmegyünk ilyen környezetbe, vagy ha ilyenben élünk, és ha
ott az evangélium szavait hirdetjük, ez bosszankodást kelt,
és rossz szemmel néznek majd ránk.
De mindezek között az Úr állandóan azt mondja nekünk,
amit az ő korában élő tanítványoknak is mondott: „Ne féljetek!” Ne felejtsük el ezt a mondatot: mindig, valahányszor
szorongatás vesz körül minket, valahányszor bántanak minket, valahányszor valami fájdalmas dolog történik velünk,
halljuk meg szívünkben Jézus hangját: „Ne féljetek! Ne félj,
menj tovább! Én veled vagyok!” Ne féljetek azoktól, akik
kinevetnek és bántanak titeket, és ne féljetek azoktól, akik
levegőnek néznek titeket, vagy akik „szemetekbe” dicsérnek, de hátatok mögött támadják az evangéliumot. Mindnyájan ismerjük ezeket. Jézus nem hagy minket egyedül,
mert értékesek vagyunk számára. Ezért nem hagy minket
magunkra: mindegyikünk értékes Jézusnak, és ő kísér minket.
Szűz Mária, Isten szavának alázatos és bátor példaképe,
segítsen megértenünk, hogy a hitről való tanúságételben
nem a sikerek számítanak, hanem a hűség, a Krisztus melletti hűség, és hogy felismerjük minden, még a legnehezebb
helyzetben is, milyen felbecsülhetetlen ajándék az, hogy az
ő misszionárius tanítványai lehetünk.
Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Vatikáni Sajtóközpont
Magyar Kurír

MEDJUGORJEI IFJÚSÁGI IMATALÁLKOZÓ
2017.
2017. július 31 - augusztus 6.
A találkozó jelmondata: Növekedjetek egyre jobban a szeretetben
„Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a
helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban.” (Fil 1,9)
A Mária, Béke Királynője Szövetség
szervezésében is indul egy csoport Homokkomáromból, ill. Nagykanizsáról.
Jelentkezni lehet az alábbi címen:
beke.kiralynoje@gmail.com Tel.: +36304960722

JÚLIUS 13.
ENGESZTELŐ NAP HOMOKKOMÁROMBAN
Vendégünk: Varga László kaposvári megyéspüspök
Homokkomárom napjainkban a
Dunántúl egyik legjelentősebb
engesztelő központja. A kegyhelyet dr. Szendy József veszprémi
érsek 1988. április 13-án felajánlotta a Szűzanyának. E naptól
kezdve a Magyarok Nagyasszonyának engesztelő temploma.
Minden hónap 13-a a kegyhely
engesztelő napja.
Program:
Délutáni órákban gyülekezik a

hívők serege a rózsafüzér
imádkozása alatt.
17.00: Keresztút a templom
melletti domboldalon.
18.30: Szentmise
A szentmise után gyertyás
körmenetben hódolnak a hívek az Oltáriszentség előtt.
Majd a kegytárgyak megáldására kerül sor.
21.00-22.00: Szentségimádás
a betegekért. A Nyolc Boldogság Közösség, Boldog
Batthyány-Strattmann Lászlóról nevezett kápolnájában.

IMA A BÉKÉÉRT
Ó Mindenható és irgalmas Isten, a Világegyetem és a történelem Ura. Mindaz, amit teremtettél jó, és az emberek
hibái iránti együttérzésed kimeríthetetlen.
Ma eljövünk Hozzád és kérjük, hogy
őrizd meg a világot és lakóit békében;
hogy tartsd távol tőle a terrorizmus
pusztító árját; hogy hozd vissza a barátságot és mélyítsd el teremtményeid szívében a bizalom és a megbocsátásra
való készség ajándékát.
Ó Élet adója, Hozzád imádkozunk mindazokért is, akik a brutális terrortámadások áldozataiként vesztették életüket.
Adj nekik örök viszonzást, hogy járjanak közben a világért, amelyet konfliktusok és ellentétek sújtanak.
Ó Jézus, a Béke hercege, Hozzád imádkozunk azokért, akik megsérültek az
embertelen erőszak tettei miatt: gyermekek, fiatalok, férfiak és nők, idősek és
ártatlan személyek, akik csak a végzet
miatt kerültek bele ebbe a gonoszságba.
Gyógyítsd meg testüket és szívüket,
nyújts nekik vigaszt erőddel, eltörölve
egyben a gyűlöletet és a bosszúvágyat.
Vigasztaló Szentlélek, látogass el a terrorizmus áldozatainak családjaihoz,
amelyek ártatlanul szenvednek. Fedd be
őket az isteni irgalmasság köpenyével.
Segíts, hogy Benned és magukban újra
megtalálják az erőt és a bátorságot,
hogy továbbra is testvérek tudjanak lenni mások számára, elsősorban a migránsok számára, tanúságot téve életükkel szeretetedről.
Érintsd meg a terroristák szívét, hogy
felismerjék tetteik gonoszságát és viszszatérjenek a béke és a jó, az élet és
minden ember méltósága tiszteletének
útjára, vallástól, származástól, gazdagságtól vagy szegénységtől függetlenül.
Ó Isten, Örök Atya, irgalmadban hallgasd meg a világ robaja és kétségbeesése közepette Hozzád felszálló imát. Hozzád fordulunk nagy reménnyel és bizalommal eltelve végtelen irgalmadban,
bízva Szent Édesanyád közbenjárásában, megerősödve a perui boldog vértanúk – Zbigniew és Michal – példájától,
akiket az Evangélium értékes tanúságtevőivé tettél olyannyira, hogy vérüket
ajánlották fel, és kérjük a béke ajándékát illetve azt, hogy tartsd tőlünk távol a
terrorizmus csapását.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Ferenc pápa (2016. július 30. Krakkó)
Forrás: Vatikáni Rádió

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

