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MÁRIA BÉKE KIRÁLYNŐJ E SZÖVETSÉG

„Drága gyermekek!
Legyetek imádság és Isten szeretetének
visszfénye mindazok számára, akik távol
vannak Istentől és Isten parancsaitól.
Gyermekek, legyetek hűségesek és határozottak
a megtérésben és dolgozzatok önmagatokon,
hogy az életszentség igazság legyen
számotokra, és az ima által ösztönözzétek
magatokat a jóra, hogy kellemesebb legyen földi
életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok
hívásomra.”

A tartalomból:
Elmélkedés a júliusi
üzenetről
Legyetek szentek:
„imádkozzatok mindaddig, míg szívetek nem
énekel hálával a Teremtő Istennek

Medjugorje, 2017. július 25.

Augusztus 2-i üzenet
Szeptember 2-i üzenet
Vasárnapi evangélium
Csernai Balázs atya elmélkedéseivel

„Drága gyermekek!

LEGYETEK IMÁDSÁG

Ha visszaemlékezünk a Szűzanya júniusi, a jelenések évfordulójára adott üzenetére, akkor láthatjuk, hogy mély imára hívott bennünket. A
legjobb ima az őszinte ima, amely létünk mélyéProgramajánló: Orszáből fakad és életünk jelen pillanatát tükrözi. Tudgos zarándoklat október
juk, hogy Jézus az imában tudott kérni és hálát
13-án, Soroksár, Fatiadni Mennyei Atyjának, de ugyanakkor vérrel
mai Szűzanya templom
verejtékezve imádkozott a Getszemáni kertben.
A Szűzanya mostani üzenetében arra hív benEngesztelő nap őktőnünket, hogy legyünk imádság. Celanói Tamás,
ber 13-an HőmőkkőSzent Ferenc életrajzának írója, imának nevezte
marőmban
őt. Assisi Szent Ferencet kimondottan „imának”
definiálta. „Sokszor anélkül, hogy ajkait mozgatta volna, magában imádkozott, és azzal, hogy
külső érzékeit befelé összpontosította, lelkét
szinte az égig való szárnyalásra képesítette. Így
minden tehetségét és érzését arra az egy dologra
irányította, amit éppen kért az Úrtól, és nem is
annyira imádkozó (embernek), mint inkább
Mária, Béke Királynője
Medjugorje, 2017. augusztus 25.
imádságnak látszott. (...) Ilyenkor egész bensője
Szövetség
izzásba jött, s a tekintete, úgyszintén szeretettől
olvadozó lelke már a mennyek országában idő8777 Homokkomárom zött“ (2 Cel 95). Ferenc imává és az ima legőszintébb tanítójává vált. Magányos és rejtett helyeket keresett, ahol az imában az Úrral találkozott.
Ady Endre u.2.
Szent Márk evangélista írja: „Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék” (Mk 1,35). Amikor Jézus imádkozni akart, lemonTel: (30) 496 07 22
dott az alvásról is. Ez tanítás számunkra is, ugyanakkor az Úrhoz vezető út. Ahhoz, hogy emberi kapcsolataink termékenyek legyenek, előbb meg kell tanulnunk egyedül lenni. Életünkben
Email:
értékelnünk kell az egyedüllét idejét. A szentek életében is nagy szerepe volt a magánynak.

Ma arra hívlak benneteket, hogy
legyetek az imádság emberei.
Imádkozzatok mindaddig, míg az ima
nem válik örömmé és a Magasságbelivel
való találkozássá. Ő át fogja alakítani a
szíveteket, a szeretet és a béke embereivé
lesztek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy
a sátán erős és el akar téríteni
benneteket az imától. Ti ne feledjétek,
hogy az ima az Istennel való találkozás
titkos kulcsa. Azért vagyok veletek,
hogy vezesselek benneteket. Ne
hagyjátok el az imát. Köszönöm, hogy
válaszoltatok hívásomra.”

beke.kiralynoje@gmail.com

www.mbksz.hu

„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál
Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz
majd téged.” Mt 6,6

Nekünk, mai keresztényeknek, akik túlzott tevékenységgel vagyunk megfertőzve, úgy tűnik, többet kell
adnunk magunkból – de, mi az, amit adhatunk? Azt
gondolhatnánk, hogy Jézusnak, aki oly szoros kapcsolatban van az Atyával, nem is kellett imádkoznia. De, Ő
nagyon is imádkozott, sokszor lemondva az alvásról is.
És ez mindig is így lesz. Az emberek azoknak a társaságát keresik, akik találkoznak Istennel. Ha életünkben
nincs összeszedettség és ima, csak az emberek elől való
menekülés saját munkánk világába, akkor ezáltal, önzésünk megszállottjaivá válunk.
Kérdezd meg magadtól, mennyi időt szánsz az
imára? Legfontosabb dolgaid közül, hányadik helyen
van az ima? Az első helyen van, mint a legfontosabb,
vagy csak valahol dolgaid, tevékenységeid sorának végén?
Válaszolj ezekre a kérdésekre és meglátod mi
fontosabb az életedben Istennél?!
Sokan panaszkodnak, hogy a napi feladatok
sokaságában milyen nehéz időt találni az imára. Azonban arra, amit szeretünk, mindig találunk időt. Csak az
imában kaphatjuk meg azt, hogy mit tehetünk, mivé
válhatunk, és mit adhatunk másoknak.
Imádság
Szűz Mária, kegyelemmel teljes, taníts meg tisztán
megőrizni szívünket és úgy elmélkedni, ahogyan Te
tetted. Imádkozz velünk és értünk úgy, ahogyan az
apostolokkal imádkoztál, Jézus ígéretének beteljesedésére, a Szentlélekre várva. Te a Szentlélek jegyese vagy,
te ismered az Ő erejét és fényét, amire nekünk oly szükségünk van. Hála neked ezekért az évekért, amelyekben
buzdítasz bennünket és utat mutatsz, hogy elnyerhessük
azokat a kegyelmeket, amelyeket Isten nekünk szeretne
ajándékozni. Kérlek mindazokért, akiket rabul ejtett a
közömbösség, a lelki lustaság és vakság. Kérlek, takard
be őket édesanyai palástoddal, hogy kiutat találjanak a
rabságból, és eljussanak az élet teljességére, amelyet
Jézus ígért nekünk. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

LEGYETEK SZENTEK!
„imádkozzatok mindaddig, míg szívetek
nem énekel hálával a Teremtő Istennek”
A Szűzanya medjugorjei üzeneteiből:
„Gyermekeim, dicsérjétek Istent a szeretet hálaénekével, hogy Isten szeretete napról napra növekedhessen,
egészen a beteljesedésig.” (1988. június 25.)
„Imádkozzatok, hogy életetek örömteli hála legyen,
amely az öröm folyamaként árad a szívetekből. Gyermekeim, szüntelenül adjatok hálát mindazért, amitek
van, minden kis ajándékért, amit Isten adott, hogy így
mindig leszálljon rátok Istentől az öröm áldása.” (1988.
augusztus 25.)
„Kicsinyeim, örüljetek mindannak, amitek van. Köszönjétek meg Istennek, mert mindez Isten adománya.
Így életetek során hálát tudtok adni Istennek mindenért,
és felfedezitek Istent mindenben, még a legkisebb virágban is. Nagy örömöt fogtok megtapasztalni. Istent
fogjátok fölfedezni.” (1989. április 25.)

A Szentírásból:
„Jó dolog az Urat dicsérni, nevednek, ó Fölséges, éneket
zengeni, hirdetni reggelenként kegyelmedet, éjjelente hűségedet tízhúrú hárfával, énekszóval, lanttal. Mert tetteiddel
megörvendeztettél, Uram, s ujjongok kezed műveinek.” (Zsolt 92, 1-5)
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és
Szent az ő Neve.” (Lk1,46-49)
„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil4,6)
Az Egyház tanításából:
„Istent imádni azt jelenti, hogy föltétlen tisztelettel és engedelmességgel elismerjük »a teremtmény semmiségét«, aki
csak annyiban létezik, amennyiben Istentől kapja a létet. Istent imádni azt jelenti, hogy mint Mária a Magnificatban,
dicsérjük és magasztaljuk őt, és megalázzuk önmagunkat,
hálával megvallva, hogy nagy dolgokat vitt végbe és szent az
ő neve. Az egy Isten imádása megszabadítja az embert a magába zárkózástól, a bűn rabszolgaságától és a világ bálványozásától.”
„A hálaadás nagyon jellemző az – Eucharisztia ünneplésében
önmagát megmutató és egyre inkább megvalósuló – Egyház
imádságára. Az üdvösség művében ugyanis Krisztus a teremtést megszabadítja a bűntől és a haláltól, hogy újra megszentelje és visszavezesse az Atyához az ő dicsőségére.
Krisztus tagjainak hálaadása részesedik a Fő hálaadásából.
Mint a kérő imádságban, a hálaadó imádságban is bármilyen
esemény és bármilyen szükséglet fölajánlható. Szent Pál levelei gyakran kezdődnek és fejeződnek be hálaadással, és az
Úr Jézus mindig jelen van ebben. »Adjatok hálát mindenért,
hiszen Isten ezt kívánja tőletek, akik az ő Jézus Krisztusához
tartoztok« (1Tessz 5,18). »Legyetek kitartóak és éberek az
imádságban és a hálaadásban« (Kol 4,2). (Katolikus Egyház
Katekizmusa 2097, 2637-2638)
Szentek, lelki írók gondolataiból:
„Aki dicséretet énekel, nem csupán dicsér, hanem örvendezve dicsér. Aki dicséretet énekel, nem csupán énekel, hanem
szereti is azt, akiről énekel. A dicséretben benne van a hit
megvallása, az énekben pedig a szerető szív érzelme.” (Szent
Ágoston)
„Édes jó, Jézusom, nagyon nagyon sok kegyelmet adsz. Úgy
érzem, hogy már a jószándékot is mennyire értékeled, menynyire áldod, mennyire megjutalmazod. (...) Az elmúlt napok
küzdelmeiben mindig újra megtapasztaltam, hogy valóban
gyengeségeimben van az én erőm. Hányszor és hányszor
bizonyult kevésnek a saját erőm! Ilyenkor megéltem a Rád
hagyatkozás biztonságát, és az Érted küzdés kegyelmi árját.
Nem voltál szűkmarkú, Uram! Éreztem, hogy valóban áldásod kísérte harcaimat. Az elhatározásaimban mindig velem
voltál, és amikor újra meg újra nekiindultam, Te már ott vártál rám. Ma fel akarom ismerni minden csendes közeledésedet! (Boldog Salkaházi Sára)
„Ó kimondhatatlan, legédesebb és legégőbb szeretet! Se többet, se kevesebbet nem mondasz, mint hogy a lélek maga
szolgált rá arra, amivel megajándékozod, jóllehet minden
szolgálatnak, amit neked tett, Te magad voltál a szerzője és
ajándékozója. Hiszen Te vagy az, aki Van; mi pedig Nélküled nem létezünk. Így mondta az Apostol Nekünk egyetlen
jó gondolatunk sincs, ha onnan felülről nem adatik. Íme tehát
ajándékba adsz nekünk mindent és nem azért, mert tartozol
nekünk; és ezt a Te mérhetetlen szerelmed teszi, hogy önma-

gadért ajándékozol meg minket. És ezért a lélek, amikor
ekkora tüzét látja a szeretetnek, egészen megrészegül és
elveszíti önmagát, és mindent, amit lát és érez, a Teremtőjében lát.” (Sienai Szent Katalin)
„Akit szeretünk, arra szívesen gondolunk, arról szívesen
beszélünk, azzal szívesen vagyunk együtt. A lélek pedig
szereti az Urat, Atyját és Teremtőjét, s félelemmel és
szeretettel áll előtte: félelemmel, mert Ő az Úr, és szeretettel, mert ráismer Atyjára, Aki végtelenül könyörületes, s kegyelme mindennél drágább. Én is megtapasztaltam, hogy könnyű imádkozni, mert segít Isten kegyelme. Az Úr irgalommal szeret bennünket, s megadja,
hogy beszélhessünk Vele az imában, hogy bűnbánatot
tartsunk, és hálát adjunk.” (…)
„Miután a lélek a Szentlélek által megismerte az Urat,
szüntelen csodálat fogja el Isten könyörülete, nagysága
és hatalma miatt, maga azt Úr pedig, ahogyan egy édesanya szeretett gyermekét, úgy tanítja a lelket kegyelmével és irgalmával a jó és alázatos gondolatokra, felfedi
előtte jelenlétét és közelségét, a lélek pedig alázattal,
minden gondolattól megszabadulva szemléli az Urat.”
(Szent Sziluán)
„Olyan hálás vagyok az előző évek sok szenvedéséért.
JÓ volt az nekem. Mert egészen elszakított magamtól.
Ha tudná, milyen szabadnak érzem a lelkemet! Ez most
különös örömöm. Szárnyalok, és nem húz le semmi,
még magam sem. Ugye, mily jó Ő? Most, amikor sok
külső gond van, elmerít úgy Önmagába, hogy nem is
tudok kijönni belőle! Olyan mozdulatlanság ez, és mégis folytonos belső tevékenység, lélegzés Istenben! Kiáradás a Szentlélekkel. Áldozat Jézussal. Mikor e sorokat írom, lelkemben ezer és ezer csengő visszhangzik…
Ezer és ezer oltárra leszáll az Édes… hogy az Atyának
értünk feláldozza magát… és én ott vagyok Vele!”
(Mester Mária Margit)

VASÁRNAPI EVANGÉLIUM
2017. szeptember 17. – Évközi 24. vasárnap
Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte:
„Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem
mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer. A menynyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki
tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a
gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze
adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy
türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát
is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni
kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott
előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette,
míg meg nem fizeti tartozását.
Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához
hívatta őt, és így szólt hozzá: Te, gonosz szolga! Amikor
kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem
kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint
ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal
átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel
tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta
szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”
Mt 18,21-35
Adósok és adósságbehajtók voltak régen is. Ám ők nemcsak a vagyonukkal hanem akár saját életükkel is felelhettek adósságukért: eladták őket rabszolgának – esetleg családostul, ha az egyén ára nem volt elég magas.
Jézus egyik példabeszédében egy komoly adós áll hitelező

MEDJUGORJEI ÜZENET, 2017. AUGUSZTUS 2.
„Drága gyermekek, a Mennyei Atya akaratából, vagyok itt veletek, annak
édesanyjaként, aki szeret benneteket. Itt vagyok veletek, hogy segítsek nektek megismerni és követni Őt.
Fiam itt hagyta lábnyomait, hogy nektek könnyebb legyen követni Őt. Ne
féljetek. Ne legyetek bizonytalanok, én veletek vagyok. Ne bátortalanodjatok el, mert sok imára és áldozatra van szükség azokért, akik nem imádkoznak, nem szeretnek és nem ismerik Fiamat. Segítsetek nekik, testvéreiteket látva bennük. Szeretetem apostolai, halljátok meg magatokban a
hangomat, érezzétek édesanyai szeretetemet. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok cselekedve, imádkozzatok ajándékozva, imádkozzatok szeretettel,
imádkozzatok munkával és gondolattal, Fiam nevében.
Minél több szeretetet adtok, annál többet fogtok kapni. A szeretetből fakadó szeretet megvilágosítja a világot. A megváltás szeretet, és a szeretet
végtelen. Amikor majd Fiam újra eljön a földre, szeretetet fog keresni a
szívetekben. Gyermekeim, sok szeretetcselekedetet vitt végbe értetek. Arra
tanítalak benneteket, hogy ezeket lássátok, megértsétek és megköszönjétek
azzal, hogy szeretitek Őt, és mindig újból megbocsátotok
felebarátaitoknak, mert Fiamat szeretni azt jelenti: megbocsátani. Fiamat
nem szeretitek, ha nem tudtok megbocsátani, ha nem próbáljátok megérteni felebarátaitokat, ha ítélkeztek.. Gyermekeim, mit ér az ima, ha nem szerettek és nem tudtok megbocsátani? Köszönöm nektek.

ura elé. Tartozása 10.000 talentum,
egy felfoghatatlanul nagy összeg;
Izrael évente kb. 400 talentumnyi
adót fizetett a Római birodalomnak.
Az adós nem tehet mást, mint időt
kér: „Légy türelmes hozzám, és mindent meg fogok adni neked!” (Mt
18,26).
Az nem derül ki, hogy honnan és miképp tud ez az adós ennyi pénzt öszszeszedni, mert az ura együttérez vele.
Megrendül. Felismeri, hogy az adós
– függetlenül attól, hogyan tudott
ennyi pénzt eltüntetni – ugyanolyan
ember, mint ő. S az úr felismeri,
hogy ez az emberség sokkal több,
mint az adósság. Ezért nemcsak időt
ad adósának, hanem adósságát is elengedi embertársának.
Gazdaságirányította világunkban
jó újra és újra meghallani Jézus szavát, aki elengedte minden adósságunkat (és nemcsak a határidőt tolta ki).
Ebben a felszabadultságban tudunk
mi is adni és elengedni,
s ha kell, ebben a szabadságban tudunk megbocsátani.
Csernai Balázs

2017. SZEPTEMBER 2-I ÜZENET
"Drága gyermekek! Ki tudna nálam jobban szólni
Fiam szeretetéről és fájdalmáról?! Vele éltem, vele
szenvedtem. Földi életemben megtapasztaltam a
fájdalmat, mert édesanya voltam. Fiam szerette a
Mennyei Atya, az igaz Isten gondolatait és műveit.
És ahogyan mondta nekem, azért jött, hogy megváltson benneteket. Én elrejtettem saját fájdalmamat a szeretet által, de nektek gyermekeim, számos
kérdésetek van. Nem értitek a szenvedést. Nem értitek, hogy Isten szeretetén keresztül kell elfogadnotok és elviselnetek a fájdalmakat. Minden emberi
lény kisebb vagy nagyobb mértékben meg fogja tapasztalni azt. De lelki békével és a kegyelem állapotában van remény. Ez az én Fiam, Isten, Istentől
született. Szavai az örök élet magvai. A jó lelkekben elvetve bőséges termést hoz. Fiam szenvedett,
mert magára vette bűneiteket. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, ti, akik szenvedtek, tudjátok, hogy fájdalmaitok fénnyé és dicsőséggé fognak válni. Gyermekeim, míg fájdalmakat éltek át, míg szenvedtek, a menny belép hozzátok, és
ti egy kis mennyet és sok reményt ajándékoztok a
körülöttetek élők számára. Köszönöm nektek."

OKTÓBER 13. ENGESZTELŐ NAP
HOMOKKOMÁROMBAN
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
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.

A FATIMAI JELENÉSEK
100. ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPE
OKTÓBER 13-ÁN
Egyházunk az idei évben ünnepli a fatimai jelenések
100. évfordulóját, amely során országszerte számos
rendezvénnyel emlékeznek meg a Szűzanya megjelenéséről egyházi programok keretében.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
október 13-án, pénteken
országos zarándoklatot szervez

a soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent
István Király Plébániatemplomhoz, amelyre minden
egyházmegyéből várják a papokat és a híveket. A 11
órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Erdő Péter
bíboros úr lesz.
Az ünnep másnapján, október 14-én, szombaton 10
órától a Mária-jelenések évfordulójának alkalmából
rendezett konferencián vehetnek részt az érdeklődők. Az eseménynek szintén a soroksári Fatimai
Szűzanya tiszteletére épült Szent István Király Plébániatemplom ad otthont.
A konferencia előadói és témái a következők:
Dr. Kovács Zoltán (teológiai tanár, mariológus):
„Jöjjetek ide a következő hónap 13-án is”
Fr. Kálmán Peregrin dr. OFM (plébános, ferences
szerzetes, történész): „Zarándoklat és a zarándokhelyek lehetőségei a Mária-tisztelet megújításában”
Dr. Ivancsó István (gör. kat. pap, teológiai tanár):
„A máriapócsi könnyező ikon és kegyhely bemutatása”
Dr. Puskás Attila ny. r. t. (dogmatika professzor):
„A pápák tanítása a Szűz Anyáról a II. Vatikáni zsinat után”
Héray András FSO (a Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő Kápolna igazgatója, az MKPK Titkárság
irodaigazgatója):
„A fatimai fohász és az emberek üdvösségéért való
aggodalom”
A programokon való részvételhez kérjük a zarándokcsoportok regisztrációját, amelyet az alábbi online
felületen tehetnek meg:
https://goo.gl/forms/u207PCZ42yJATjpC2
További információ a fatima100@katolikus.hu
e-mail címen kérhető.
Kérjük, a további részletekért figyeljék a
www.katolikus.hu
honlapot.
A programokra mindenkit
szeretettel várunk.

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

