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Szerkesztői megjegyzések

„Az Igehirdetés Lexikona” című nagy mű egészére vonatkozó szükséges megjegyzések az általá-
nos bevezetésben találhatók.

*

A II. sorozat: „Isten és ember” tematikájának és sorrendiségének tervezete csupán „témagyűjte-
ményként” maradt fenn kézirat-töredékekben.

*

Az egyes nagyobb egységek részben a háborús időkben pusztulást szenvedtek, részben a szerző
életéből már nem futotta a teljes-, illetve kidolgozásra.

*

Így a meglévő részek és részletek az eredeti elgondolástól eltérő csoportosításban, összevonásban
és címmel jelennek meg ebben a sorozatban. Kivételt képező témakörök, eredeti címmel és közel tel-
jes kidolgozottsággal: az Oltáriszentség, Jézus Szent Szíve, Május Királynője (bár a Május Királynő-
jéről szóló (98-100.) kötetek belső szerkesztettsége kérdéses).

* * *

Előszó

Ebben a részben beszédláncokban, sorozatokban további, szélesebbkörű felvázolást adunk alcso-
portokban „Május Királynője” magyar tiszteletéről, a lorettói litánia és a Szent Szüzet dicsőítő
himnuszok értelmezéséről, majd a Mária társulatokról és családi Mária tiszteletről, végül a jövő
szolgálatra vonatkozó oktató útmutatásról. – Itt is fel kell figyelni arra, hogy a korábbi részekből, va-
lamint a Mária ünnepeknél egy-egy tételhez bőségesebb anyagból is meríteni lehet, sőt szükséges is. –
Itt most először felsorolunk néhány irodalmi művet, amelyet az egész mariológiai témakörhöz szám-
talan szempont szerint hasznosan forgathatunk: – Horváth S.: „Sole Amicta” (Budapest, 1948), –
Caelius Dalmaticus: Mariophilius Seraphicus (Róma, 1954), – William – Kótai: „Máriának, Jézus
Anyjának élete”, – dr. Varga János: „Szűz Mária lelke”,

 – P. Marcell (karmelita): „Mária kezében” és „Mária ruhájában”, – Megyesi – Schwartz: „Az is-
teni kegyelem anyja”, – Jánosi S.J.: „Mária”,

 – Schnatter Sigfried: „Máriáról sohasem elég”,
 – Wimmer: „A megváltás bölcsődala” és „A Boldogasszony keresztútja”, – P.Ernő (karmelita):

„Elmélkedések a Boldogságos Szűz Máriáról”, – Ligouri szt.Alfonz: „Szűz Mária dicsősége”, –
Vermeersch: „A Szűz Anya napja”, – Németh István: „Lourdes-tól Fatima-ig”, – Estrade: „A Lourdes-
i jelenések”, – Barthes: „Élt egyszer Fatimában”, – Moresco: „A fatimai Szűz”,

 – Castebrance: „Fatima nagy csodája” és „Feleletünk a fatimai nagy üzenetre”, – Erdey Ferenc:
„A fatimai Madonna üzenete”, „A fatimai csoda”, „A világ Királynője”, „Engesztelő édesanyánk, Má-
ria”,

– Tihanyi Tibor: „Májusi szentbeszédlánc”,
 – A szaléziak kiadásában megjelent Mária művek,
 – A lelkiélet kis könyveinek és a lelki kultúra könyveinek sorozata,
 – Végére írjuk, de a legelső forrásul a szent liturgia kínálkozik: a szentmise és az officium szöve-

gei, a himnuszok és responsoriumok, amelyek mély tartalmát soha ki nem meríthetjük…

* * *
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a) alcsoport: „Május Királynője” – magyar – tisztelete

Ez a tétel szinte minden csoportnál rövidebben, láncszerűen megtalálható és értékesíthető. – Itt az
a célunk, hogy kidolgozottabb formára adjunk példát egy rövid beszédláncban, amelynek tartalma
szerint ez lehetne a címe: A mi Nagyasszonyunk

Ebben a láncban az első és az utolsó beszéd található kidolgozva.

1. beszéd (vázlat): Első szent királyunk végrendelkezik

Bev.: A halódó ember – az örök távlatokba tekint, és ítélkezéseit a végnélküli értékek befolyásol-
ják. – Miképpen végrendelkezik az első szent király?

1. Népének keresztény boldogulását akarta.
2. Népének gondozását tehát az égi Anyára ruházta.
Bef.: Szent királyunk tehát az Égre bízott!

1. beszéd: Első szent királyunk végrendelkezett
(Erkölcsi beszéd: A királyi végrendelet tartalma)

Bev.: Nehéz, vérzivataros estén, emberek pusztulása szörnyű napján harangszóval a Szent Szűz
lábai elé hívja az Egyház a hívők seregét. Aki az életet úgy nézi, hogy emberi tekintettel próbál meg-
oldani mindent, az elmerengve, szinte azt mondhatnám elmosolyodva kérdi, hol jár az Egyház lelke,
hogy életpusztulás szörnyű estéjén a gyerekemberek, hívek seregét viszi a Szent Szűz lábai elé? Hol a
hite, hogy a világot mozgatni embercsapatokat szervez mondván: gyűrűzzétek körül a Szent Szűz
szobrát, imádságos lelketek szálljon az ég felé, higgyétek, hogy a ma szörnyű kataklizmájának megol-
dását imádságos lelketek fogja meghozni? A kételkedő kishitűeknek így szól: nyisd ki a könyvet,
amelybe Klió tollával nemzet történését jegyezték és találj a sorokra, amelyek olyan igéket hirdettek,
amelyekre ráépítkezni tudott a nemzet. Vedd észre, mik azok a szent erők, amelyek küzdő népedet ez-
redéves előretörésben segíteni tudták, mik a tényezők, amelyek ennek győzelmes kivirágzásában segí-
tettek! – Ha első szent királyunk életét író lapot ütöm fel, annak fehér szegélyére ezt írta a krónikás: a
király végrendelkezik. Nem cirádásan, hanem egyszerű betűkkel írja, hogy a király fejéről koronáját
leemeli, egek felé tartja, jogarát, pajzsát mint a hatalom jelvényeit Krisztus Anyjának, nemzete Ki-
rálynéjának ajándékba küldi. És ha a krónika lapja megelevenednék, víziószerűnek mutatná, hogyan
emelkedik a király lelke ég felé és szomorúan tekint élete alkonyán nemzete jövőjére. Nincs kar, mely
a kardot megfogná, erő, mely népét összefogná, remény, melybe bele tudná vetni horgonyát. Emberi
tekintet embert keres, vezért követel. De akinek szemét halódó percek messzelátóvá tették, emberi erőt
kicsinek tud és Krisztus Anyjának kegyeiben bizakodva, halódó lélekkel az ő anyai szeretetébe ajánlja
nemzetét. Ez azt jelenti, hogy a király nemzete jövőjét Istentől várja, és a segítő erőért Hozzá fohász-
kodó király nemzete jövőjét a Szent Szűz kezeibe fekteti. Ez az a mondat: a király utolsó perceiben él-
vén, végrendelkezik. – Ebből két gondolat száll felénk, két mondatot parancsol, hogy azt követve
szolgálatára legyünk.

1. Az első a jogról szól.
A nemzeti hatalmat jelképező jogar a Szent Szűz lábai előtt pihen, de a király víziós lélekkel úgy

látja, hogy a kezében emelkedik. Látta a csodás jelenséget, megérezte, hogy a hatalom jelképe égiek
karjában pihen. Nem volt nehéz látni, hogy ez a nemzet, melynek szilaj töretlenségében élő népe alig-
hogy lecsordította a keresztvizet fejéről és letörölte a szent krizma kenetét, – ennek a népnek hatalmi
jogarát emberi kéz irányítani nem tudja. Erőt az képvisel, aki nagy cél elé rendeléssel vezetni akar. Ki-
szikkadt a kéz, törést mutat a test, az élete reményét temető király emberi kézbe a hatalmat nem tehet-
te, ezért fordul a Szent Szűz felé. Erőt Isten képvisel, Aki elhivatott népét Isten országának védőjévé
tudja tenni. Ha a gát szakad, rombol az árvíz, – a törvény gátját áttörő népek összetörik önmagukat. De
ha az Isten keze pihen fejük felett, a jogar erejét egekből gyakorolják, ez a nép az Isten követője tud
lenni és nemzete életét évezredekben számítja. – Anyai lélek kell ide. Összecsendülő acélok összetör-
nek, romok lesznek. Szilaj nemzet élettavaszán nemcsak egyik tábort tüntette ki erővel az Isten, hanem
a másiknak karját is acélozta, mert a magyar ősi elhivatottság később adatott. A szent király nem azt
látta, hogy ezt a hivatást a nemzet nagyobb többsége tudja képviselni, hanem azért imádkozik, hogy az
anyai szeretet minden magyar lelket úgy tudjon összeforrasztani, Krisztus szeretetének egységére hoz-
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ni, hogy egybeforrasztva, az egység nagyszerűségével életre jelentkezzék és isteni hivatást tudjon be-
tölteni. A jogart hordó Istenanya legyen a nemzet védelmezője.

2. A korona mellett pajzsát kínálta a szent király.
A pajzsok harcnak, védekezésnek, diadalnak eszközei, jelképei. Hősiességükkel kitűnteknek he-

raldikai kezek címereket vertek. – Achilles-nek Plutó legényei pajzsot készítettek, melyen minden
gyönyörűséges tettének képe csillogott és mutatta hőstetteit annak, akit az istenek kitüntettek. – A
szent király víziója pajzsot kínál a Szűz Anyának, melyre nem nagy tettek, hős cselekvések szériáját
verette, hanem kettős keresztet kívánt reá, mert emelkedett lélekkel, a halál perceiben nagy távlatokat
látó szem veheti azt észre, hogy a fagerenda alázkodása a világ emeltyűje lehet. – Az Egyháznak gyö-
nyörű imája van a Keresztről, áldván a kereszt jelét, amely egyszerűségével magára vonta és fogadta a
világ legszentebb áldozatát és azt Isten előtt megemelni kegyeskedett. Csak az veszi ezt észre, akinek
Isten azt adta, hogy nemzete atyjának tudja magát, és akinek a végrendelkezése szent percében az iste-
ni látás kegyelmét biztosította. Így látott a szent király, és a pajzs átváltozással elveszti acélos ke-
ménységét, finom palásttá változik és a Szent Szűz vállán nemzetet védő palástjává nemesedik. Nem
peng rajta kard, hanem a pajzs otthont nyújt gyermekeinek, hogy élje az új ezredévet Isten védelme
alatt. Ezt jelenti az, hogy a király a nemzet élete számára végrendelkezik.

A magyar ember lelke azóta május hónapban a templomba siet. Zúgó harangszó ma, az élet sors-
döntő, nehéz napjaiban is a Szent Szűz lábai elé hívta őket. Föl akarja tárni a történelem könyvét. Két-
ségek közt ingó nemzet, jövő bizonytalanságaitól aggódó, áldozatot kínáló nemzet: gondolj a Magya-
rok Nagyasszonyára, akinek védelme alatt egy ezredévig éltél és higgyed, hogy emberi erők megdől-
nek, jogarok kiesnek a kezekből, pajzsok összeroppannak, – de a Magyarok Nagyasszonya kezéből ki
nem hull a jogar, és palásttá szélesedik a pajzs, és azt az erő meg nem töri. Bizalommal tudja a nemzet
hinni, hogy a Szent Szűz védelme alatt az új ezredévet készíti az Isten. E hithez a lelket vigyétek, a jó-
ság lakjék bennetek, és áldozatot hozva, engesztelve a Szent Szűz lelkéhez vigyétek, és akkor biztosító
igazságként lelkesít a tétel: Nagyasszonyunk véd, és az élet küzdelme után újabb ezredév elé tekinthet
nemzetünk.

Bef.: E helyen tanúul szeretném hívni az utánam jövőket, hogy minél többször próbálnak az élet-
keresés szörnyű forgatagában élő, engesztelő lelkek így a Szent Szűz világához jutni; Isten segítő ke-
zét nyújtja. E szent igazságot a történelem igazolni fogja. Így erősödik hitetek, és töltse el várakozás-
sal lelketeket, hogy minden szenvedésen keresztül, ami lelketek hite: a küzdő, harcoló nemzetet a
szent király tette folytán új ezredéven át védi a Magyarok Nagyasszonya.

2. beszéd: A „Patrona Hungariae” – megszületik

Bev.: Hogyan lesz „Patrona Hungariae” – a Szent Szűz?
1. A halódó király neki ajánlja.
2. Az égi Anya szeretettel akceptálja.
Bef.: Azóta ő a nemzet koronája, az ő homlokának ékessége.

3. beszéd: A „Patrona Hungariae” segédkezik

Bev.: Hogyan mutatkozik a Szent Szűz történelmi segítő keze?
1. Ellenségek idején védelem.
a) A pogányság ellen – belül.
b) A pogányság ellen – kívülről.
2. Erkölcsi elesések veszélyében erőközlés.
a) Szenteket ad nekünk.
b) Szentségre segít bennünket.
Bef.: Az egek világából látott nemzeti élet hűséges szolgálója a Szűz Anya.

4. beszéd: A magyarok „házanépe” hálálkodik

Bev.: De hogyan mutatja ki szeretetét és háláját a magyar nép?
1. Odaadó egyéni tisztelettel.
a) Hódolatosan tiszteli az égi Anyát.



16

b) Életével mintázza az Istenanya életét.
2. Együttes nemzeti kegyelettel.
a) Templomokat emel.
b) Jelvényein helyet biztosított (pénzek, zászlók, bélyegek).
c) Közösségi életében felé irányította életét.
Bef.: Mindez – hála, de mindez – a jövő reménye is.

5. beszéd: A „Patrona Hungariae” a viharos idők örök útjelzőjeként jelentkezik

Bev.: Május szent estéin megszólalt a nemzeti múlt, hogy utat mutasson embertestvérnek a jövőre.
Hozzányúltunk a múlt eseményeihez, odafordultunk a történelemhez, hogy a lepergett nemzeti élet
eseményei során, az emlékezetet Klió irányadó útmutató jelzését értelmezve, a magyar ember életét a
helyes irányba vezessük. A gyermek a latin nyelvtanból tanulja a bölcs igazságot: a történelem az élet
mestere. Komoly világok világában nagyon is kellene a múlt útmutatása, azért a szenvedő ember leté-
pi a múltat fedő fátyolt és hívogatja a jelzést, mely utat mutat és amelyet követni kellene. – Első be-
szédünk arról szólt: első szent királyunk végrendelkezik. – Az előzőkben elhangzott több beszéd azu-
tán utalt arra, hogy a Szent Szűznek ajánlott ország, Szt. Imre herceg áldott élete, a Nyulak szigetének
szent Szüze, a harcos Hunyadi Istennek tetsző áldozattá válása azért, hogy Isten védő keze megpihen-
jen az ország fölött, hogyan alakította a nemzet múltját… Majd tömjénfüstként szállt az égbe az ima,
hogy a Szent Szűz védő palástja alá fogadja országát, és ha nyugat, kelet vagy dél felől jön is az ellen-
ség serege, kemény sziklaként álljon és diadalt követeljen a következő ezredév számára. Szinte azt
kellene kiáltanom: áldozatot követelt az Isten, hogy áldozatos lelkek engesztelő ereje a Magyarok
Nagyasszonyának az Úr elé terjesztendő fölajánlásával hozza a védelmet. – A múlt arról szól, hogy a
jelenben élő nemzet olyan irányítást találjon, hogy a fergeteg közeledtével vagy beálltával össze ne
roppantsa erejét, hanem föltámassza a bizakodó hitet, a lehetőség reményét, a győzedelmes diadal vá-
rást, hogy Isten újabb ezredévre nyitja a magyarság életét. – A múltból két tanulságot kell levonnunk.
Az elsőt így lehetne megfogalmazni: járja át lelkünket a bizakodó hit, a második: éljen kemény elhatá-
rozást keresztülvinni tudó életakarással.

1. A bizakodó hit!
Ez nem elernyedés, elszegényedés, amit magában érez, hanem felfokozója annak, hogyha világok

pusztulnak, világok omlanak is, a lelkek egek felé vágynak, és emberi kétség ellenére törhetetlen lé-
lekkel hiszik, hogy egekből segítségnek kell csordulnia. – Az Írás mondja, hogy bár az emmauszi ta-
nítványok gyarló lelkét elfogta a kétség, mégis sejtették, hogy jár Valaki köztük, – és betérve
kényszerítették az Urat, hogy velük maradjon: „Maradj velünk, kérték, mert esteledik és már lemenő-
ben van a nap” (Lk 24,29). – A hit csodája teszi azt is, hogyha bizakodó reménnyel sejteni sem lehet a
jövőt, a hívő lélek kényszerrel követeli az Úrtól a segítséget. Magyar embernek az a gondolkodása,
hogy ezt a töredék népet Ázsia felől nem a véletlen sodorta ide a Kárpát védelmébe. Jól tudjuk, hogy
annak Isten hivatást, feladatot adott és kegyelemmel biztosította, hogy ezer esztendőn át hivatást telje-
sítve keményen állni tudja a vártát. Akik egek felé néztek, azoknak példája azt mondja: az égre nézők
áldozatos élete fennmaradásának kegyelmét hozza. – Vaszary prímásnak ihletett szavai örök emlékek:
ezt a hazát a kard szerezte, és a kereszt tartja fenn. – Ennek belső tartalmát az adja, hogy nem elegen-
dő a keresztet jelvénnyé tenni, hanem életelvvé kell alakítani. Amint az emberiség életét a Kereszt
emelte meg életföláldozással, úgy a nemzeti élet erejét a Kereszt segítette arra, hogy áldozatot hozva,
önfelajánlással, engeszteléssel, Istennek hozott áldozatossággal esdje le az ég Urának kegyét. Az az
áldott, aki mindenét áldozatul tudja hozni és hiszi, hogy az Isten színe előtt az áldás lekényszerítésnek
az eszköze. „Hittel keltek át a Vöröstengeren, akár csak a szárazföldön; amikor viszont az egyiptomi-
ak kísérelték meg, elmerültek. A hit erejével omlottak le Jerikó falai, miután hét nap körüljárták”
(Zsid. 11,29-30). – Gyarlók vagyunk. Vannak rémhírterjesztő, suttogó fecsegők. Ezek árulók. Hol van
az, aki álhírek suttogása után és ellenére hinni mer abban, hogy az emberek életét egek rádiója irányít-
ja? A magyar nép bátran áll a harcba, bizakodva küzd, ha kell, meghal, – de hogy más erejét gyengít-
se, az nem természete. Ezt a hitet, ezt a bizakodó nagy hitet hirdessük: ennek a nemzetnek elhivatott-
sága van. Ennek élni kell és élni fog! Isten elé merészkedik önéletének áldozatával, fölajánlással, en-
geszteléssel könyörögve, hogy elnyerje ez a nép ezt a szent hivatást. „… csak bizalommal kérjen és
csöppet se kételkedjék” (Jak. 1,6). – Honnét tudja ezt? Onnét, hogy végrendelkezett a szent király, és a
Szent Szűz erejében bízva, a maga áldozatos engesztelő életéből akarja Isten kegyelmével teremteni a
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jövőt.
2. De a bizakodó hit mellett jellegzetes erőnk – a kemény tett!
A tetteket nem úgy kell nézni, hogy az országot vezetőkre, a kormányra vagy most a hadsereg el-

sőire irányítottuk a döntő munka kötelességét. A felelősség áttolása tulajdonképpen az önfegyelmezett
élet megtagadása. Aki fronton állónak tudja magát és végrehajtja amit rábíztak, az a tettek Herkulese.
Az emberfronton mindenki nélkülözhetetlen. Földi relációban gyakran észre sem veszik, nem látják a
csendes munkát. Az egek annál többre értékelik, aki kötelességét teljesíti, mikor nemzetének frontot
áll. Nem tervezget, hogy felsőbb pozícióban mit tehetne, mert ha idejutna, a következő felsőbbre gon-
dolna… Aki elhivatott helyén frontot áll, egyéni kötelessége teljesítésében megbízható, arról tudja a
nemzet, hogy a következőkben számításba vehető. Ezt könnyű igazolni. Ha kocsissá tette valakit az
elhivatottság Ura, és ebben a szolgálatban áll, jaj, ha nem teszi kötelességét. A rábízott élelmezési
gond a százak halálát jelenthetné. Vagy mi lenne a híddal, ha a vasmunkás, aki hídpillért épít, egy kis
repedést nem javítana ki, csak átfestené, a teher súlyától összedőlne a híd. Kemény munka helyett nem
tette kötelességét. – Tetteknek százai vannak. Jaj, ha csak a vezetők tolnák előre, és a kötelességtelje-
sítés alól mentenék mások magukat… Magyar nemzet fiai! Nyissátok a jövő ezred kapuját. Tanuljátok
meg, hogy az isteni hit mellett a kötelességteljesítés elmellőzhetetlen feladat. Fronton állás, köteles-
ségteljesítés olyan munkát eredményez, amelyre mások is bizton számíthatnak. Igaz lesz, hogy aki
nemzete szolgájává szegődik,  a  Szent  Szűz védő anyasága alatt  él.  Ez nem azt  jelenti,  hogy palástja
alatt meghúzódva elpihenünk, hanem azt a követelményt, hogy védő palástja mellett Istentől nyert ke-
gyelmi lelkierőkkel tevékenykedhetünk. Krisztus testvérnemzedéke vagyunk, hisz Anyánk a Szent
Szűz. Mi azok vagyunk, akiket a Szent Szűz mintájára áldozatos munkára hívott az Isten. Ez nem azt
jelenti, hogy tőlünk távol marad a szenvedés. Aki hozzá a legközelebb állt, az Isten Fia életét a Kálvá-
rián végezte, Hogy Isten velünk, ez nem azt jelenti, hogy semmi baj sem ér. Ezt a Szent Szűz élete
mutatja. Ő a fájdalmas Anya, a mártírok Királynője jelzi, hogy az élet küzdelmeit, harcait vívjuk,
szenvedések jönnek, de utána feltámadás következik. „Mater dolorosa” a mi fájdalmas Anyánk! A fáj-
dalom nem lehet idegen a mi életünkben sem. – Ha a végrendelkező király a Szent Szűz védelmébe
ajánlotta nemzetünket, múltunknak ez az áldott élet lett védőpalástja. Most is azt nézzük, hogy életünk
abba az irányba menjen, melyről Krisztus szava szól: földi erőfeszítés mellett, égi Anyánk segítségét
kérjük. A magyar lelkekbe beivakodott ez a gondolat. Ezért valahányszor zászlót szentelnek harctérre
induló katonáink, mindenikre a Szent Szűz képét hímzik áldott kezek. Látni tudjuk titkos nézéssel,
hogy mikor front felé húzó sereg ilyen zászlót visz, határokat jelez, biztosító várakat ezzel díszít – e
szent világ határait nem emberi kezek rajzolták, hanem az égiek koszorúzták határhegyláncaikkal.
Csúcsán is a Szent Szűz tekintete néz reánk. Zászlóban, pénzein is a Szent Szűz képét látjuk. Ez azt
mutatja: palástjának védelme mellett – és nem alatt – állt a vártán és dolgozik a magyar.

Bef.: Isten magának tartotta, hogy mi lesz a jövendő. Nézhetünk a múltra úgy, hogy tanítását hall-
va teremtsük a jövőt. Azt szeretném, hogy az itt feltárult múlt minden embert arra hangolná, hogy bi-
zakodó hittel, jóslást elvető gesztussal bízzanak a jövőben. Suttogó beszédek, másoktól váró munka-
teljesítés nem építés. Jaj annak a nemzetnek, aki nagyjaira hivatkozva akarja koldusságát újjáteremte-
ni. Lázár-nemzedéknek nincs jövője, koldusnemzetnek nincs élete. A nagyrahivatottság megfeszített
áldozatos munkát kíván. Akkor hiszem, hogy áldozatos, engesztelő életet élve Isten segítségét kikény-
szeríti, és újabb hosszú ezer éven át lelke Isten házának hívő lelkületét fogja hirdetni. Viharok zúghat-
nak, világok elpusztulhatnak, de az elhivatott magyar népnek e szent helyen kötelességet írt elő az Úr.
A hűséges kötelességteljesítők pedig örök életűek az Úr földi terveiben is!

* * *

b) alcsoport: A lorettói litánia magyarázata

Elképzelhető, hogy a lelkipásztor a májusi litániákkal kapcsolatban a lorettói litánia dicsérő szöve-
geit véve, e litániáról akarna folytatólagos szentbeszédeket mondani. – Tárgyilag elképzelhető, de tar-
talmilag és technikailag beosztás szempontjából külön elrendezést igénylő. – Már maga az a tény,
hogy 38 fohász osztandó be 31-33 napra, kizárja a pontos napi beosztást. De – természetesen – nem
zárja  ki  a rendszeres összevonást. – Ehhez járul még az a nehézség is, hogy alapvető egység nem
egykönnyen található; de természetes, ez is fellelhető. – Mire akarunk itt vállalkozni? Csak arra, hogy
olyan tárgyi egybefonást, majd olyan rendszeres egybevonást – szélesebb szemponttal – adjunk,
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amely alapján a jelzendő módon igen hasznos és új közlési lehetőséget kínáljunk. – Tárgyi egybefo-
gást adó szempontok: az Úr gazdagította Asszony (itt a litánia dicsőítő címeinek tárgyi értékét is-
mertetnők), az Úr kegyelmével gazdagított Asszony (itt a dicsőítő szövegeknek alanyi értékesítését
ismertetnők), az Úr kegyeivel javunkra gazdálkodó Asszony (itt a kegyelmeket „közvetítő” Istenanya
lélekmunkáját ismertetnők). – Ezek után elhagyva a Szent Szűz lelkének és élettevékenységének köz-
vetlen területét, arra térhetnénk reá, hogy az embert helyezzük a központba, akinek élete a Szent
Szűz élete nyomán kezd kibontakozni. Ezen a területen a következő szempontok alá foglalhatnók a
lorettói litániát: az Úr kegyét látó ember (itt a lélek csodás megtorpanása vezetendő végig), az Úr ke-
gyeit tisztelő ember (itt a hódoló, meghajló „hyperdulia” fejtegetendő), az Úr kegyeit áhítozó ember
(itt a példa életben követése vizsgálandó). – Lássuk most ezeket egymás után.

I. beszédlánc: Az Úr gazdagította Asszony

Az egész beszédlánc tárgya: kivételessé választotta az ég Ura, tehát kivételes hivatású az „Úr
szolgáló leánya”.

 – Bevezetés

1. beszéd: Kik az Úr gazdagjai?

Bev.: Örök „Szóró” az Isten.
1. Mindenkit gazdaggá tesz.
2. De fokozatban eltérően.
Bef.: Mi az Isten fiai vagyunk.

2. beszéd: Mi az Úr gazdagjainak feladata?

Bev.: Szórás, alakítás, Isten dicsőítés.
1. Hálás értékesítés – önmagunkban.
2. Sugárzó értékesítés – mások életében.
Bef.: Így lesz minden teremtmény Isten dicsőítője.

 – A főtétel magyarázatai 29 beszédtételben (Figyelem! Azért ennyi, hogy május havában is használ-
ható legyen!)

1. beszéd: A Szent Szűz

Bev.: Az igazi ember képe a Szent Szűz. Kicsoda ő?
1. Isten kegyeltje.
2. Az Isten Anyja szépsége.
Bef.: Ezért tisztelendő „tisztelendő tisztelettel” (hyperdulia).

2. beszéd: Az Isten Anyja

Bev.: Ember a Szűz Anya. – De mit akar vele az ég Ura?
1. Nagyot adott az Úr.
2. Nagyot vár az Úr.
Bef.: A nagy hivatottság – a legnagyobb szolgálatot igényli.

3. beszéd: A szüzek Szüze

Bev.: Mi a jövő élet belső értéke?
1. Leány életének fénye.
2. Anya életének lilioma.
Bef.: Ez a Szent Szűz életének örök értéke.
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4. beszéd: Krisztus Anyja

Bev.: A világ legnagyobb értéke.
1. A földre szállt Istenember.
2. A megváltást hozott Istenember.
Bef.: Ennek a Kincsnek az Anyja – a Szent Szűz.

5. beszéd: A kegyelmek Anyja

Bev.: Miből él lélekben az ember?
1. Isten égi kegyelméből.
2. Krisztus áldozatos szeretetéből.
Bef.: És ki hozta ezt a földre?… Szűz Mária.

6. beszéd: Tisztaságos Anya

Bev.: Milyen az élet útja?
1. Tiszta gyűjtés – a lélekvirágzásra.
2. Tiszta szolgálat – az élet sarjadozására.
Bef.: A Szent Szűz csodásan hordozza és őrzi mindkettőt!

7. beszéd: A szeplőtelen Anya

Bev.: Az emberek törzse – a kezdet terhét viseli.
1. Az Isten élettervében külön él a teljesen tiszta.
2. Az élet valóságában tündöklik a szeplőtelen Tiszta.
Bef.: Ez a Szent Szűz kivételes kegye.

8. beszéd: A szeretetre méltó Anya

Bev.: Kit szeretünk?
1. Aki jóságnak hordozója.
2. Aki a szeretet sugárzója.
Bef.: És így a Szent Szüzet.

9. beszéd: Csodálatos Anya

Bev.: Az anyaság ajándéka.
1. Az Istenanyaság – kivételes kincs.
2. A tisztaságos Anya – égi ajándék.
Bef.: És hogyan nézi ezt az ember?

10. beszéd: A jó tanács Anyja

Bev.: Az életben tanácsot kérünk.
1. Bizonytalan az utunk.
2. Biztos az égből vett tanácsunk.
Bef.: Ilyen tanácsadó a Szent Szűz.

11. beszéd: Teremtőnk és Megváltónk Anyja

Bev.: Születhet-e embertől az Isten?
1. Az Atya öröktől fogva Van.
2. Az Úr Egyszülöttje – örök.
3. Az Istenember született.
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Bef.: Így az emberré lett Istenember Anyja – a Szent Szűz.

12. beszéd: A legokosabb Szűz

Bev.: Az „okos szüzek” példabeszédével kezdhető. – Ki a legokosabb?
1. Aki mindent Jézuson át lát.
2. Aki mindent Jézuson át tesz.
Bef.: Ezért a legokosabb a Szent Szűz.

13. beszéd: A tisztelendő Szent Szűz

Bev.: Az anya a család legtiszteltebb tagja.
1. Szűz Anyánk – Istenanya.
2. Az Isten Anyja – a mi Anyánk is.
Bef.: Ezért a Szent Szűz tiszteletreméltó Anya.

14. beszéd: Hatalmas Szűz

Bev.: A hatalom gyökere az Isten.
1. A Szent Szűz az Úr Jézus szülője.
2. Így a „theotokosi” a hatalomnak képviselője.
Bef.: Könyörgő szava: teljesülő isteni kegyelem.

15. beszéd: Kegyes és hűséges Szűz

Bev.: A gyermekkel szemben kegyes és hűséges az anya.
1. Hozzánk is kegyes az égi Anya.
2. Felénk is hűséges Szűz Mária.
Bef.: Csak mi is hűségesek legyünk feléje!

16. beszéd: Az igazság Tükre

Bev.: Mit vetít életén át felénk a Szent Szűz?
1. Az Isten szerető arcát vetíti.
2. Az ember vágyódó lelkét tükrözi.
Bef.: Ő az „Isten Tükre”, aki Isten és ember arcának erős vetítője.

17. beszéd: A bölcsességnek Széke

Bev.: A művészi kép szerint a Szent Szűz a bölcsességnek trónján ülő. – De mi ez valóságban?
1. Birtokolni – a tiszta látás kegyét.
2. És így nézni az élet sok értékét.
Bef.: Ide kell fordulnunk, hogy bölcs legyen életünk.

18. beszéd: Örömünknek Oka

Bev.: Honnan fakad a tiszta öröm?
1. Az Isten az élet igazi örömforrása.
2. Szűz Anyánk – a Megváltó Anyja.
3. Így a Szent Szűz lelkünk örömeinek forrása.
Bef.: Ebből a forrásból merítünk!

19. beszéd: Lelki tiszta Edény

Bev.: Az életnedűk tartálya – a kristály.
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1. A Szent Szűz az „isteni élet” hordozója.
2. Ő az „isteni élet” élő kristálya.
Bef.: Ez az életkristály lélektisztaságot hirdet.

20. beszéd: Titkos értelmű Rózsa

Bev.: Mi az élet titka? Maga az életforrás is titok. Így: minden ember titok.
1. Titok – a fogantatásban.
2. Titok – a szűzi foganásban.
3. Titok – a szűzi szülésben.
Bef.: Az Anya pedig – a titkos értelmű Rózsa.

21. beszéd: Dávid király Tornya

Bev.: Az „életvárak” kimagasló tornyok.
1. Az emberélet egyetlen feltornyosulása.
2. Azért egyetlen teremtmény – a teljes tisztaság birtokosa.
Bef.: Ő az élet Jeruzsálem-fellegvára.

22. beszéd: Mennyország Kapuja

Bev.: A bűnbeesés – kapuzárás. – És a megváltás?
1. A Szent Szűz hozza – a Messiást.
2. A Messiás hozza – a megváltást.
3. Az „isteni életfakasztás” hozza – a kaputárást.
Bef.: Kicsoda tehát a Kapu?

23. beszéd: Hajnali szép Csillag

Bev.: Advent az emberiség élete.
1. Izaiás – a jövő Életcsillag észlelője.
2. Názáret – a Csillag nevelője.
3. Betlehem – a Csillag ragyogása.
Bef.: Ezért mondja az Írás: „…tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát: lám, ezentúl boldog-

nak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,48-49).

24. beszéd: Bűnösök Menedéke

Bev.: Milyen úton küszködik az ember?
1. Botlások sora – az útja.
2. Érintetlen a választott Anya élete.
3. Ezért menekül hozzá az emberek serege.
Bef.: A megváltásnak részese az égi Anya.

25. beszéd: Mindenkinek Segítője

Bev.: A bőséges kegyelem kisugárzó erő.
1. Minden kegyelem hordozója az égi Anya.
2. Mindenkinek segítője – a kegyelmek Anyja.
Bef.: Bonum est diffusium sui!

26. beszéd: Az egek Királynője

Bev.: Az egek világa a megváltottak és üdvözítettek otthona. Az angyalnép. A megváltott ember-
nép. A hazasegítettek.
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1. Itt az égi Király – a Mester.
2. Itt az égi Királynő – a Mester Anyja.
Bef.: És az ember? Örökké boldog alattvaló.

27. beszéd: A föld népének Királynője

Bev.: Amíg a földön járunk, addig sok küzdelemmel élünk.
1. Itt is uralkodónk – a Szűz Anya.
2. Mert közvetített kegyelmével segít az „emberek Anyja”.
Bef.: Ha hódolunk előtte, akkor boldog életre segít kegyelme.

28. beszéd: A béke Királynője

Bev.: Földi életünk egyik kincse: a béke.
1. Benne fejlődik széppé az ember lelke.
2. Azért Királynője – a Boldogságos Szűz személye.
Bef.: De szolgáljuk is ezt: a szeretet erejével!

29. beszéd: Magyarok Nagyasszonya

Bev.: Nemzetekre tagolódva élünk.
1. Magyarok népét a Szent Szűznek ajánlották.
2. Az „ajánlott népet” az isteni élet útján támogatták.
Bef.: Patrona Hungariae! Könyörögj érettünk!

Befejezés

1. beszéd: Az ég földre küldött Gyönyörűsége

Bev.: Minek látjuk a földön az Isten Anyját?
1. A legtökéletesebb embernek.
2. A tökéletességre segítő földi Anyánknak.
Bef.: A szépségek Szépsége!

2. beszéd: A földnek megdicsőült Asszonya

Bev.: De hova tör a földi élet?
1. Egekbe tör a földi életen át.
2. Megdicsőülést nyer a földi élet után.
Bef.: Égből jött – égbe vitetett! – De ez a mi utunk is!

*

II. beszédlánc: Az Úr kegyeivel gazdagított Asszony

Itt az alanyi megemeltség értéke fejtegetendő. Mintha azt kérdeznők: mit jelent a tárgyi kiválasz-
tottság – alanyi, élő valóságban?

 – Bevezetés

1. beszéd: Mit kell tennie a gazdagon ajándékozottnak?

Bev.: Az Isten bőségesen Osztó.
1. Aki kap, az hálával vegye.
2. Aki hálával vett, az élettel tündököljön.
Bef.: A Szent Szűz mindent kapott, de élete is mindenekfeletti!
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2. beszéd: Hogyan értékesíti életkincseit az Úr gazdagította Asszony?

Bev.: Az egek felé forduljon az élet.
1. Magában alakítja – isteni életté.
2. Másoknak szórja – istenivé teremteni.
Bef.: Magát és másokat nemesít.

 – Isten adta kiváltságok alanyi értékesítése

1. beszéd: A szűzi élet kibontása

Bev.: Az élet alapvonala: szolgálat. Ennek állomásai:
1. Előkészület – a tisztaság útján.
2. Élettermés-hozás – az Isten terve útján.
Bef.: És a Szent Szűz? Örök szűzi az életszolgálata.

2. beszéd: Az istenanyai méltóság értékelése

Bev.: Az Isten adománya – az elhivatottság.
1. Hálával vette Názáret Szüze.
2. Áldozatos élettel hálálta az Isten Anyja.
Bef.: Tudta és élte, hogy a megváltás részese.

3. beszéd: A Szűz – a szüzek között

Bev.: Milyen helyet foglal el a Szent Szűz Izrael leányai között?
1. Egyszerű Szüze a szüzeknek.
2. De választott Szüze a Szentléleknek.
Bef.: A belső elhivatottság vitte őt nagyra.

4. beszéd: Anya és Gyermeke

Bev.: A legerősebb életkapocs milyen volt Betlehemben?
1. Istentől vett – az isteni Gyermek.
2. Istenhez fűz – az isteni Gyermek.
Bef.: Égből az Ige – és az Édesanyától a Gyermek.

5. beszéd: A kegyelmek Forrásánál

Bev.: Hogyan értékesíti az Ég ajándékait?
1. Felszívja.
2. Életté alakítja.
Bef.: Lészen: Szűz Anya, Mária! Hordozó és kiszóró!

6. beszéd: A kivirágzás csodája

Bev.: Az egész élet bontakozás.
1. Tehetségeket hordozunk.
2. Az élettermésbe teljesedünk.
Bef.: De Isten Anyjává való nemesedés – égi elhivatottság.

7. beszéd: A tiszta forrás csordulása

Bev.: De csak önmaga hordozója-e a nagy csodaforrásnak?
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1. Ömleszti fiai felé.
2. Csak hörpintsék a föld gyermekei.
Bef.: Áraszt, hogy új életet fakasszon!

8. beszéd: A szeretet égő tüze

Bev.: A szeretet tüze lobbantó erő.
1. Égből vette a legnagyobb Szeretetet.
2. Földön lobbantja – az égi szeretetet.
Bef.: Tűzből -tűz!

9. beszéd: A csodássá alakuló élet

Bev.: A vett kincsek mérve szerint lehel az élet.
1. Aki Isten Anyja, az csodásan él.
2. Aki csodásan él, az embereket maga felé vezet.
Bef.: Csodássá – csodásan gazdagított lettem.

10. beszéd: Isten terveinek szent hordozója

Bev.: Egek választanak és elhívnak. – Miképpen lesz ez választott?
1. Mindig felfigyelő.
2. Biztos életirányt mutató.
Bef.: Vajon ilyen-e a Szent Szűz? – Vajon követi-e irányvonalát az ember?

11. beszéd: Aki mindig az Istennel él

Bev.: Az Isten mindent átható Erő.
1. A Szent Szűz életét előrerendelve – Vele van.
2. Az isteni Gyermek kapcsolatában – Vele van.
Bef.: Istennel – isteni ember.

12. beszéd: Az isteni gondolat szerint ítélkező

Bev.: Az ítélet a lélek szentélyéből forrásozik.
1. A Szent Szűz Isten szemével látó.
2. A Szent Szűz Isten tervei szerint ítélkező.
Bef.: Ezért lehet biztos követője az ember.

13. beszéd: A tiszteletet parancsoló élet

Bev.: Az élet fennmaradó fejlődés.
1. Ilyenné lesz… („Élethegy”)
2. Hódolatos meghajlást követel.
Bef.: Az „élő hegy” – embert is ilyen magaslat felé sodor.

14. beszéd: Az isteni erők értékesítője

Bev.: Egek világa kivételes kegyelmeket áraszthat feléje.
1. Mindent vett.
2. Mindenből életet teremtett.
Bef.: A föld embere, a Szent Szűz, kivételes emberré teremtette önmagát.
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15. beszéd: A sugárzó jóság életpéldája

Bev.: Elzárkózó erő-e a jóság?
1. A jóság sugárzó.
2. A jóság nevelő.
Bef.: A teljes jóság – ragadó erő.

16. beszéd: Az Istent sugárzó lélek

Bev.: Milyen módon lát a Szent Szűz?
1. Isten igazságát látja.
2. Az élet igaz útját járja.
Bef.: Reánk is tükrözi.

17. beszéd: Az életfények világos látója

Bev.: Az Isten az élet igazi Fénye.
1. Ezért birtokolja a Szűz Anya.
2. Ezért biztos az élet zarándokútja.
Bef.: A Fényt követik és a Fényt elérik.

18. beszéd: Az életöröm tiszta forrása

Bev.: Az élet boldogsággal gazdagított.
1. A Szent Szűz életét az isteni Gyermek boldogítja.
2. A mi életünket is a Gyermek boldogítja.
Bef.: Az Isten bírása a boldogság teljessége.

19. beszéd: Isten kegyelmének élő tartálya

Bev.: Az Úr kegyelme lélekkincs.
1. Minden kegyelmek hordozója az Istenanya.
2. Sőt, magának az Egyszülöttnek hordozója is az Istenanya.
Bef.: Így igaz: minden kegyelmek birtoklója.

20. beszéd: A sziromba szökő gyönyörűség

Bev.: Az élet virágba szökkenés.
1. Televényét Istentől vette.
2. Virágba szökkenését ő maga szolgálta.
Bef.: Így lesz az adakozó az Atya és tevékenyen fogadó fia örök szent egység hordozója.

21. beszéd: A kimagasló Asszony

Bev.: Hogyan emelkedett fel az „Isten Anyja”?
1. Építkezett Isten erejéből.
2. Gyönyörűséges lett saját erőfeszítéséből.
Bef.: Isten hívta, és hűségesen követte.

22. beszéd: Az örök életbe segítő Asszony

Bev.: Miben jelentkezik a legnagyobb segítő készség?
1. Maga az élete – kaput tár.
2. Mások számára – életet kínál.
Bef.: Istent fogad és Istenhez juttat.
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23. beszéd: Az élethajnal fénye

Bev.: Milyen életfény az igazi?
1. Isten lobbantotta.
2. Maga csillogtatta.
Bef.: És így az igazság ez: az az isteni fény az értékek értéke, amely sugárkévét vet az örök élet

mesgyéjére és tüzet lövell a szeretetre teremtett ember lelkébe!

24. beszéd: A tisztaság vonzó ereje

Bev.: Liliomliget – lélekvágyak otthona.
1. Az Isten Lilioma – a „Szeplőtelen”.
2. Az ember hódoltja – az örökké Tiszta.
Bef.: Jó nekünk – mellette lennünk!

25. beszéd: A kinyújtott kéz birtokosa

Bev.: Az élet nagy értéke – az adás.
1. Isten szülőjévé lett Szűz Mária.
2. Így a legnagyobb adakozó az Istenanya.
Bef.: Mindent birtokol és így a mindent osztó kéz birtokosa.

26. beszéd: Az érdem jutalma

Bev.: A vett kincsek életté alakítandók.
1. A Szent Szűz – az ég Urát hordozta.
2. A Szent Szűz – az ég Urát szülte.
3. A Szent Szűz – az ég Urától a hódolatos készség jutalmát nyerte.
Bef.: Az életté alakítás érdeme ennek a jutalma.

27. beszéd: A jutalom örök értéke

Bev.: De milyen jutalom az igazi érték?
1. Amit a lélek kap az ég Urától.
2. Amit végnélkülinek veszünk – az élet Urától.
Bef.: Ez az értékek értéke.

28. beszéd: Lélekbéke – életbéke

Bev.: Milyen volt a Szent Szűz lelke?
1. A csendes tavak fenséges nyugodtságát hordozó.
2. De mélyen a fenékhullámok sodrát viselő.
Bef.: De a Végtelenbe – harmónia csendül.

29. beszéd: A „Máriás magyar nép” Nagyasszonya

Bev.: Földi vonatkozásban mivé lett számunkra a Szűz Anya?
1. Mindnyájunk Anyja.
2. A magyarok Patrónája.
Bef.: Édesanyai koronát viselő!

 – Befejezés



27

1. beszéd: Mivé lett a földön?

Bev.: A „kegyelmek kegyelme” mivé tette?
1. Áldozatos Szűzzé.
2. Szűzien szolgáló Anyává.
Bef.: Azért mondjuk: Szűz Anyánk! Mária!

2. beszéd: Mivé lett az égben?

Bev.: A magyarázat Fiáról veendő.
1. Fia – az ég és föld Ura.
2. Az Anya – az ég és föld Úrnője.
Bef.: Anyánk – égi Anyánk is lett.

*

III. beszédlánc címe: Az Úr kegyeivel javunkra gazdálkodó Asszony

Ez a beszédlánc arra törne, hogy a mi életünkben értékesítendő lélekszolgálatról szóljon. Lényeg:
itt úgy állítandó be a „tisztelő címek” egymásutánja, hogy a mi életünket gazdagítsa a Szűz Anya élet-
kincstára.

 – Bevezetés

1. beszéd: Mit kaptunk az Istenatyától?

Bev.: Minden az Istentől!
1. Végnélküli lelkünket!
2. Isteni természetünket!
Bef.: Mindent az ég Urától!

2. beszéd: Mit kaptunk a Szent Szűztől?

Bev.: Ő az isteni Megváltó Anyja.
1. Magát az isteni Üdvözítőt.
2. És rajta keresztül az üdvözülés kegyelmét.
Bef.: Isten a Forrás! Szűz Mária a közvetítő levezetés.

 – A „tisztelő címek” reánk vonatkoztató értelmezései

1. beszéd: A Szent Szűzre feszülő szempár

Bev.: Az élet készülés és szolgálat. Mindkettő jegye: a tisztaság.
1. Példájával a tisztaságra figyelmeztet.
2. Imádkozó segítségével a tiszta életre terelget.
Bef.: Így a lélektisztaság szeretetének kegyét osztja.

2. beszéd: Égi Anya – és a föld fia

Bev.: Mi a kapcsolatunk a Szűz Anyával?
1. Anyánk – földön és égen.
2. Gyermekei vagyunk – az egész életben.
Bef.: A szeretet az egybefűző kapocs.
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3. beszéd: Szüzek gyülekezete – a Szent Szűz öröme

Bev.: Hol otthonos a Szent Szűz? Abban a tiszta életben, amelyet élt és szolgált.
1. Maga képviseli.
2. Másokban érvényre segíti.
Bef.: A szüzek gyülekezetében él a szüzek Szüze.

4. beszéd: Kinek szüli Mária az Üdvözítőt?

Bev.: Isten szeretete küldi az Egyszülöttjét.
1. Emberiség egyetemének Megváltója lészen.
2. De az én Megváltóm is „Mária Fia” lészen.
Bef.: Mária tehát nekem is szüli isteni Gyermekét.

5. beszéd: Honnan ered a kegyelem?

Bev.: Ősforrás – az Isten szeretete.
1. De kirobbantó a Messiás.
2. Közvetítője a Messiás Anyja.
Bef.: Ezért tanítjuk: rajta keresztül érkezik az emberhez az Isten Fia.

6. beszéd: A tisztaságos Anya

Bev.: Ő a Szentlélek fakasztotta Élet Anyja. Ezért „tisztaságos Anya”.  – És az emberek anyja?
1. A tiszta leányélettel készülő szűz.
2. A tiszta házaséletben szolgáló anya.
Bef.: Erre nevel és segít a „tisztaságos Anya”.

7. beszéd: „Szeplőtelen” – „szeplő nélküli”

Bev.: A hivatással jár – az elindítás kegyelmi mércéje.
1. Őt szeplőtelennek teremtette – az égi Atya.
2. És minket a szeplő nélküli életre segít az Isten Anyja.
Bef.: Ő – tiszta volt és maradt, mi tisztává legyünk és maradjunk!

8. beszéd: A szerető Anya léleksugárzása

Bev.: Mindenéből kínál és ad.
1. A szeretete a legnagyobb.
2. Ennek a csordítása – a legbőségesebb.
Bef.: De ez elsősorban – a lélekszeretetre vonatkozik.

9. beszéd: Csodálatos Anya

Bev.: Az isteni kinyilatkoztatás – csodálatosnak mutatja. – És hogyan teszi ő magát csodálatossá
– az emberek felé?

1. Feléjük nyújtja segítő kezét.
2. És feléjük sugározza csodatevő erejét.
Bef.: A „zarándokhelyek” – a „csodahelyek”.

10. beszéd: A kétkedők tanácsadója

Bev.: Az igazi „Máriás lélek” sokszor kérdezi: mit tenne most Szűz Mária?
1. Sugallattal – életutat mutat.
2. Kegyelmi közvetítéssel – megvalósításra vezet.
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Bef.: Így lesz ő az ember számára a „jó tanács Anyja”.

11. beszéd: Teremtőnk és Megváltónk Anyja

Bev.: Az üdvösség történése, – lepergése az ő betlehemi „Gyermek születésének” eredője.
1. Lélekanyja – minden üdvözítendőnek.
2. Üdvösségre segítője – minden törtetőnek.
Bef.: Így életünk és örök életünk Anyja a Szent Szűz.

12. beszéd: A legokosabb Szűz

Bev.: Az igazi értelmi látás foka – Isten igazi ajándéka.
1. A Szent Szűz az Isten gondolta élet igazi ismerője.
2. A Szent Szűz az isteni ítélkezés kegyelmének szétszórója.
Bef.: Így: az okosság fényét hordozó és az okosság fényét szóró.

13. beszéd: A tiszteletre méltó

Bev.: A tisztelet mérve – az értékek helyes megismerése.
1. Az Isten megvilágítja az „Édesanya” értékét.
2. Az „Édesanya” elfogadja gyermekeinek tiszteletét.
Bef.: Ez a tisztelet: hyperdulia.

14. beszéd: A hatalmas Szűz

Bev.: Ki birtokolja az emberi hatalom legnagyobbját?
1. Az, aki az Isten Fiát a földre hozza.
2. Az, aki az Isten Fiának kegyelmi erőit szórja.
Bef.: Így az ember – az isteni erők kisugárzója.

15. beszéd: Kegyes és hűséges Szűz

Bev.: És ez mit ad – a mi számunkra?
1. Lelki igényeink készséges kielégítését.
2. Felénk hajló szeretetének következetességével.
Bef.: Meddig? … Kihez? … Mindig és mindenkihez! Jókhoz, bűnösökhöz egyaránt!

16. beszéd: Az igazság Tükre

Bev.: Milyen önismeretre vezet „Isten Tükre”?
1. Isten szeretetének tudatára.
2. Önéletünk elesettségének tudatára.
3. És az isteni felemelés tudatára.
Bef.: Az „Isten Tükre” ezeket az életképeket veri vissza emberlelkek felé.

17. beszéd: A bölcsesség Széke

Bev.: Emberéletünk mindig keresi a bölcsek együttesét.
1. Az életbölcsesség – az életüdvözítés elérése.
2. Ennek sugárzó központja – a „bölcsesség Széke”.
Bef.: Az igazi bölcs – életcélt kereső, találó és élvező.

18. beszéd: Örömünknek Oka

Bev.: Honnan buggyan elő az ember igazi öröme?
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1. Karácsonyi dalban cseng az élet minden boldogsága.
2. Betlehemben fakad ennek üdvöt hozó Életforrása.
Bef.: Ennek a Forrásnak éltető televénye – a Szent Szűz Anya.

19. beszéd: Lelki tiszta Edény

Bev.: A tartalom minőségéhez alakul a „tartó Edény”.
1. Jézust hoztad a világra.
2. Krisztust hozod a lelkembe.
Bef.: Ezért hódolok a „tiszta lelki Edény” előtt.

20. beszéd: Titkos értelmű Rózsa

Bev.: A szépség hordozója a májusi rózsaszál…
1. Örök gyönyörűségként áll az Úr kertjében.
2. Hogy virágzó életet fakasszon az ember lelkében.
Bef.: A „titkok titka” – hogyan lehet istenivé az ember fia? Csak a végtelen Szeretet magyarázza.

21. beszéd: Dávid király Tornya

Bev.: A torony – az erő jelképe.
1. Erőt képvisel a lelked.
2. Erőt sugároz az életed.
Bef.: De a Torony védelmet ígérő erő.

22. beszéd: Mennyország Kapuja

Bev.: Az „örök otthon” hazavár. – De mikor tárul ez a kapu?
1. Megnyílt az ég – hogy hozzád szálljon az Úr.
2. Megnyílt az ég – hogy tégedet befogadjon.
3. És tárult az ég, – hogy szereteted engem is hazasegítsen.
Bef.: Így őrajta át nyílik meg számomra az ég kapuja.

23. beszéd: „Hajnali szép Csillag”

Bev.: Életéjszakából várjuk az élethajnalt.
1. Te voltál a hajnalhasadás Csillaga.
2. Te lettél a hazasegítés Vezércsillaga.
Bef.: Életutadat járva – Jézushoz tér az élet.

24. beszéd: Bűnösök Menedéke

Bev.: Legnagyobb terhünk és felelősségünk a bűn.
1. Ennek megismerésére segít.
2. És ennek letörésében gyámolít.
Bef.: Per Mariam – ad Jesum!

25. beszéd: A segítő Kéz ereje

Bev.: Mit tehet meg érdekünkben a Szűz Anya?
1. Emberré szülte a Messiást.
2. Isteni emberré segíti a föld zarándokát.
Bef.: Ez a Szent Szűz Kezének ereje.
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26. beszéd: A királyi trónhoz segítő Anya

Bev.: Mi az ember? – A föld urává teremtett isteni követ. – De mivé segíti a Szent Szűz?
1. Isteni emberré alakítja Szent Fia kegyelmével.
2. Az egek lakójává segíti Szent Fia szeretetével.
Bef.: Ily segítséggel eget elérni – az ember hivatása.

27. beszéd: Királyi udvarnép Nevelője

Bev.: De hol alakul trón-néppé az ember?
1. A földi életben már Isten apródjai vagyunk.
2. Az egek világában pedig az „élet csillagjaiként” ragyogunk.
Bef.: Erre nevel a Szent Szűz.

28. beszéd: A béke Közvetítője

Bev.: Mit ad nekünk a béke szemszögét tekintve a Szent Szűz?
1. Lelkünk békéjét adja.
2. Népek békéjét biztosítja.
Bef.: Egyesek és közösségek harmóniáját adja nekünk a Máriás élet.

29. beszéd: Szűz Máriás magyar nép

Bev.: Mi a magyar nép isteni ajándéka?
1. Anyjává kapta a Szent Szüzet.
2. Kérve kérheti az anyai szeretetet.
Bef.: Így lesz „Patróna” – a küzdelmes magyar nép számára.

 – Befejezés

1. beszéd: A földön segített ember

Bev.: Mit tesz tehát velünk a földi életben a Szent Szűz?
1. Lelkiekre figyelmeztet.
2. Erényes életutat egyenget.
3. És földi boldogságra is elvezet.
Bef.: Ő tehát a földi örömünk közvetítője.

2. beszéd: A „hazasegített” lélek

Bev.: De elég-e a földi élet boldogsága?
1. Egek felé tör a lelkünk.
2. Ide segít a dicsőített Szüzünk!
Bef.: Ez az „otthon” – a „vándormadarak” örök tavasz világa…

* * *

c) alcsoport: Az ember alanyi beállása szerinti szempontok

Most azután azok a szempontok lesznek az irányadók, amelyek az ember alanyi beállása szerint
iparkodnak rendezni a gondolatokat. Természetes, hogy a litánia szövegeire támaszkodva! – Lássuk
egyenként a különféle szemszögű beosztásokat.

I. szemszög: Az Úr kegyeit látó ember
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Itt fejtegetendő, hogy mindenkinek látnia és élnie kell az Úr adta életkincseket!
 – Bevezetés

1. beszéd: Mit akar velem az Isten?

Bev.: Mindent és mindenkit célokért indít az Isten.
1. Célom az Isten dicsérete.
2. De célom az életem végnélküli öröme.
Bef.: Csak így érték az élet!

2. beszéd: Milyen segítséget nyújt az ég Ura?

Bev.: Egyedül dolgozik-e az ember?
1. Természetes életfeltételeket nyújt az Úr.
2. Természetfeletti kegyelmeket ad az Úr.
Bef.: Isten állandóan velünk van.

 – Tárgyi tételek a litánia szövegéhez idomulva

1. beszéd: Az elénk lépő Szűz alakja

Bev.: Az életeszmények nevelő erők.
1. Tiszta Szűz – a legtökéletesebb eszmény.
2. A szűzi élet – a legtökéletesebb élet-előkészület.
Bef.: A „tiszta ifjúság” – „isteni nemzedék” forrása.

2. beszéd: Az istenanyai méltósága

Bev.: Az emberiség egyetemének méltósága.
1. Az „Isten gyermekei” – életünk virágai.
2. Életünk virágai – Istenatyánk égi gyermekei.
Bef.: Belőletek is – „Isten fiai” fakadnak.

3. beszéd: A mindig Szűz Anya

Bev.: Virgo virginum – a Szűz Anya.
1. Virgo ante vitam pro crenandam.
2. Casta mulier – in vitae crenandae.
Bef.: Így ti is életpéldák lesztek.

4. beszéd: A kegyelem forrása

Bev.: Mediatrix gratiarum – a Szent Szűz titulusa.
1. Az édesanya lelke is kegyelmet közvetítő.
2. Csak dolgozzék is azon, hogy kegyelmet közvetítsen.
Bef.: Földi édesanyáknak is ilyen a feladata...

5. beszéd: A Megváltó Anyja

Bev.: Üdvösségünk gyökérzete – a Megváltó áldozata. – Ebben részes  – a Megváltó Anyja.
1. A család „lélekmegváltásában” keressen szerepet az édesanya.
2. Mert szerepet talált benne a Megváltó Édesanyja.
Bef.: Az életre szülő anya legyen a „lelkiélet” szülője is.
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6. beszéd: Szűz és Anya Mária

Bev.: Égi Patrónánk két egybecsendülő kiváltsága: Szűz és Istenanya.
1. Szűz legyen – az előkészületi életünk.
2. És Isten áldásával – édesanyává emeltessék életünk.
Bef.: Így egyesül a kettős hivatás.

7. beszéd: Az emberi nem „kiemeltje”

Bev.: Isten hoz mindent a létbe… És milyen kiemelt az, aki Istent hozza a földre?
1. Az ég kivételes hivatottja a Szent Szűz.
2. Az eget lélekben földre hozó legyen a föld embere.
Bef.: Szellemileg ezen dolgozzék az ember.

8. beszéd: Szeretetünk vonzója

Bev.: A lélekszeretet – a lélekjóság felé gravitál.
1. Szűz Anyánk – a Szeretet Anyja.
2. A föld gyermekei – a „Szeretet vonzottjai”.

9. beszéd: Kit csodál a lelkünk?

Bev.: Kit csodál a lelkünk? A jó, az igaz, a szép magával ragad és csodálatra indít.
1. Igaz – a Szent Szűz.
2. Jó – a Szent Szűz.
3. Szép – a Szent Szűz.
Bef.: Belső lendülettel tör feléje a lélek.

10. beszéd: Tanácstalanságunk segítője

Bev.: Bizonytalanság és ingadozás gyakran kísérnek.
1. Biztos az égi hivatás készséges követésében az égi Anya.
2. Biztos a segítségnyújtásban az égi Anya.
Bef.: Biztossá teszi életutunkat és hivatásteljesítésünket.

11. beszéd: A földre szállt Istenanya

Bev.: Mit jelent a megtestesülés?
1. Örökké élt az Istennek tervében.
2. Benne testet öltött az Úr Egyszülöttje.
Bef.: Rajta keresztül lett emberré az Isten Egyszülöttje.

12. beszéd: Az élet igazi útjelzője

Bev.: Merre járjunk? – ez a nagy kérdésünk.
1. Keresd az élet tengerének Csillagát.
2. Az ő életútmutatására járod életed helyes útját.
Bef.: Ez a Szűz Anya életútja.

13. beszéd: Az élet igazi mintája

Bev.: Az események szerint alakulnak a művészi remekek.
1. Életremek – a Szűz Anya.
2. Életremeket teremtsen – a föld zarándoka.
Bef.: Így isteni remekké lehetünk.
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14. beszéd: Az erők forrása

Bev.: Földből és magasságok erejéből táplálkozik a nagy mindenség.
1. Földön élő Istenanya adja az életpéldát.
2. Az égből szállott isteni kegyelem adja az életerőt.
Bef.: Így a Szent Szűz erőforrásunk lészen.

15. beszéd: A jóság kiáradása

Bev.: A Szent Szűz képe – az áldozatos jóság gyönyörűsége.
1. Reávetítődik – Szent Fiára.
2. Átsugárzik – Éva minden fiára.
Bef.: Csak hasznosítsuk a jóság vetített erejét.

16. beszéd: A tiszta látás tükre

Bev.: A „megértés”-e a tiszta látás,
1. A Szent Szűz Isten akaratát látta?
2. A Szent Szűz alázata – az Isten akaratát vállalta.
Bef.: Ez a „látás” legyen a mi életünk alapja is.

17. beszéd: A bölcsesség kútfeje

Bev.: Milyen bölcsességgel éljük életünket?
1. Lássuk a Szent Szűz bölcs önértékelését.
2. Kövessük ebben az isteni égi Anya életét.
Bef.: Ezt a kegyet kérve kérjük a bölcsesség Székétől.

18. beszéd: Boldogságunk!

Bev.: Végül is mikor lehet boldog életünk?
1. Ha istenivé született életünk.
2. És Istenanya palástjának védettjei vagyunk.
Bef.: Az „isteni eredésben” segítőnk az égi Anya.

19. beszéd: Tisztaságunk tisztasága

Bev.: A Szent Szűz földi dicsőítésének egyik legszebb éke.
1. Bennünk is éljen a tisztaság öröme.
2. És Isten törvénye szerint – tisztán csorduljon az élet folyama.
Bef.: Így életünk irányítója a Szent Szűz.

20. beszéd: A titokzatos lélekszépség

Bev.: A szépség áhítozója az ember.
1. Milyennek látjuk a Szent Szüzet?
2. Merre törjön az élet?
Bef.: Így lészen ő is az élet szépséges virága.

21. beszéd: Az erő Asszonya

Bev.: Mit tár elénk a Szűz Anya?
1. Erőt – a feladat vállalására.
2. Erőt – a feladat teljesítésében.
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Bef.: Íme! – A mi utunk!

22. beszéd: Az örök kapuk feltárója

Bev.: Merre járunk?
1. Boldogan fogjuk annak a kezét, aki az úton vezet.
2. Még boldogabban csókoljuk azét, aki a „kapun” bevezet.
Bef.: Ez a Szent Szűz.

23. beszéd: Az élethajnal csillagfénye

Bev.: Születésünk – élethajnal, tudatraébredésünk – lélekhajnal.
1. Ennek indítója – az Isten kegye.
2. Ennek segítője a Szűz Anya.
Bef.: Csak derűs életet hozzon a hajnalhasadás.

24. beszéd: Törtségünk ereje

Bev.: És ha megtörik az „élet virágzó fája”?
1. Anyaszív – a velünk érző.
2. Anyai Szív – a segítségre siető.
Bef.: Beforrhatnak a nagy sebek.

25. beszéd: Segítő Anyánk

Bev.: Kinek van szüksége a segítségre?
1. A törtetőnek.
2. Az elesettnek.
3. Az erősen haladónak.
Bef.: Ez az édesanyai örök szeretet tette.

26. beszéd: Örök otthonunk Királynője

Bev.: De hová siet a „föld embere”?
1. Istenatyánk égi házába.
2. Égi Anyánk koronás otthonába.
Bef.: Az „életapród” boldogja lészen az ember.

27. beszéd: Átfutó hazánk vezetője

Bev.: Az országunk – a földi hazánk.
1. Ennek sorsát irányítja.
2. Hogy a vándor embert itt is boldogítsa.
Bef.: Magyar ember! Gondolj – a Patrona Hungariae-ra!

28. beszéd: Békénk biztosítója

Bev.: A múzsák világa – a béke diadala.
1. A lélekszeretet egyetemességét tanítja.
2. Ezzel az embertestvériség békéjét szorgalmazza.
Bef.: Szeretetből fakad a béke.

29. beszéd: Népünk Nagyasszonya

Bev.: Magyar népünk – Szűz Anyás nemzedék.
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1. Koronázott Királynénk Szt. István óta.
2. Égi patrónánk – koronánk viselése óta.
Bef.: Biztosnak érezhetjük jövőnket, ha hű alattvalónak őrizzük népünket.

 – Befejezés

1. beszéd: Földi segítőnk az életúton

Bev.: Kettős az utunk – földön járunk és égbe jutunk.
1. Földön segít.
2. Égbe – Istenhez segít.
Bef.: Örök útitárs.

2. beszéd: Boldogító Királynőnk – az életcélban

Bev.: De a „célbafutás”?
1. Isten bírása – önmagában.
2. Égi Anyánk „gyermeknépe” – az Isten szeretetében.
Bef.: Ez a boldogság telje.

*

II. szemszög: Az Úr kegyét tisztelő ember

Itt a Szent Szűz tiszteletének egyes életmozzanatai fejtegetendők. De itt is leginkább arra helye-
zendő a súlypont, hogy a tisztelet életet fokozzon.

 – Bevezetés

1. beszéd: Tisztelet a nagyok előtt

Bev.: A nagyság előtt hódol az ember.
1. A fizikai nagyság előtt.
2. A lelki nagyság előtt.
3. A szellemi nagyság előtt.
Bef.: És a Szent Szűz milyen nagyságot képvisel?

2. beszéd: Tisztelet a Szent Szűz előtt

Bev.: Miben álljon ez a tisztelet?
1. Hódolatos meghajlás az Úr választottja előtt.
2. Alázatos nyomon követés az „Úr választottja” életútján.
Bef.: Mit eredményez ez a tisztelet?

 – Tárgyi tételek külön-külön fejtegetik: mit tisztelhet e kegyelemben az ember?

1. beszéd: A szüzesség kegye

Bev.: Az angyal kiemelő dicsérete.
1. Hódolj – a „tiszta Szűz” előtt.
2. Mert igen nagyra értékeli az angyali beszéd.
Bef.: És a te életed?

2. beszéd: Mit parancsol az Istenanya méltósága?
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Bev.: Attól függ: mit ad nekem?
1. Szülte számomra – a Megváltót!
2. Szülessék bennem – a megváltott.
Bef.: Így a szülőanyát illő hódolat kiemelten illeti.

3. beszéd: A Szűz Anya alakja?

Bev.: Milyen a Szent Szűz?
1. Gyermekded a lelke.
2. Hasonlítson hozzá életem.
Bef.: Legyek élettel hódoló.

4. beszéd: A kegyelmek forrásának fellelése

Bev.: Keressük az éltető élet forrását.
1. A Szűz Anya – az Istenember szülője.
2. Legyen lelkem az isteni ember igénylője.
Bef.: Ezt is szülje az égi Anya.

5. beszéd: Megváltónk Anyja előtt

Bev.: Zarándokutunkon megállunk jó Anyánk előtt.
1. Hódolatosan köszönhető a megváltás kegye.
2. Megváltott életet mutathat a köszönő élete.
Bef.: És lelki erőkkel gazdagodva járjuk az élet útját.

6. beszéd: Az örök Szűz csoda-alakja

Bev.: Egyetlen Ő – a föld kiemeltjei között.
1. A Szentlélek ereje fakasztja életvirágát.
2. A Szentlélek erejét igényelje a virágba törő földi zarándok.
Bef.: Így lesz az „örök csoda” életet fakasztó csodatevővé.

7. beszéd: Az „eredendő bűn nélküli” ember

Bev.: Micsoda életünk igazi terhe? Az eredendő bűn. – És a Szent Szűz?
1. Kiemelt – az Isten Anyja.
2. Kiemeltetik – az Isten földi fia.
Bef.: Ezért tiszteljük az „előre Kiemeltet”.

8. beszéd: A szeretet csodaembere

Bev.: Milyen a Szent Szűz szeretete?
1. Végnélküli – az Isten felé.
2. Állandóan sugárzó – az ember felé.
Bef.: Viszontszeretet a parancsa.

9. beszéd: A csodálatos Anya

Bev.: Miben tündöklik Szűz Mária?
1. Isten Fia – a Gyermeke.
2. De így minden ember is a gyermeke.
Bef.: Anyja az Úr Egyszülöttjének és Anyja a föld emberének.
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10. beszéd: A tévedhetetlen bölcsesség

Bev.: Ki járhat tévmentesen a földön?
1. A Szentlélek fénye világítja.
2. Ezért bízzék benne a föld fia.
Bef.: Ezt a kegyet tisztelje a föld embere.

11. beszéd: Isten és Anyja

Bev.: Valóban mit hoznak nekünk?
1. Az öröktől Való – földre száll.
2. A földre Szállott – égbe visz.
Bef.: Ebben segítő – az Istenanya. Ezért jár ki neki – hódolatunk.

12. beszéd: Az örök útmutatónk

Bev.: Valójában a Szent Szűz élete – az Isten közelség szerzésének élő csodája.
1. Istent hozza a földre. – Erre törjön az ember.
2. Embert vigye az égbe. – Erre segítsen a Szent Szűz.
Bef.: Ilyen utat kell mutatnia.

13. beszéd: Életmintánk

Bev.: Mit kell tennünk – Szűz Anyánk példájára?
1. Fogadni – Istentől.
2. Tevékenykedni – Istenért.
Bef.: Így lesz isteni az életünk.

14. beszéd: Az éltető erő serlege

Bev.: Honnét vett a Szent Szűz, – és honnét vegyen az ember?
1. Isten a gazdagon csordító.
2. Szűz Anya a bőségesen ömlesztő.
Bef.: Végeredmény: Istentől a Szűz Anyán keresztül.

15. beszéd: A jóság kataraktája előtt

Bev.: A legtökéletesebb ember a Szűz Anya.
1. Belőle árad felénk az égi kegyelem.
2. Ezzel tevékenykedjék az isteni ember.
Bef.: A mennyei Atyától a Szűz Anyán át árad az áldás.

16. beszéd: Az igazi képet mutató tükör

Bev.: A Szent Szűz élete isteni életkép vetítője.
1. Lélekképet mutat.
2. Lélekútra utal.
Bef.: Ezért tiszteljük! De ebben kövessük is!

17. beszéd: Az életbölcsesség örök „tanítója”!

Bev.: Miben áll az igazi bölcsesség?
1. Istentől vett javakat szeretni.
2. Istenért mindent életté tenni.
Bef.: Tette a Szent Szűz; tegye az ember is!
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18. beszéd: Az örömöket kereső ember – örömforrás találása

Bev.: A Szent Szűz ajándékainak sorozata az égből...
1. Isteni ajándékok – az örömök forrása.
2. Isteni élet – az örömök birtoklása.
Bef.: Ezt találjuk a Szent Szűzben és ezért tekintünk Reá mint az „örömtalálás” okára.

19. beszéd: A hófehér lélek

Bev.: Isten kezének legszebb Virága.
1. Fogantatása előtt.
2. Egész életén keresztül.
Bef.: Méltán tekint Reá tisztelettel az ember!

20. beszéd: A legtökéletesebb ember

Bev.: Mindig azt keressük... Ha találnók, tisztelettel öveznénk. – És a Szent Szűz?
1. Isten legtökéletesebb „emberterve”.
2. Isten legtökéletesebb egyetlen embere.
Bef.: Lényege: teljes a malaszttal és tökéletes az élettel!

21. beszéd: Erőink forrása

Bev.: Mi is töltekezni akarunk...
1. Eszményképünk is – a legtökéletesebb ember.
2. Gyámolítónk is – a legtökéletesebb ember!
Bef.: Belőle merítsünk!

22. beszéd: Mennyországunk kapuja

Bev.: De hogyan értékelhető ez a fohász?
1. Nyitja – előttünk.
2. Odakíséri életünket.
Bef.: Rajta át – a megváltás, rajta át – az egyéni üdvözülés.

23. beszéd: Életéjszaka csillaga!

Bev.: Lucem!
1. Ég Fényét hozza a földre!
2. Ezért hódol előtte a föld embere.
Bef.: Viam illuminatam!

24. beszéd: Bűnös lelkünk gyógyítója

Bev.: Életútjainkon gyakori a tévelygés.
1. Anyánk lelke – az elesetteken is segít.
2. Csak nyújtsa feléje kezét az elesett ember.
Bef.: Lélek „szamaritánus”.

25. beszéd: A felénk nyúló isteni kéz

Bev.: Az Istenanya – emberek Anyja is!
1. Ölelve tartotta isteni Fiát.
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2. Felénk is tárja segítő karját.
Bef.: Isteni kéz – isteni életre vezető.

26. beszéd: Életvárunk Úrnője

Bev.: Kicsoda lélekszentélyünk eszményi Úrnője?
1. Istenanya Mária – lelkünk lakója.
2. Ő a lélekszentély égi irányítója.
Bef.: Regina animae!

27. beszéd: Zarándokutunk Királynője

Bev.: De hogyan jut Isten országába az ember?
1. Zarándokút – a földi pálya.
2. Segítő a zarándokút – Királynője.
Bef.: Tisztelettel hajoljon feléje az ember.

28. beszéd: Az élet tavának sima tükre

Bev.: Az állhatatosság – csodálat tárgya.
1. Érintetlen – a Szűz Anya élete.
2. Mindig Istent szolgáló a lépése.
Bef.: Ezt a léleknyugalmat tiszteli az ember.

29. beszéd: Magyarok örök segítője

Bev.: Kisebb életkörünk szélesebb gyűrűje – a hazánk.
1. Édes hazánk – Királynője.
2. Édes hazánk – Védelmezője.
Bef.: Ezért tiszteli hódolattal a magyar lélek.

 – Befejezés

1. beszéd: Tisztelettel állunk eléje

Bev.: Mennyi égi vonás emeli elsőre a Szent Szüzet?!
1. Ezt tiszteljük – hódolattal.
2. Ezt tiszteljük kiemelten.
Bef.: Az örök tökéletesség elé lép az ember.

2. beszéd: Életünkkel leszünk őrsége

Bev.: De hogyan gondoljuk el őt az örök életben?
1. Egek Királynője a személye.
2. „Máriás leventék” az égi őrsége.
Bef.: Ez jelenti azt: mindig égi Anyánkkal!

*

III. szemszög: Az Úr kegyeit áhítozva tisztelni és követni akaró ember

Itt a tisztelet nyomán járó követésen legyen a hangsúly.
 – Bevezetés
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1. beszéd: Mi a legnagyobb hódolat?

Bev.: Az emberi természet – hódol a nagyság előtt.
1. Csak csodálkozás?...
2. Vagy utánzás?...
Bef.: Szó, hajlás – kevés, élet – minden!

2. beszéd: Az állandó és tevékeny mintázás

Bev.: Mi legyen életünk munkája?
1. Lelkünkbe véssük – amit látunk.
2. Életté valósítjuk – amit látunk.
Bef.: A „tökéletes ember” legyen életmunkánk eredménye.

 – Tárgyi tételek: az életmintázásról

1. beszéd: Miképpen indultunk az életben?

Bev.: Hogyan küldött az ég Ura?
1. Szűzi volt az életünk.
2. De ilyen maradt-e életünk?
Bef.: Pedig elérhető – állapotbeli kötelességek keretén belül is az Isten kegyelmével.

2. beszéd: Az Isten hordás kegyelme

Bev.: Mi is készülhetünk a hordozásra.
1. Bennünk is megszületik az Úr.
2. Bennünk is él az Úr.
Bef.: És így életünk – az Úr.

3. beszéd: A szűzi élet megvalósítása

Bev.: Ez több állomáson át érhető el.
1. Van ebben – előkészület.
2. Van ebben – mindenkinek! – életszolgálat.
3. Van ebben – lélekszolgálat!
Bef.: Minél nagyobb a nekifeszülés, annál magasabb szintű a megvalósítás...

4. beszéd: A forráshoz zarándokolók

Bev.: Utazók – forrásokat keresnek.
1. Életutunkon – lélekitalt igénylünk.
2. Az élet italát – Szűz Anyánkon át igényli a lelkünk.
Bef.: Csak járjuk ezt az utat!

5. beszéd: Megváltásunkat szolgálja a Megváltó Anyja

Bev.: Miképpen jut hozzám a megváltás kegye?
1. Hozza nekünk a Messiást.
2. Csak fogadja szeretettel lelkünk a Messiást.
Bef.: Így segítjük a megváltás munkáját.

6. beszéd: Mire int a szüzek Szüze?

Bev.: Miképpen jut hozzám a Szent Szűz intelme?
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1. Készülj – a fehér ruhás életben.
2. Élj – az áldozatos köntös életkeretében.
Bef.: Légy a Szűz Anya intelmeinek élő visszhangja!

7. beszéd: Az Isten tervezte ember keresése

Bev.: Örök kereső az ember.
1. Alapjában elesettek vagyunk.
2. De valójában isteniek lehetünk.
Bef.: Így mi is „szeplő nélkül” juthatunk Istenatyánkhoz!

8. beszéd: Az Isten szeretetének áhítozói

Bev.: Mi a legnagyobb igényünk?
1. A Szeretet Anyjához fordul az áhítozó.
2. Hogy a Szeretet valóságát vegye a könyörgő.
Bef.: És mi a legnagyobb birtokállományunk?!

9. beszéd: Lehetünk-e „csodalények”?

Bev.: Miképpen alakulhatunk „csodalényekké”?
1. Istent bírhatja a lelkünk.
2. És Istent sugározhatja életünk.
Bef.: Íme a csodalények!

10. beszéd: A bölcsesség megszerzése

Bev.: A teljes életmódot keresi az ember. – Mit kell tenni?
1. Láss – az Isten szemével!
2. Ítélj – Isten szeretetével!
3. Cselekedjél – a jót akarás erejével!
Bef.: Ezt mutatja az Isten Anyja.

11. beszéd: Kicsoda a legnagyobb?

Bev.: Valóságos „értékelméletben” ki az értékek értéke?
1. Aki mindig bírja az Istent.
2. Aki sugározza az Istent.
Bef.: Így mi is hasonlóképpen – Istent hordozók vagyunk!

12. beszéd: Merre járjunk?

Bev.: Útkeresők vagyunk... Tehát merre?...
1. Az Isten várás útján...
2. Az Isten adta életfeladat útján...
Bef.: Nem veszed észre, hogy így a Szent Szűz mellett haladsz?

13. beszéd: Minta és élet

Bev.: Eszmények szerint alakul az élet...
1. Mindenben követem.
2. Hogy életemmel megközelítsem.
Bef.: A „mintázott mű” értéke attól függ, mennyire közelíthető meg.
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14. beszéd: Mennyit hörpintsek?

Bev.: Kínálja magát a kegyelmi bőség.
1. Oltsam el vele a szenvedélyek tüzét.
2. És lobbantsam vele a szeretet tüzét.
Bef.: Éljek vele – a lélek életéért.

15. beszéd: A jóság forrása legyen a lelkem

Bev.: Kicsoda lehet „életforrás”?
1. Gyűjtsem az égi kegyelem kincsét.
2. És szórjam a jóságnak minden értékét.
Bef.: Így én is a „jóságos Szűz” szolgálatában járom az élet útját.

16. beszéd: Tükörképem…

Bev.: A teljes „önismeret” – állandó „tükörbenézés”.
1. Gyakran vizsgálom lélekképemet.
2. A Szent Szűzhöz hasonlítva ítélgetem életemet.
Bef.: Így örökké tökéletesítője leszek önmagamnak.

17. beszéd: Az életbölcsesség ösvényén járok

Bev.: A bölcsesség az igazi életjárás irányítója.
1. Földieket értékesítek.
2. Hogy mindig égiekkel ékesítessek.
Bef.: Nemde ezt tanultam a Szent Szűztől?!

18. beszéd: Isteni örömben tobzódom

Bev.: „Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek!” (Fil. 4,4).
1. Magát adja a földön is az Isten.
2. Magát kínálja örök kincsként az Isten.
Bef.: Van-e ennél nagyobb öröm?!

19. beszéd: A hegyek ormán…

Bev.: A hófödte ormok tiszták.
1. A lélek vágya – a magasságok világa.
2. A lélek célja – a „fehér ormok” birtoklása.
Bef.: Erre törjön a Szent Szüzet tisztelő vándor.

20. beszéd: Légy tökéletes ember!

Bev.: Meghajlok – a „tiszták Tisztája” előtt. – De hogy tegyem?
1. Vágyva vágyakozom feléje.
2. Természetes élettel közeledem feléje.
3. És isteni élettel sorakozzam melléje!
Bef.: Így igazán tisztelem – mert követem! – az égi Anyát!

21. beszéd: Hogyan köszönjem a lélekerőket?

Bev.: Tőle kaptam, csak szóval fejezzem ki köszönetemet?
1. Lélektelevénybe fektessem az isteni kegyelmeket.
2. És isteni életté fakasszam az „életmagvakat”.
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Bef.: Égi Anyánk szórta „lélekmagvak” termést hozó életté váljanak!

22. beszéd: Hogyan segítsem a kapuk tárását?

Bev.: A Szent Szűz tisztelete – az örök élet szeretetére hangol.
1. Egyenes lesz utam – az örök tájak felé.
2. Az egyenes úton járó gyűjtő ember bízvást ér az örök kapuk elé.
Bef.: Ezek előtt feltárulnak a kapuk.

23. beszéd: Csillagfény nyomán járjunk!

Bev.: Sötét az életút, de fényt vet reá az ég Ura. – Merre járjunk?
1. Atyánk szeretete – az élet örök Fénye.
2. Anyánk szeretete – a Fény vetítése.
Bef.: Isteni a Fény, isteni életet teremt az égi Fény.

24. beszéd: Szakadékok mélyéről

Bev.: Ha belezuhan az ember az élet szakadékába?... Mi a teendő?
1. Vesd tekintetedet – az anyai Szívre.
2. Bízd magadat – az anyai kézre.
Bef.: A „bűnösök menedéke” – felemeli az életedet! És te? A felemelt élettel leszesz az ő legna-

gyobb hódolója!

25. beszéd: Sohasem engedem el „segítő kezét”!

Bev.: Vezetőre szorul az ember. – Ki legyen az enyém?
1. Akit Isten az emberi élet megváltásának élő eszközéül küldött.
2. Annak Keze legyen az én megváltásom égi eszköze.
Bef.: De életeddel tartsd ezt a szent kezet!

26. beszéd: Ki legyen az én Úrnőm?

Bev.: Hódolatos életet igényel az ember... Ki legyen az én Úrnőm?
1. Aki az Isten Anyja.
2. Az legyen az ember Anyja.
Bef.: De gyermeki legyen az életem!

27. beszéd: A földi életben apródja leszek

Bev.: A lovagi élet – apródi felkészültséget követel.
1. Apródként élem életemet.
2. Apródként szolgálom a Szent Szüzet.
Bef.: „Mária nemzedéke” – a „Szűz Anya apródnépe”.

28. beszéd: A békét szolgáló emberré leszek

Bev.: Milyen jót adjak az embereknek?
1. Egyesek lelkében.
2. Népek életében.
Bef.: Beati „pacifi”, a „béketeremtő”.

29. beszéd: A hálás magyar

Bev.: Patrónám az egek Királynője.
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1. Neki szentelem életemet.
2. Neki ajánlom én is nemzetemet.
Bef.: Így élettel akarok „Máriás magyar” lenni.

 – Befejezés

1. beszéd: Mintázom – az életét

Bev.: Mit akarok tehát a Szent Szűz életével?
1. Látom fenséges stílusát.
2. Átveszem isteni életvonalát.
Bef.: Így szerinte élem életemet!

2. beszéd: Isteni élettel dicsőítem az ő életét

Bev.: De ima, dal, hódolat-e a legnagyobb dicsőítés?
1. Hozzáhasonulás törtetése – az igazi hódolat.
2. Hozzá hasonuló élet – a legnagyobb tisztelet.
Bef.: Máriás élet Szűz Mária igazi dicsőítése.

* * *

d) alcsoport: Himnuszok értelmezéseiből

Vegyük  alapul:  Alma  Redemptoris  Mater,  Ave  Regina  coelorum,  Regina  coeli,  Salve  Regina,
Stabat Mater, Sub tuum praesidium, Memorare stb. himnuszokat...

„Alma Redemptoris Mater”

1. eszéd: Az életünk legmagasztosabb eszménye: anyánk

Bev.: És a Szűz Anya?
1. Kiemeltsége – Isten Anyjává tette.
2. Istenanyasága minden dicséretre érdemesítette.
Bef.: Ezért hódol az ember lelke.

2. beszéd: Porta coeli

Bev.: Életutunk – az örök életbe torkollik. – De milyen ebben az útban a Szent Szűz szerepe?
1. Nekünk szülte – az örök élet útjának Megváltóját.
2. Nekünk adta – az örök kapuk Feltáróját.
Bef.: Így rajta keresztül tárul fel az örök kapu. „Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök

kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya!” (Zsolt. 23,7).

3. beszéd: Életutunk fénye

Bev.: Örök fényt igényel a követendő életút.
1. Az Úr Egyszülöttje hirdeti és fénybe vonja az igaz utat.
2. Az Egyszülött Édesanyja járja és mutatja a helyes utat.
Bef.: Legyen a „fényes élet” – követett élet!

4. beszéd: Életünk állandó gyámolítója

Bev.: De egyedül járjuk-e az utat?
1. A Mesterünk kegyelme mindig velünk.
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2. Az anyai szeretet is mindig mellettünk.
Bef.: Égi erővel erősítve járhatjuk a földi utakat.

5. beszéd: Emberéletünk csodája

Bev.: De hogyan nézhetünk a Szent Szűz személyére? Kicsoda ő?
1. A föld szülöttje.
2. Az isteni Mester Szülője.
Bef.: A föld gyermeke és az Ég földre hozója.

6. beszéd: Életünk istenivé alakítója

Bev.: Közvetlenül – minden Krisztus, de közvetítő – az Isten Anyja.
1. Isteni Gyermekét adja.
2. És rajta keresztül – életünket istenivé alakítja.
Bef.: Ilyen lehet életünk a földön. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy

ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4). – De ilyenné dicsőül az égben: „Akkor
az igazak ragyognak majd, mint a nap, Atyjuk országában” (Mt 13,43).

*

„Ave Regina coelorum”

1. beszéd: A dicsőségnek teljességében

Bev.: A dicsőségnek fénye hogyan övezi a Szent Szűz alakját?
1. Ő az egek választottja.
2. Ő az angyalok Királynője.
3. Ő az embernépnek a boldogítója.
Bef.: Lehetne kevesebbet mondani neki ennél: Ave!?!

2. beszéd: Radix vitae

Bev.: Az üdvösség az élet igazi kincse. – Milyen ennek birtoklását tekintve Szűz Anyánk élete?
1. Üdvözítőnk Szülője.
2. Üdvösségünk gyökérzete.
Bef.: Érthető tehát: ő az emberiség örök életfakadásának szolgáló leánya.

3. beszéd: Életünk fénybevonása

Bev.: Az ember életértékének kérdése a problémák problémája. – Kicsoda az ember?
1. Mester – a Fény.
Ő: mutatja, hogy kicsoda az ember.
2. Anyja – a lobbantó.
Ő: „gyújtja” földi életre az égi Fényt.
Bef.: Itt is Rajta keresztül látjuk az élet igazi értékét.

4. beszéd: A fénybevontak „kiemeltje”

Bev.: Minden embert Isten fiának hirdet az Isten szava.
1. Isten adta az emberi élet fényét, azaz istenivé emeltségét.
2. Ebben tökéletes ragyogásává tette – a tisztaság Királynőjét.
Bef.: De az „isteni nemzedék egyetlene” hordozza az Istenanya méltóságát.



47

5. beszéd: Mindent Krisztustól!

Bev.: De a Szűz Anya sem „ősforrás”.
1. Kapja – az isteni ajándékokat.
2. És hozzá – isteni Megváltónkat.
Bef.: Az Úr „kiválasztott eszköze” és így az emberiség megszentelődésének segítője.

6. beszéd: A Mester lelkét felénk fordító

Bev.: Hogyan jelenik meg előttünk a Szent Szűz, hogy életünket szolgálja?
1. Megváltó arcát mutatja.
2. Szerető lelkét sugároztatja.
3. Hazaváró karját felénk táratja.
Bef.: Az egek Urát felénk tárja és végül is az egek kapuját előttünk feltárja.

*

„Regina coeli”

1. beszéd: Egek Királynője – üdvözlégy!

Bev.: Kit üdvözöl az ember?
1. Názáret tiszta Szüzét.
2. Betlehem tiszta Édesanyját.
3. Az egek dicsőséges Királynőjét.
Bef.: Ezért boldog a köszöntő szavunk!

2. beszéd: Isten Anyja – üdvözlégy!

Bev.: De kicsoda valóban és mit tett a Szűz Anya?
1. Az egek Ura – választottja.
2. A megváltásunkat szorgalmazta.
Bef.: Ezért hálálkodó az „isteni nemzedék”.

3. beszéd: A Feltámadott Anyja – üdvözlégy!

Bev.: Húsvéti öröm.
1. Győzedelmes Király – a Fiad.
2. Győzedelemre segítsd – fiaidat!
Bef.: Húsvéti remény.

4. beszéd: Segítő Anya – üdvözlégy!

Bev.: Egyedül nehéz az élet.
1. Szerető lelkünk feléd fordul.
2. Szerető jóságod felénk forduljon.
Bef.: Veled biztos a diadal.

5. beszéd: Feltámadásunk szorgalmazója – üdvözlégy!

Bev.: Mi a mi hitünk?
1. Mester – a feltámasztó.
2. Anyja – az odasegítő.
Bef.: Hisszük az örök életet!
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6. beszéd: Az örök életbe segítő – üdvözlégy!

Bev.: Reményünk az örök élet.
1. Diadalba segítesz.
2. Örök üdvözlésünk dala kísérhet.
Bef.: Nekünk diadalunk az örök élet.

*

„Salve Regina”

1. beszéd: Hódolva köszönt – az Úr udvarnépe

Bev.: Kicsoda az ember?
1. Isten népe az embersereg.
2. Királynője előtt hódol – az udvarnépe.
Bef.: Kivé lesz az ember?

2. beszéd: Hódolva köszönt – a reménykedők serege

Bev.: Küzdők seregét alkotjuk.
1. Földi élet diadalát várja az ember.
2. De az örök élet boldogságát reményli a küszködő ember.
Bef.: De a „diadalmasok” életét reméljük.

3. beszéd: Hódolva köszönt – Éva elesett nemzetsége

Bev.: Éva anyánk elesett népe.
1. Az igazi „Asszony” alakja lép elénk személyében.
2. Rajta keresztül várja üdvösségét a Megváltó kegyelmével.
Bef.: Szűz Mária diadalmas népe.

4. beszéd: Hódolva köszönt – a siralom völgyének népe

Bev.: Elesettek vagyunk.
1. Mindenki elesett – Ádám vétkében.
2. Mindenki felemeltetik – Szűz Anyánk Gyermekében.
Bef.: De felemeltettünk!

5. beszéd: Hódolva köszönt – a bizakodók serege

Bev.: A bízó ember csillanó szemű.
1. Hódolatos köszöntésünk – alázatos tisztelet.
2. Igazi tiszteletünk – átnemesített élet.
Bef.: A megemelt ember – boldogságot sugárzó!

6. beszéd: Hódolva köszönt – az isteni Gyermeket várók lelke

Bev.: Mi az élet „Advent”-je?
1. Vártuk a Messiást évezredeken át.
2. Vettük a Messiást – Betlehemen át.
3. Hordozzuk magunkban a Messiást – végnélküli életen át.
Bef.: Mi az élet „Karácsonya”:

*
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„Stabat Mater…”

A fájdalmas Szent Szűz képe rajzolandó elénk... De döntő legyen az a vigasztaló tudat: a mi lel-
künk szomorúságának ő az Isten küldötte vigasztalója. Épp azért a súlypont nem a sajnálkozó részvét
ébresztése, hanem az emberi életet szolgáló megemelés tételére helyezendő.

1. beszéd: Stabat Mater…

Bev.: Állt a „keserves Anya”.
1. Az egyes „állomásokon”.
2. A Kereszt tövében.
Bef.: Mindig előre haladott – lélekáldozatban.

2. beszéd: A Kereszt kíséretében

Bev.: Milyen – öröm és szenvedés – együttes az élet?
1. Egész életén kísérte a kereszt.
Ez a simeoni jövendölés tudása: „... s a te lelkedet is tőr járja át” (Lk 2,35).
2. A „nagy napon” terhe lett a Kereszt.
Itt a keresztút értelmezendő.
3. A halál percében ránehezedett – a kereszt.
Itt a halál perce magyarázandó. „Jézus keresztje mellett ott állt anyja...” (Jn 19,25).
Bef.: Hát minket nem kísér a kereszt?

3. beszéd: Glaudius

Bev.: Mi a Szent Szűz lelkét átjáró tőr?
1. A jövendölés igéje: „s a te lelkedet is tőr járja át – hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése”

(Lk 2,35).
2. A szenvedés átélése.
Bef.: Ne felejtsd: ez is megváltó szenvedés!

4. beszéd: A szomorú Anya

Bev.: Milyen az Édesanya élete?
1. A Gyermek születése – boldogság.
2. A Gyermek halála – szomorúság.
Bef.: Még a kinyilatkoztatás ismeretében is.

5. beszéd: A fájdalomban elmerülő Anya

Bev.: Merengő és szenvedő a Szent Szűz.
1. Mereng az isteni elhivatásban.
2. Elmerül Gyermeke megkínoztatásának fájdalmában.
Bef.: De bizakodó – az isteni hivatásban.

6. beszéd: A látó ember

Bev.: Ő – a kinyilatkoztatás fénye mellett lát. – És az ember hogyan látja őt?
1. Látja őt – a betlehemi boldogságban.
2. Látja – itt a kereszt gyötrelmes fájdalmában.
Bef.: De mindig készséges szolgálatban.
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7. beszéd: Együttérző szívek

Bev.: A szenvedők együttéreznek.
1. Emberi szívek egybecsengenek.
2. Emberi életek összeillenek.
Bef.: Ezért velünk érző a szenvedő Szűz Anya.

8. beszéd: A halál perce

Bev.: Milyen a végsőkig való állhatatosság?
1. Megváltónk halálánál jelen voltál.
2. Az én halálom percében is őrt álljál!
Bef.: „Most és halálunk óráján...”

9. beszéd: Az együttérzés kincse

Bev.: Szeretet a fakasztója.
1. Veled érzek a szenvedés percében.
2. Légy vigasztaló erőm a szenvedésben.
Bef.: Erre a szeretetre mindig számíthatunk.

10. beszéd: Az izzó szívek

Bev.: A szeretetnek nincs határa...
1. Az isteni jóságot szeretik.
2. De az isteni jóságot sugározzák.
Bef.: A szeretet – szeretetet szül.

11. beszéd: Az együtt szenvedő szívek

Bev.: Az egymást szeretők egy hullámhosszon haladnak.
1. Vágyaik...
2. Életük...
Bef.: Örök életük...

12. beszéd: Érettem?…

Bev.: A szeretet tudatos irányultsága...
1. Mindent – értem...
2. Mindent – Érte...
Bef.: A lélek nem elégszik meg – az „én„-nel.

13. beszéd: Az együtt gyászolók

Bev.: Csak lemondó szenvedésük maradandó?
1. A kereszthalál gyászolói.
2. A feltámadás örvendezői.
Bef.: Van vigasztaló reménység.

14. beszéd: Veled lehessek!

Bev.: Ez a szeretet vágya.
1. Itt a földi életben...
2. Ott az örök dicsőségben.
Bef.: Hiszem a szentek egyességét!
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15. beszéd: Veled szenvedhessek

Bev.: Áldozatnak áldozat a viszonzása...
1. Megváltásom segítője – szenvedésed.
2. Megváltásom gyámolítója legyen – szenvedésem.
Bef.: Ezért: Veled szenvedhessek!

16. beszéd: A halálom percének órája

Bev.: „Imádkozzál érettem most...”
1. Legyen mellettem – Édesanyám.
2. Hogy vezessen haza – Édesanyám.
Bef.: „és halálom óráján...”

17. beszéd: Az örök ítélet percében

Bev.: „Oltalmad alá futunk...”
1. Istené az igaz ítélet.
2. Égi Anyámé a gyámolító szeretet.
Bef.: „...könyörgésemet meg ne vesd...”

18. beszéd: A Kereszt győzelme – életem reménye

Bev.: „Halál, hol a te győzelmed?” (1Kor. 15,55).
1. A Kereszten győzött a Szeretet.
2. Életem diadala legyen a szeretet.
Bef.: „Törekedjetek a szeretetre!” (1Kor. 13,13).

19. beszéd: Az örök boldogság öröme

Bev.: „... fussuk meg kitartással az előttünk lévő küzdőteret” (Zsid. 12,1).
1. Versenytéri küzdelem az élet.
2. Végnélküli élet koronája a bére.
Bef.: „...készen vár az igaz élet koronája...” (2Tim. 4,8).

*

 – Néhány „himnuszos” bibliai történet-mozzanat
Csupán mintának összefogási tervezetként. A szabad kidolgozás a szónok feladata.

1. beszéd: Az Úr választottjainak szeretete

Bev.: Az egybehangolt „élethangszerek”...
1. Keresik egymást.
2. Mert életünk Isten szolgálás.
Bef.: És a mi lelkünk hogyan van „felhangolva”?

2. beszéd: A köszöntő Anya

Bev.: A „malaszttal teljes” – köszönéssel kopogtat.
1. Embertestvért köszönti.
2. Pedig Isten Fiát hordozza.
Bef.: Az alázatos lélek példája.
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3. beszéd: A csodálkozó Erzsébet

Bev.: A lélek fokozatosan is észlel.
1. Titkos sugallattal „felismer”.
2. Szerénykedő csodálkozással „kérdezget”.
Bef.: Egymást megértik és egybehangoltak.

4. beszéd: Az ujjongó magzat

Bev.: Kicsoda lesz Erzsébet gyermeke?
1. Isten Követének követe.
2. Az égi Követ titkos köszöntője.
Bef.: „Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” (Lk 1,43).

5. beszéd: Az „angyali üdvözlés” visszhangja

Bev.: Az isteni köszöntés hangjai.
1. Názáretben hangzik először.
2. Judea városában csendül másodszor.
Bef.: Az Isten üzenetei csengenek.

6. beszéd: „Boldog vagy, mert hitted…”

Bev.: Az Úr szava mindig cseng...
1. Boldog, akihez szól az Úr.
2. És boldog, aki befogadva éli, amit mondott az Úr.
Bef.: Az Úr szavát mindig követni kell.

A „Magnificat” hűségese himnuszából

1. beszéd: Örvendező a lelkem

Bev.: A Szent Szűz tudja, hogy miért hálás.
1. Reám tekintett az Isten.
2. Hivatással áldott az Isten.
Bef.: És mi? Egyéni hivatással mi is „Krisztus-hordozók” lehetünk.

2. beszéd: A „kicsi” – „naggyá” emelése

Bev.: Emberek és Isten előtti értékelés...
1. Fénytelen a Názáret Szüze.
2. De megemeli az Úr kegye.
Bef.: Ne emberek, hanem Isten tetszése szerint éljünk. Így megemeltetünk.

3. beszéd: Az élet boldoga

Bev.: Kicsoda a boldog?
1. Az Isten választottja.
2. A választottság élő alakja.
Bef.: Így mi is boldognak mondhatunk... De csak akkor, ha a választottság életét éljük.

4. beszéd: A Hatalmas tette

Bev.: Mit tett Vele és mit tesz velem?
1. Istenfia Anyjává választotta.
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2. Életemet pedig Isten gyermekévé magasztosította.
Bef.: Így én is a kiemeltekhez sorakozhatom. Ezért szentnek hirdeti életem.

5. beszéd: Az Urat félők megszentelése

Bev.: Tisztelő félelemmel tekint az Úrra, mert így kegyelmeit veszi számodra.
1. Irgalmas velünk szemben az Úr.
2. És kegyesen osztó velünk szemben az Úr.
Bef.: Az „Isten félelemből” – „Isten szeretet” fog fakadni.

Simeon imája: „...Hiszen már látták szemeim az üdvösséget...”

(Lk 2,30). Itt a próféta és a megjövendölt megnyilatkozása értelmezendő.

1. beszéd: „Örvendek, mert láttam…”

Bev.: Sokáig vártam...
1. Gyermekarcát láttam.
2. Isten szeretetfényét észleltem.
Bef.: Boldogan nézem.

2. beszéd: Boldogan távozom, mert üdvösségemet tudom

Bev.: Az átfutó látás is öröm.
1. A végleges örök látás – reményem.
2. A teljesülő remény – örök boldogságom.
Bef.: Ezért érdemes volt élni!

3. beszéd: A Zakariás féle jövendölés

Bev.: Mit látott a próféta?
1. Reá tekintett népére az Úr.
2. Üdvösséget készített népének az Úr.
Bef.: Hogyan hálálkodjék a „megváltott ember”?

4. beszéd: Szolgáljunk neki

Bev.: Előttünk pergett le szeretetének megjelenése (a Boldogságos Szűz látogatása).
1. Legyen jámbor a lelkünk.
2. És igazságban szolgáljon életünk.
Bef.: Ennek diadalát tárja elénk a „názáreti Mária” élete is.

5. beszéd: „Te meg gyermek!”…

Bev.: Ez a felszólítás Jánosnak szól. – És a lényege?
1. A Magasságbeli prófétájának fogsz neveztetni.
2. Mert áldott munkáddal az Ő útját fogod előkészíteni.
Bef.: De ez a felszólítás nekünk is szól... És a lényege? Hívással te is a megváltás kegyelme útján

– a Magasságbeli Fiának szolgálatára légy.

6. beszéd: A „magasból” felkelő Nap

Bev.: Mi a történések igazi értelme?
1. Az „egek Fénye” – ereszkedik – a világra.
2. Hogy „egek Fénye” vigye az embert – az isteni világba.



54

Bef.: És mi legyen a mi életünk igazi Istentől vett kegyelme?

Szt. János születésének leírása (Lk 1.fej.)

1. beszéd: A névadás ereje

Bev.: Kinek védelme alatt álljon a gyermek? – Ez a névadás kérdése.
1. „János az ő neve” – írta Zakariás.
2. „Megnyílék szája” – írja a Szentírás.
Bef.: Isten csodajellel mutatja, hogy a „kis János” az Ő választottja.

2. beszéd: „Mi lesz ebből a gyermekből?” (Lk 1,66).

Bev.: Minden újszülött – bizonytalan jövő hordozója.
1. Ma még a jövője – Isten tervében.
2. Későbbi élete – Isten szolgálatában.
Bef.: És mi a kialakulás értéke? Az Isten tervének igazi szolgálata.

3. beszéd: A Hatalmas erői

Bev.: De hogyan dolgozzék az ember, hogy vele éljen a segítő Isten?
1. Bűnös emberi tervek valósulását nem segíti.
Tehát alázatos lelkület járja át!
2. Gőgös próbálkozásokat szétszórja.
Bef.: Így dolgozik az emberrel az Isten. Ez a Szent Szűz életének is a tanítása.

4. beszéd: A Hatalmas szóró kegyei

Bev.: Az „erő Ura” – a Szeretet maga. – Mit ad tehát?
1. Szórja a föld javait.
2. Emlékezetben tartja minden szolgáját.
Bef.: És engemet is? Igen! Hiszen a Szent Szűz ajkán át ezt hirdeti az Úr: „Éhezőket tölt be min-

den jóval” (Lk 1,53).

5. beszéd: A halál árnyékában ülők Fénye

Bev.: Kicsoda ez? – Az úr Egyszülöttje? – Mit kérjek Tőle?
1. Vessen fényt az én életutamra.
2. Kegyelmi fényével vezessen a békesség boldogságára.
Bef.: Szűz Anyánkon át száll a földre a Fény! Rajta keresztül jusson lelkembe az égi sugár.

 – A családi körben való növekedésről
(De ilyen beszédek karácsony és vízkereszt utáni első, második vasárnapon tarthatók)

1. beszéd: A betlehemi születés otthona
1. Egyszerű – a betlehemi jászol.
2. De fenséges a betlehemi „lélekszentély”.

2. beszéd: Az Édesanya gondos szeretete
1. Gondozó az Édesanya.
2. Szeretetet sugárzó az Istenanya.

3. beszéd: Ő az isteni nagyság ihletettje
1. Létének tartalmát többen sejtik.
2. Létének tartalmát csak ő ismeri.
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4. beszéd: Az imádók
1. Az Édesanya.
2. Szt. József.
3. A pásztorok – királyok.

5. beszéd: Az első szenvedés
1. Angyali üzenet.
2. Földi menekülés.

6. beszéd: A názáreti ház
1. A munka háza ez.
2. A fejlődés otthona ez.

7. beszéd: A jeruzsálemi megtalálás
1. Szomorú – az „elvesztő”.
2. De boldog – a megtaláló.

*

„Ave Maris Stella”

1. beszéd: Az élet hajósnépe
(1.vers)

Bev.: Örök partokról indulunk és örök partok felé törünk (Faber).
1. Isten népe – az élet hajósa.
2. Isten várományosa – a hajók áldozatosa.
Bef.: „Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem”

(Zsolt. 41,2).

2. beszéd: A hajósnép Csillaga
(1.vers)

Bev.: Csillagok és újabban iránytűk a hajósok irányítói.
1. „Emberhajókat” az égi Fény hívja.
2. „Emberhajókat” a „Stella maris” irányítja.
Bef.: Az igazi „isteni élet”, a Szent Szűz – az Istenhez segít.

3. beszéd: Az „Életcsillag” üdvözlése
(1.vers)

Bev.: Boldog a hajós, ha feltűnnek a csillagok.
1. Életünk útmutató csillaga – az Istenanya.
2. Boldogok lehetünk – ha vezet az élet Csillaga.
Bef.: Csak nézzük az élet erejét.

4. beszéd: A Csillag belső értéke és köszöntése
(2.vers)

Bev.: De kicsoda ez az élő Csillag?
1. Az Üdvözítő, a Mesterünk Édesanyja.
2. Őt köszönti földünk zarándoka.
Bef.: Ezt az Életcsillagot bátran követhetjük.
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5. beszéd: Az angyali ajkak Magasztaltja
(2.vers)

Bev.: Csak emberszáj dicsőíti őt?
1. Angyalok ajka zengi dicséretét.
2. Mert angyali értelem értékeli fenségét.
Bef.: Csatlakozzék hozzá a mi dalunk.

6. beszéd: Életködök fényvetője
(3.vers)

Bev.: Az életéjszakák a fényesség igénylői.
1. Reánk nehezedik a kételyek köde.
2. Reánk borulhat az erkölcsi sötétség réme.
Bef.: Mindig is vezetőnk marad az élettenger Csillaga.

7. beszéd: Közbenjáró Anyánk
(4.vers)

Bev.: De hogyan segít rajtunk égi Anyánk?
1. Közbenjár bocsánatért (bűnbocsánat!)!
2. Közbenjár fénylobbantásért (kegyelem!)!
Bef.: Így „erős” lesz az ember az Isten előtt.

8. beszéd: Szüzek Szüze – az isteni élet segítője
(5.vers)

Bev.: A tisztaság örök életképe a Szent Szűz.
1. Ennek áhítozójává alakít.
2. Ennek birtokosává segít.
Bef.: Az Édesanya kérésére – adakozó a Fiú keze.

9. beszéd: A Jézushoz vezető Anya
(6.vers)

Bev.: Kicsoda az édesanya legkedvesebbje?
1. Mindig a szeretet szülte gyermeke.
2. Ezért ahhoz vezet – a Szűz Anya szeretete.
Bef.: Per Mariam – ad Jesum!

10. beszéd: A Szentháromság imádáshoz vezető Anya

Bev.: A föld gyermekének örök vágya: az „isteni otthon” megtalálása. – Segít-e ebben az égi
Anya?

1. A Teremtő hódolatára nevel.
2. A Megváltó imádására segít.
3. A Szentlélek szeretetére izzít.
Bef.: Ez pedig annyit jelent: a földi életből az örök Szeretethez segít.

*

„Sub tuum praesidium!”

Ennek tételeit nem részletezem. Legyen elég rámutatni az előzőkre. De kiemelendőnek tartjuk a
Szűz Anya segítő erejének tételét, mégpedig a következő formában:



57

I. gondolatcsoport: A Szűz Anya segítése – az emberek egyéni életében

1. beszéd: A kisgyermekek „égi Anyja”
1. Szeretik a kisdedek.
2. Mert benne égi Anyjukra ismernek.

2. beszéd: A serdülők küzdésének segítője
1. Erőt keres a küszködő.
2. Égi erőt ad az anyaian segítő.

3. beszéd: Az elesettek megemelője
1. Bűnösök menedéke az égi Anya.
2. A mi életünknek is segítője lesz Szűz Mária.

*

II. gondolatcsoport: Az emberiség közösségének keretében segítő Szűz Mária

1. beszéd: A család „égi Anyja”
1. Családi otthonunk dísze – a képe.
2. Családi életünk emelője – a segítése.

2. beszéd: A nemzet „égi Pátrónája”
1. Minden nemzet segítője.
2. De a magyar nemzet égi Pátrónája.

3. beszéd: Az emberiség „égi Királynő Asszonya”
1. Az emberiség megváltásának előrerendelt társa.
2. Ezért az egész emberiségnek égi Királynője.

*

III. gondolatcsoport: A tisztaság harcosainak diadalra segítője

1. beszéd: Az élet kialakítása – a jövő előkészítője

Itt az erkölcsi gyűjtés emelendő ki. – Ebben közbenjárván kegyelemosztó a Szent Szűz.

2. beszéd: A jövő élet vágyainak felébredése

Itt a lelkierők közvetítőjeként értelmezendő a Szent Szűz.

3. beszéd: A házas élet szentsége

Itt a „hivatásbeli tiszta élet” segítőjeként tisztelendő a Szent Szűz.

*

Memorare

Ennek a himnusznak értelmezése úgy részletezhető, hogy legyen az egész jelképes elgondolás.
Mintha a Szent Szűz lábai elé borulva emlékeztetni próbálnánk a múlt adományaira és ebből levezet-
nők a mostani kéréseink előterjesztését.
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1. beszéd: Adtál – kérünk
1. Másokból élünk.
2. Tőled is veszünk.

2. beszéd: Mit adtál nekem?
1. Vizsgáld csak magadat.
2. Szűz Anyád gazdagított.

3. beszéd: Mit kérek tőled?
1. Erőt a föld terheinek viselésében.
2. Égi Fiad kegyelmét – a lélek nemesítésére.

 – Majd lehetne részletesen előterjeszteni a kérést mondván:

1. beszéd: Tiszta életre segítettél embereket
1. A szent szüzek példája lettél.
2. A szent szüzek erejévé váltál.

2. beszéd: Tiszta ifjúságom őre légy
1. Tisztaságom – a jövő életem televénye.
2. Ennek gondozója legyen segítő kezed ereje.

3. beszéd: Állapotbeli tisztaságom gondozója légy
1. Ahová az Úr hívott.
2. Annak szolgálatában gyámolíts.

 – Végül megfogható volna így is a kérdés: kegyelmi élet

1. beszéd: Kegyelmi életem megindítója voltál
1. A megváltásom indítója vagy.
2. Egyéni életem megszentelődésének lendítője vagy.

2. beszéd: Kegyelmi életem gyámolítója vagy
1. Anyai lelked velem élt.
2. Gyermeki lelkem hozzád tapadt.

3. beszéd: Örök életem boldogítója legyél
1. Erőm, boldogságom voltál földi életemben.
2. Örömöm, végnélküli boldogságom légy az örök hazában.

* * *

e) alcsoport: Mária Társulatok részére alkalmas beszédvázlatok

Ebben az alcsoportban a Szűz Mária Társulatok számára kínálnánk néhány sorozatot. Ezek felve-
tése, illetve igen rövid felvázolása azért látszik fontosnak, mert a Társulatokban tartott gyakori előadá-
sok igen könnyen magukkal hozzák az ismételgetés terhét és így az unalmassá válás átkát. – Itt tehát
inkább azzal akarnók segíteni a szónokot, hogy reátaláljon azokra a régi és újabb területekre, ame-
lyekből mindig eredeti és újszerű meglátást nyerhetünk. Jelszavunk tehát: újabb meglátások és beállí-
tások feltárása! – A jámbor társulatok áldott együttese is szorgalmazza a Szent Szűz tiszteletét. Itt ar-
ról van szó, hogy a Szent Szűz tiszteletét különösebb kultusszal is szolgálni akarók közös keretbe gyü-
lekeznek, hogy ezen keresztül szolgálják – a hódolatos tisztelet mellett – lelkük üdvösségét. – Ezeknek
a társulati köröknek élete tartalommal töltendő ki. Tehát ebben kellene segítséget nyújtani. De ho-
gyan? Itt csak az lehet a mi feladatunk, hogy a társulatok nemes értékének történelmi és vallástudo-
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mányi, erkölcsi és misztikus értelmezése helyett tárgyi tételeket jelöljünk, amelyek fejtegetése a tár-
sulatok céljának megfelelő előadás anyagot szolgáltasson. Jól meg kell jegyezni ugyanis, hogy ilyen
jámbor társulatokban az emelkedni akaró vagy már emelkedettebb lelkek gyülekeznek. Ezek igénye
nagyobb; tehát a várt oktatás tárgya is magasabb rendű legyen. – De azt is tudni kell, hogy a sokszor
hallott igazságok csak akkor hatnak elevenen, ha változatosan és újabb beállításban lépnek a hallga-
tóság elé. Azért mi arra fogunk törekedni, hogy többféle és újabbszerű egybefogásokat közöljünk,
hogy a régi gondolatokat megifjodó köntösbe öltöztetve ismertessük a hallgatókkal. – A széles keretek
részleges és újszerű feldolgozása azután a szónok egyéni feladata marad. – Lássuk most – a társula-
tok eltérő céljainak megfelelően – a közölhető beszédláncok tételeit.

Rózsafüzér Társulat
Szent Domonkos alapította, és a dominikánusok áldott rendjének lelki életet szolgáló eszközének

egyik legkimagaslóbbja. Tárgyi célja: a Szent Szűz tisztelete – az Úr Egyszülöttjének élettörténete,
magasztalása útján. Alanyi célja: a megváltás mozzanatainak lélekbe vésése alapján – az egyéni lé-
lekmegváltás szorgalmazása. Ez a Társulat a kötelező rózsafüzér ima mellett gyűléseket tart, amelyek
tárgyi tételéül akarnók néhány beszédtervezetet leszögezni. Ezek a leszögezések is részletesebb, illet-
ve egészen rövid jelzésekre szorítkozva fognak megtörténni. – Természetes, hogy a Szent Szűz összes
ünnepének beszédvázlatai is alkalmazhatók, de néhány egyesületi beszédlánc közlése nem lesz hiá-
bavaló. De emeljük ki, hogy a „Rózsafüzér Királynője” ünnepe egyenesen ezeket a tételeket tárgyalja.
– Miről írjunk tehát itt? Az egyesületi egységek értelmezéséről és az egyesületben tartható előadás-
tételek rendszeréről.

I. beszédlánc: Az „egységbe fogottak” lelki értéke

Ez az általános rész – minden más egyesületben hasznosítható.

1. beszéd: Minden „együttes” – lélekkapcsolódás
1. Egységbe von – a közös gondolat.
2. Egységbe fon – a közös szeretet.

2. beszéd: A szeretet egybefogó ereje
1. Egybehangolja a lelkeket.
2. Együttes ütemre indítja a tevékenységet.

3. beszéd: A szeretet egysége és a szeretet Mestere
1. Alapunk – a Mester tanítása.
2. Valóságos kapcsolatunk – az Isten Szeretet volta.

4. beszéd: A szeretet-kötelék értéke
1. Földi értelemben – kölcsönösségre hangol.
2. Égi vonatkozásban – Istenhez kapcsol.

5. beszéd: Az egymást látás értéke
1. A találkozás – együttérzésre utal.
2. Az együttérzés az erők gyarapodására segít.

6. beszéd: Az egymást értékelés kegye
1. Látom a „testvérem” lélekértékét.
2. Követem életének törtetését.

7. beszéd: Az egymást segítés értéke
1. Kéz a kézben nagyobbítja az erőt.
2. Ezért az együttes élet gyarapítja a lélekerőt.

8. beszéd: Az egymáson épülés kegye
1. Gyökérből – a virág.
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2. Virágból – a termés.

9. beszéd: Az életpélda ereje
1. Sugárzó.
2. Teremtő.

10. beszéd: Az egyesületi egység gravitációja
1. Az összefogó eszme – vonzó erő.
2. Az eszmét követők – egységben élők.

*

11. beszédlánc: Szent Szűz „élő rózsafüzére”

Itt azt kellene fejtegetni, hogy az egyes ember a Szent Szűz „élő rózsája”, és így az együttes – az
„élő rózsafüzér”.

1. beszéd: Az élet „rózsái”
1. Kertek díszei – a pompázó rózsák.
2. Isten rózsái – a virágzó lelkek.

2. beszéd: A szirmokat hordozó életbimbók
1. Rejtett pompát hordoz a bimbó.
2. Színpompába bontakozik – az „életbimbó”.

3. beszéd: A színpompás „életrózsák”
1. Ezernyi egyén – az ember.
2. Ezernyien színeződő – az egyén.

4. beszéd: A fehér rózsa
1. Tiszta lelkűséget hordoz a földön.
2. A „fehér bárány” jutalmát veszi az égben.

5. beszéd: A piros rózsa
1. A szeretet tüze villan a piros színben.
2. Az örök szeretet tüze lobban az örök életben.

6. beszéd: Rosa semper florens
1. A mulandó szépség hullása – szomorúság.
2. Az „örökké virágzó életrózsa” – gyönyörűség.

7. beszéd: A rózsák csokra
1. Szép – a különálló rózsaszál.
2. De szebb a csokorba fűzött együttes.

8. beszéd: A „rózsaszemek” füzére
1. Imák „rózsái” is eget dicsérnek.
2. Imák „rózsafüzérei” eget magasztalják.

9. beszéd: Az Úr Jézus életállomásainak díszei

Bev.: Mik a rózsafüzér „rózsái”?
1. Egy-egy rózsa – Jézus életmozzanata.
2. Az egész füzér – a megváltás diadala.
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10. beszéd: Az egész világon hangzó imádság hangja
1. Imádkozza – egy-egy ember.
2. Együtt zengi – a keresztény világ.

*

III. beszédlánc: „A rózsafüzér kegyelmei”

Ez a beállítás arról szólna, mit jelent számomra, ha állandóan a Mester mellett vagyunk?
 – Bevezetés

1. beszéd: Az Úr Jézus mellett
1. Születésétől – Vele.
2. Megdicsőüléséig – Vele.

2. beszéd: Az életállomásainak felidézésében
1. Idézzük – életmozzanatait.
2. Hogy hódolva szeressük áldozatát.

 – Most azután a beszédláncon belül három részre osztható az „emlékidézés”.

Első emlékidézés: örvendetes emlékezés
Ez az örvendetes rózsafüzér titkainak értelmezése.

1. beszéd: A „fogadó” Szent Szűz mellett
1. Szól az angyali követ.
2. Engedelmes az isteni Választott.

2. beszéd: A „látogató” Szent Szűz mellett
1. Isteni Fiát hordozva.
2. Az „Egyszülött” követének anyját látogatja.

3. beszéd: Az „édesanya” a Szent Szűz mellett
1. Megváltónk Szűz Anyját tiszteljük.
2. Hogy Megváltónk kegyelmét átvegyük.

4. beszéd: A „bemutató” Szent Szűz mellett
1. Felajánlja – Szent Fiát.
2. Miután felajánlotta – önmagát.

5. beszéd: A „megtaláló” Szent Szűz mellett
1. A földi családtól az égi családhoz vonul a Gyermek.
2. Ott talál Reá boldogan a szerető Anya.

Második emlékidézés: fájdalmas emlékezés
Itt a fájdalmas rózsafüzér titkait kell magyarázni.

1. beszéd: A „verejtékező” Mester mellett

Bev.: A mi jövőt látásunk is sokszor szorongató.
1. A jövő szenvedés – véres verejtéket sajtol.
2. De a bizakodó hit égi erőt csordít.
Bef.: De az égi segítés a diadal reményét villantja.
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2. beszéd: A „megostorozott” Mester mellett

Bev.: Áldozatos életének egyik mozzanata.
1. Gyalázását együttérzéssel látjuk.
2. Bűneink súlyát ezzel is értékeljük.
Bef.: Élhetek-e úgy, hogy szenvedjen értem a Mester?

3. beszéd: A „tövissel koronázott” Mester mellett
1. Égi korona – az örök dísze.
2. Értem szerzett szeretete miatt – töviskoszorú az éke.

4. beszéd: A „Keresztet hordozó” Mester mellett
1. Ő roskadozik érettem…
2. Én „Cirenei” leszek-e Érette?

5. beszéd: A „halált halt” Mester mellett
1. Legyek – „jobb lator”.
2. Legyek – „százados”.
3. De mindig legyek a „szent asszonyok” egyike.

Harmadik emlékidézés: a megdicsőült Mester mellett
Itt a dicsőséges rózsafüzérből vonandó le következtetések sora.

1. beszéd: A feltámadt Mester közelében
1. Boldog a lelkem – mert él a Mester.
2. Boldog az életem – mert békességet hirdet az Uram.

2. beszéd: A mennybeszállt Mester mellett
1. Odaszállt.
2. Ahová vágyakozom.

3. beszéd: A Szentlelket küldő Mester mellett
1. A „Lélek nélkül” üres az élet.
2. A „Szentlélekkel” gazdag az élet.

4. beszéd: A mennybeszállt Szűz Anya mellett
1. Anyához vágyódik a gyermek.
2. Égi Anyjához vágyódik a földi gyermek.

5. beszéd: A koronával ékített Édesanya mellett
1. Dicsőítés a Szűz Anya égi koronája.
2. Ez a dicsőítés emberlelkem szent vágyakozása.

 – Befejezés

1. beszéd: Mit ad a lelkünk?
1. Hódolatot és szeretetet.
2. De mindenekfelett isteni életet.

2. beszéd: Mit kap a lelkünk?
1. Égi kegyelmet – a földi életre.
2. Égi diadalt – a kegyelmi életért.

 – Ugyanezt a rózsafüzér titoksort a következőképpen is lehetne értékesíteni: arról lehetne szólni,
hogyan lehetne hálás az ember az égi kegyelmekért? Persze élénken kiemelve – a Megváltó életének
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részleteit.
 – Bevezetés

1. beszéd: Az egekbe szálló együttes imák
2. beszéd: A lelkünkbe szálló égi adomány

 – Első emlékidézés: az örvendetes hangok egekbe érkezése

1. beszéd: Angyali üdvözlést köszönők
2. beszéd: A „Jézussal” együttjárók boldogsága
3. beszéd: Az Úr születésén hálálkodók
4. beszéd: Az áldozatul bemutatással való örvendezők
5. beszéd: A „megtaláló” lélekkel vigadók

 – Második emlékidézés: a szenvedő Mesterrel együttérzők lélekrezonanciája

1. beszéd: A vérrel verejtékező Mesterrel érző lelkek
2. beszéd: Az ostorozott Mester szenvedő társai
3. beszéd: A tövissel koronázott Mester előtt hódoló lelkek
4. beszéd: Az élet „Cirenei Simon”-jai
5. beszéd: Az Áldozat mellett – áldozatos lelkek

Harmadik emlékidézés: a dicsőséges Mesterrel együttélők diadalmas élete

1. beszéd: Lélekhalálukból való feltámadás öröme

Bev.: Ki adta ezt az örömöt?
1. Krisztus feltámadása biztosította.
2. Ember bűnbánata előkészítette.
Bef.: Jézus – a Megváltó, én – a felfogó.

2. beszéd: A mennybeszállók reménye
1. Ideszállt a Mester.
2. Idevár a Mester.

3. beszéd: A Szentlélek erejének boldog élvezése
1. Küldötte a Mester.
2. Erejét élvezi hálával az ember.

4. beszéd: Az istenivé „magasztosulás” boldogsága
1. Ezt a fényességet éli a Szent Szűz.
2. Ezt az életvéget várja az ember.

5. beszéd: Az égi korona birtoklása
1. Szűz Anyánké a legfényesebb.
2. Miénk is fényeskedő.

 – Befejezés

1. beszéd: Egekbe emelkedő lelkünk földi átnemesedése
2. beszéd: Egekbe emelkedő lelkünk végnélküli isteniesedése

 – Nagyon természetes, hogy ezzel a néhány reáutalással nem is gondolhatunk arra, hogy megkö-
zelítőleg is kielégítsük az igényeket… Keressünk és rendkívül sok feltáruló szempontot fogunk találni.
Ilyenek lehetnek pl.:
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1. Előttünk az Úr – nyomdokain az ember.
2. Szűz Anyánk Áldottja – életünk áldása.
3. Az Ég földreszállása – és a föld fogadása.
4. „Édesanyánk” életáldozata és megdicsőülése.
5. Ha Szűz Anyát követjük – áldozatosságban – , akkor őt követjük – megdicsőülésben.
6. Imák füzére – megváltás története.
7. A magunkra alkalmazott megváltás története (lényeg: mit adott az Úr, és hogyan hasznosítja a
végnélküli koronázottságú ember?).
8. Megváltásunk és a Szent Szűz (lényeg: minden titok rajta keresztül értelmezendő. Még a szenvedés
eseményei is).
9. Apró életesemények – nagy életértékek (lényeg: minden titok eseményt mond. Némelyik kicsinek
látszó, de mind örök életet szolgáló).
10. Messiásunk Életfája – emberéletünk örök ereje és példaképe (lényeg: amit a Messiás végigélt, an-
nak kicsinyített képe életünk története). És így tovább… Sok-sok gondolategységbe fogható a rózsa-
füzér…

* *

Mária Kongregáció

Ez a társulat Loyolai Szt. Ignác hűséges fiainak legkimagaslóbb lelkipásztori, pedagógiai eszköze-
inek egyike. – Tárgyi célja: a Szent Szűz gyermeki tiszteletének propagálása. Alanyi célja: a maga-
sabb életszintájat kereső lelkek kielégítése. – Ismertetése felesleges, de a kongregációs élet anyagköz-
lése igen ajánlatos. – Mindjárt az elején meg kell jegyeznünk, hogy a nemes rend írógárdája olyan
nagy anyaggal, könyvek, folyóiratok stb. látja el a vezetésre hivatottakat, hogy ezeket nem kell nekünk
magyaráznunk. Mi itt csak azok segítségére sietünk, akik távolabb esnek a rend ilyen széleskörű
anyagkincstárától, és mégis vállalkoznak arra, hogy a kongregáción át közeledjenek a hívek lélekszen-
télyéhez. Ezek itt csak segítő mankót kapnak, míg a fent jelzett forrásoknál gazdagító és üdítő élet-
italt hörpinthetnek. – Az itt közlendő tételcsoportok az igazi egyéniség kitermelése kérdéseivel fog-
lalkoznak, a korok szerinti igények kielégítését is figyelembe véve. Érinthetik a családi együttes szem-
szögét is, de a jövő szolgálata következő alcsoportban részletezendő. – Lássuk most ezek szerint a té-
telsorokat (főként tételjelölések, illetve vázak).

Fiúk és leányok kongregációja: I-VIII. általános iskolások
(Tessék szelekcióval transzponálni!)
Az alaptétel lenne: a Szent Szűz eszményi élete alapján a tiszta ifjúság szolgálata. – Itt Szuszai,

Tóth Tihamér, Foerster, Koszterszitz, Marczell gondolatai is felhasználhatók – a Mária Kongregációs
kiadványok nagy értékű sorozatai (Korda kiadványok) mellett.

I. beszédlánc címe: Az igényesebb lelkek

Tárgya: erősebb öntudatra hangolni a gyermekeket, hogy a köznapi életnél magasabb erkölcsi és
vallásos szintájra törekedjenek. – A beszédtételek kissé költői és meseszerű keretben szólanak…

1. beszéd: A fesledező csíra dala

Lényeg: virágot és termést igényelek.

2. beszéd: A napsugár igénylése

Lényeg: fejlődése ereje az egek kincse.

3. beszéd: Az égi harmat áhítozása

Lényeg: harmatot kíván a lélek is: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és csepegjék a felhők az
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igazat” (Iz. 45,8).

4. beszéd: A felfelé törő virágszál álma

Lényeg: a szépség varázslatos megálmodása.

5. beszéd: Az életbimbó öntudata

Lényeg: milyen színpompás lehetőségek előtt állok?

6. beszéd: Az alvó szirmok elpihenése

Lényeg: titkos jövő bölcsője vagyok.

7. beszéd: A feléledt szirmok álmodása

Lényeg: a színpompa gyönyörűségét hordozza életem.

8. beszéd: A színpompás virágok öröme

Lényeg: életsugár szépségét szórom szerteszét.

9. beszéd: Az örökké virulás kívánsága

Lényeg: bár ilyen maradna örökkön örökké!

10. beszéd: Az örök virágzás boldogsága

Lényeg: és az életvirág – örök pompázó!

*

11. beszédlánc címe: Az életté bontakozás lendülete

Itt arról kellene szólni, hogy milyen erőket helyezett belénk az Úr és hogy hogyan bontakoznak
ezek az életcsírák?

1. beszéd: Leívelés, vagy felfelé törés?

Lényeg: milyen utat mutat az embervirág élete?

2. beszéd: Lehetőségek, vagy valósággá váltási igények?

Lényeg: álom-e, vagy valóság az örök virágzás pompája?

3. beszéd: Örök mozgás

Lényeg: állandó mozgás a lelki élet is.

4. beszéd: Mindig – előre!

Lényeg: előre! – a jelszó.

5. beszéd: A tökéletesedés útján
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Lényeg: itt nem helyrajzi, hanem minőségi előretörésről van szó.

6. beszéd: Tudásunk gazdagodása útján

Lényeg: az értelem kibontása és erőinek érvényesítése a feladat.

7. beszéd: Erkölcsi életünk virágzása útján

Lényeg: a belső harmónia, az Istennel való harmónia, a tökéletesebb élet szintája.

8. beszéd: A tiszta élet szolgálata útján

Lényeg: a „tiszta élet” – győzelmes és lelki magaslat-érzés.

9. beszéd: Az Isten kegyelmének állandó felszívása útján

Lényeg: az isteni élet gyökérzete – az Isten megszentelő kegyelme.

10. beszéd: Az Istenanya kézfogásának vezetése útján

Lényeg: aki a Megváltót szülte, az az én örök életem segítője!

*

III. beszédlánc címe: A küzdelmek és erőfeszítések diadalmasa

Itt arról kellene szólni: bízzatok! A diadal a tiétek!

1. beszéd: Könnyű – az élet útja?

Felelet: küzdelmes, de Krisztus erejével győzedelmes!

2. beszéd: A belső élet küzdelmei

Kérdés: milyenek ezek?… Felelet: a három nagy kísértő harcát éljük:

3. beszéd: Az öröklött „életterhek”

– az első kísértő Lényeg: valóságok, de nem törhetetlenek (kisebb felelősség!)! – (Öröklés kérdé-
se!)

4. beszéd: A „szerzett életterhek”

– a másik kísértő (bűnös szokások) Lényeg: itt már okok vagyunk és az okozat felelősségét hor-
dozzuk.

5. beszéd: A rossz környezet

– a harmadik kísértő Kérdés: tehetünk-e róla?… Vagy beleszülettünk, vagy magunk szereztük.

6. beszéd: De szeretnék „győző” lenni!…

Lényeg: győzelmek áhítozója a fejlődő lélek.
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7. beszéd: Lehetséges!

Vigaszt nyújtó tétel: „Si potuerunt hi et hae, cur non tu?”

8. beszéd: Temet a Mester

Életemelő tudatunk: „Ha bűneitek olyanok is, mint a skárlát, fehérek lesznek, mint a hó” (Iz. 1,18).
– És a Mester parancsa: „Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer…” (Jn 20,23). – Továb-
bá a Mester ígérete: „De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz
benne” (Jn 4,14).

9. beszéd: Feltámaszt a Mester

Életünk igazi értéke: „ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét” (Jn 11,40).

10. beszéd: Diadalmas életre vezet a Mester

Életkiteljesülésünk gyökérzete: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja
őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).

*

IV. beszédlánc címe: Az ég kegyelmének felvétele

Itt azt a gyakorlati módot kellene kipontozni, amelynek segítségével virágba szökkenhet a lelki
élet.

1. beszéd: Az újjászületés kegye
1. Keresztségünk – az ősi gyökér.
2. Bűnbánat szentsége – az ismételt tisztító.

2. beszéd: A kegyelem erejének felértéklése
1. Istenivé alakítson gyökérzetben.
2. Istenivé fejleszt – életdiadalban.

3. beszéd: A magasabb rendű élet áhítozásának felébresztése

Bev.: Ennek eszköze – a lelkiolvasmányok tervszerű beállítása.
1. Eszmények feltárása.
2. Szebb jövő felvázolása.

4. beszéd: Az „égi forrás” keresése

Bev.: Ennek lényege: keresd és hallgasd Isten igéjének csengését.
1. Szól az isteni ige.
2. Lélekbe száll az Isten kegyelme.

5. beszéd: A napi lelkivizsgálat
1. Particulare.
2. Generale.

6. beszéd: A heti szentgyónás
1. A bűntudat – alázatra hangol.
2. A bűnbocsánat nagy önértékre vezet.
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7. beszéd: A gyakori szentáldozás
1. Az élet terített asztala erősít.
2. A napi táplálkozás – erőssé keményít.

8. beszéd: A szentmise áldozat hangolása
1. Áldozatunk – őserőforrás.
2. Napi részesedésünk – áldozattá nevelődés.

9. beszéd: A lelkivezetés igénye
1. Keresd a lélek pásztorának közelségét.
2. Hogy reá bízd lélekszentélyed minden rezgését.

10. beszéd: Az égiekkel való találkozás gyakorisága

Bev.: Lényege, hogy a földi emberek mellett keresd az égiek „lélektársaságát”. Ha velük élsz a
földön, akkor velük fogsz találkozni az égben. – Ez az áhítozás pedig az isteni élet alapja lészen.

1. Földön is az égieket keresem.
2. Hogy égben is örökké velük peregjen életem.
Bef.: Hiszek a szentek egységében!

*

V. beszédlánc címe: A Szűz Anya állandó szemefényei

Itt az a tétel fejtegetendő, hogy a „Máriás lelkek” az égi Anya szent „jelzettjei” és így lelkének
drága tartozékai. De fejtegetendő a tételsor olyan módon, hogy állandóan reá kellene utalni arra, hogy
erre a lélekkapcsolatra rásegít odaadó törekvésünk és az egekből csorduló, Szűz Anyánk lelkén át lel-
künkbe áradó isteni kegyelem.

1. beszéd: A tiszta és ártatlan gyermekek
1. A kicsi gyermek – Isten képe.
2. Az ártatlan kisded – Jézus öröme.

2. beszéd: A törtető „serdülők”
1. Küzdelem az élet.
2. Diadal az értékek értéke.

3. beszéd: A bukásból – felemelkedni akarók
1. Ha elesett az ember…
2. Felemel az Isten.

4. beszéd: Az állandó égre feszülők
1. Nem tekintek csak a földre.
2. Szememet reá feszítem az égre.

5. beszéd: Mária – diáknépe
1. Szűz Mária – a diáknép eszményképe.
2. A „diáknép” – a Szűz Anya kedvese.

6. beszéd: A kongregációk liliomosai
1. Liliom – élettípus.
2. Liliomos élet – az életdiadal.

7. beszéd: A tiszta élet trubadúrjai
1. Örvendező – a tiszta lélek.
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2. Mert diadalt arat – az isteni lélek.

8. beszéd: Az „élenjáró élettípusok”
1. Példák ragadják az ifjút.
2. A tiszta élet látása sodorja a törekvőt.

9. beszéd: A társakat is vonzani tudó életóriások
1. Ha magam példa vagyok…
2. Akkor másoknak életet adok.

10. beszéd: A „nagyot igénylők” csatasora

Bev.: Lényeg az, hogy a földi életben a lélek diadalát keresik és az örök életben az élet kiteljesülé-
sét szeretik. Azt lehetne mondani: Szűz Anyánk példájára az élet szerelmesei az ilyen lelkek.

1. Szűz Anyánkat utánozva tisztelők.
2. Szűz Anya életének diadalában részesedők.
Bef.: A boldogság: célérés!

*

VI. beszédlánc címe: Mikor érezzük az égi Anya segítő szeretetét?

Ez a beszédlánc azt akarná elérni, hogy ránevelje az ifjúságot arra, hogy saját életében is konkréte
érezze a Szűz Anya segítő erejét. – Lehet ezt magyarázni lelki megrezdülések felfogásával, de lehet
értelmezni az egyes külső életeredmény elérésében is. Ez az utóbbi azután lehet anyagi, szellemi és
természetfeletti hatás is… Mi itt egybefogjuk ezeket a „szeretetmegnyilvánulásokat”. De a bővebben
fejtegető szónok 3-4 beszédláncra is szélesítheti… A mi beosztásunk egy rövid példa itt:

1. beszéd: Égi rezgések -földi visszhangok

Itt a „rezonancia” tétele értelmezhető (egybehangolt hangszerek egybecsendülő megszólalása).

2. beszéd: Imáidra válaszolva érezheted-e égi Anyád hangját?

Itt arra kellene ráutalni: imádkozó lelkedbe szálló megnyugvásban találj reá Szűz Anyád anyai
szeretetére.

3. beszéd: Küzdelmeidben érezted-e Szűz Anyánk karját?

Figyeld csak: testi-lelki bajaidnak bizakodó előterjesztésében nem érezted-e, hogy a kezedet fogja
égi Anyád?

4. beszéd: Tiszta életedben érezted-e az égi Anya örömét?

Itt mélyedj magadba és hallgasd lelkednek dalát, amely magasra értékelt életed boldogságából
csendül. Lásd: ez az égi Anya öröme!

5. beszéd: Testi bajaidban segített-e égi Anyád?

Bev.: Vizsgáld életedet!
1. Testi és anyagi bajaid végkifejlődése?
2. Lelki küzdelmeidnek diadalba csendülése?
Bef.: Ugye adhatsz hálát?
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6. beszéd: Csodás gondviselésben közel esett-e hozzád az égi erő?
1. Egyetemesen – gondviselő az ég Ura.
2. De kiemelt esetekben is mellettem áll az ég segítése.

7. beszéd: Kicsinyes napi életedben érezhető volt-e az anyai kéz?
1. Parányi rezgésekben pereg alá a napi élet…
2. De ezekben is érezhető az égi Anya szeretete.

8. beszéd: Élethivatásod megközelítésében segített-e az égi Anya?
1. Merre hívott az Isten?
2. Segített-e hivatásodban az Istenanya?

9. beszéd: Az örök kapuk közelében melletted állt-e az égi Anya?
1. Voltál-e már halálpercben?
2. Akkor érezned kellett az égi Kezet.

10. beszéd: Az „isteni természet” értékesítésében veled volt-e égi Anyád?
1. Lélekújjászületés az isteni természet vétele.
2. Veled volt-e ennek előkészítésében és birtokbavételében a Szűz Anya szeretete?
– Tétel-folytatás a következő beszédláncokkal…

I. beszédlánc címe: Életcélunk, életerőfeszítésünk, életkegyelem felvételünk

1. beszéd: Isten felé törünk
1. Egyetemes a célunk.
2. Egyénileg is erre törünk.

2. beszéd: Lélek-szárnycsapással emelkedünk
1. Vágyaink – szárny-nyitások.
2. Kegyelmi erők – szárny-feszülések.
3. Akarati készség – felröppenések.

3. beszéd: Szűz Anyánk szeretetével erősödünk
1. Szeretet – az égi Anya.
2. Felé lendül – a gyermek akarata.

*

II. beszédlánc címe: Az élet forrásai közelében

Itt az a kérdés: hol van az éltető forrás?

1. beszéd: Isten a mi igazi forrásunk
1. „Benne élünk, mozgunk és vagyunk” (Ap.Csel. 17,28).
2. „Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves” (Jn 15,1).

2. beszéd: Kegyelem -a forrás itala
1. „A víz, melyet és adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne” (Jn 4,14).
2. „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok” (Lk 22,20).

3. beszéd: Égi Anyánk -az éltető ital kínálója
1. Ő hozta a földre az égi ital hordozóját.
2. Ő kínálja nekünk a kegyelmi élet pezsdítő italát.

*
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III. beszédlánc címe: Az örök élet vizének hörpintése

Itt azt a tételt kellene érinteni, hogyan kínálja a Mester az élet italát.

1. beszéd: Az „élő vizek” forrása
1. „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12).
2. „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya

és Fiú és Szentlélek nevében” (Mt 28,19).

2. beszéd: Az éltető erő az Úr szent Kelyhe
1. Ezt ígéri: „A víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne” (Jn 4,14).
2. Ezt nyújtja: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok” (Lk

22,20).

3. beszéd: Az üdítő ital – a szeretet csordulása
1. Szeretet az Isten: „…mert az Isten szeretet” (1Jn. 4,8).
2. Szeretetet közöl a Mester: „Ha  tehát  én,  az  Úr  és  Mester,  megmostam  lábatokat,  nektek  is

mosnotok kell egymás lábát” (Jn 13,14).

*

IV. beszédlánc címe: Az élet piacán

Itt a diáknép gyakorlati élete ismertetendő. De mindig azzal a gondolattal: melletted az Isten Any-
ja. Bizakodóan járj az élet útján.

1. beszéd: Az otthon

Színezzük csak:
1. Milyen a „családi légkör”?
2. Milyenné tegye a Szűz Anya lelke szerint élő gyermek?

2. beszéd: Az iskola

Fejtegessük csak:
1. A múzsák otthona?
2. Vagy a „kamaszodás” barlangja?

3. beszéd: A játszóterek
1. A „grund”-ok világa poros.
2. A játszó gyermek lelke legyen illatos.

*

V. beszédlánc címe: Az „Isten fiainak palástja”

Itt az az égi kincs és feladat rajzolandó, őrizzétek az Úr isteni ajándékát!

1. beszéd: A tisztaság értéke
1. A tisztaság az élet tavasza.
2. A tisztaság az igazi élet forrása.

2. beszéd: A Szűz Anya védelme
1. A Szent Szűz – az örök tisztaság tavasza.
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2. A Szent Szűz – az Istenember földi életének fakasztója.

(Ennek értelme így fejtegethető: a Szent Szűz – előrerendelt érintetlen, Gyermeke – a Szentlélek-
től fogant. Így tehát mindnyájunk örök életének szülője.)

3. beszéd: Az égi védelem biztos győzelem
1. Egekből száll – az isteni védelem.
2. Lehet-e kétséges – a győzelem?
(Itt azt kell magyarázni: bízhatsz ember, mert belső, szellemi harcaidban – isteni erők vétele után

biztos a diadal!).

*

VI. beszédlánc címe: Az égi Anya oltalma

Itt a Szűz Anya segítésének módozatairól lehetne szólni.

1. beszéd: Segít -az élmények felébresztése útján

Bev.: Milyen fokozatokban érzem a Szűz Anya segítségét? Az első: az élmények elevenítése.
1. Természetszerűen pihennek az értékes élmények.
a. Gyermekkor.
b. Ifjúkor.
2. Tevékeny élőként jelennek meg a feltámasztott élmények.
a. Régi erejük csillan.
b. Új életre serkentenek.
Bef.: A múlt szép világának szerelmeseivé leszünk.

2. beszéd: Segít a lélek igazi felértékelésének útján

Bev.: A második lépés az a kegyelmi közlés, ami a lélek igazi értékének helyes meglátását segíti.
1. Ez az égi fény vetésének csodája.
2. Ezután indul életútra a föld zarándoka.
Bef.: Valóság: az isteni kegyelem fénye – az örök hit igazi fénybevonása.

3. beszéd: Segítő a tisztaság kegyelmének felvétele útján

Bev.: A harmadik kegyelemközlés -a tisztaság köntösének felvétele útján.
1. Bűnbánatra vezet.
Ez – a tisztulás ténye.
2. Kegyelem közvetítéséhez juttat.
Ez az ég állandó segítségének szent kegyelme. Bef.: És őrizzük a tisztaság kegyelmét!

*

VII. beszédlánc címe: A „jelzettek” ereje

Itt a „Máriás érmesek” belső erejét kellene fejtegetnünk.

1. beszéd: Az Isten „fényjelzettjei”

Bev.: Hát vannak „jelzettek”?
1. Magunk kérjük a „jelzettség” kegyét.
2. Szűz Anyánk adja a választottság kegyét.
Bef.: „Máriás jelzettjei” – a „Mária érmének viselői”.
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2. beszéd: A Szent Szűz „életgárdistái”

Bev.: De ez a „jelzettség” csak külső megkülönböztetés? Nem!
1. Egyéni életben tiszta nemzedék a Máriás lélek.
2. Szolgálat vonalán pedig „életgárdista” a tiszta életű levente.
Bef.: Mi a fegyver?… A lélektisztaság sugárzó fénycsóvája.

3. beszéd: Az élet „élharcosai”

Bev.: De az „élrejutás” hogyan megy végbe?
1. Lélekharcban edződik az istenivé alakuló lélek.
2. Létharcban jut a szellemiek élére a tisztaságában tündöklő élet.
Bef.: Ne gondolj a földi „szikesekre”! Tied az örök világok fensége!

*

VIII. beszédlánc címe: Az örök kapuknál

Itt az életcélbafutás pillanata értékesítendő!

1. beszéd: Mi a lélektarisznyánk tartaléka?

Bev.: Gyűjtői vagyunk a földi életkincseknek.
1. Válogatva gyűjtsd – a lelkieket.
2. Mert azok szerint ítélik meg életedet.
Bef.: Hasonlat: római temetés és katolikus temetés. Mit viszesz magaddal?

2. beszéd: Ki az égi gyámolítónk?

Bev.: De az Atyához térve, kinek emberi szeretete áll mellettünk?
1. Anyánkként tiszteltük a földön.
2. Anyai szeretettel áll mellettünk az égben.
Bef.: Ezért legyen nagy az iránta érzett kegyeletünk.

3. beszéd: Kicsoda Ő – az utolsó ítélet napján?

Bev.: De a személyes ítéletet az egyetemes ítélet napja is követi.
1. Itt dicsőségben áll az égi Anya.
2. Itt szent Szívébe zár az Isten Anyja.
Bef.: Ez az élet diadala!

*

IX. beszédlánc címe: A magunkkal vitt isteni kincsek

Itt az életkincsek magyarázandók!

1. beszéd: Erényeink

Bev.: Most a lélekszolgálat következzék. Első: milyenek lélekerényeid?
1. Természetes erények.
2. Természetfeletti isteni erények.
Bef.: Ez a vizsgálat mutatja értékedet!
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2. beszéd: Szűz Anya tiszteletünk

Bev.: Második lépés: a Szűz Anya tiszteletének fokát vizsgáld!
1. Anyádként szeretted?
2. Akkor fiává fogadott.
Bef.: A „fiát” pedig az örök kapuknál is várja – az Édesanya.

3. beszéd: Máriás életünk

Bev.: A harmadik lépés: erényeinkből kivirágoztatott „Máriás életünk” felértékelése.
1. Mária lelke szerint alakítottuk, bontottuk életünket.
2. Mária életének dicsőségében részesedik életünk.
Bef.: Az erényes élet – isteni élet.

*

X. beszédlánc címe: Az igazi anyai palást védelme

Itt egyenesen a Szent Szűz rajzolandó elénk!

1. beszéd: Övéi voltunk – az életben

Bev.: Hogyan lettünk az „ő népei”?
1. Gyermekkorban neki ajánlott édesanyánk.
2. Anyánknak választotta értelmes ítéletünk.
Bef.: Kezdettől… az egész életen át…

2. beszéd: Vele haladtunk – a küzdelemben

Bev.: De ez a „választás” csak „lélekeljegyzés”? Nem!
1. Eszményei szerint haladunk.
2. Közlött kegyelem erejével gazdagodtunk.
Bef.: Ez jelenti azt: Vele haladtunk!

3. beszéd: Vele éltünk – a boldogságban

Bev.: De az igazi élet célja hol tündököl?
1. Isten országa az otthonunk.
2. Oda törtet az életünk.
Bef.: És ott? Valóságban Vele él az életünk!

*

Az érett és szellemileg magasabb színtájon állók, felsőbb osztályos és egyetemi hallgató fiúk és
leányok kongregációja

(Tessék szelekcióval transzponálni!)
A vezető gondolat az lehetne: szolgáld magadat, hogy a tiszta életeddel szolgáld majd a jövő éle-

tet. Persze: járja át a gondolatképzést – a Szűz Anya segítő kezének gondolata.

I. beszédlánc címe: Önmagad szolgája – az élet szolgája

Tárgya: tőled függ jövő életed, így tehát magad leszesz jövő életed teremtője. – Itt azután az életta-
lentumok értelmezendők.
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1. beszéd: Az adott és szerzett életkincsek

Bev.: Istenatyánk gazdagon indít…
1. Anyagi életkörülményeink isteni kincsek.
2. Szellemi értékeink isteni ajándékok.
Bef.: De „muzeális” kincsek?… Kifejtendő!

2. beszéd: Magad ura emberré kell lenned!

Bev.: A vétel célja – egyéni értékesítés.
1. Életté alakítsd kincseidet!
2. Hogy isteni életté nemesítsd lelkedet!
Bef.: Győzedelmeskedj az anyag felett, és lészen szellemi az életed!

3. beszéd: És így magad és családod jövőjének urává válhatsz

Bev.: Egyéni életed ívelése – családi közösség.
1. Új családi közösségbe lép a felnőtt ember.
2. Új családja boldogságát szolgálja a házastársi közösség.
Bef.: De jól figyelj! Ennek a jövőnek alapja az ifjúságban őrzött „tiszta vér”.

– Most az önmagad szolgája beszédláncon belül az életszíntájakra törés tartalma szerint részle-
tezünk:

A testi élet szolgálata

1. beszéd: Erős testben – erős lélek

Bev.: Test és lélek az ember. Tehát a „ház” (test) gondozása az első feladat.
1. Lényeges irány: egészséges élet.
2. Lényeges eredő: egészséges és kifejlett test.
Bef.: A testi kultúra tehát elsőrendű kötelesség.

2. beszéd: Tiszta testben – győzelmes lélek

Bev.: De az élet valóságos végnélküli értéke: a lélek.
1. Tiszta „otthonban” érvényesülhet a szellem.
2. A tiszta életen át emelkedik egek felé a szellem.
Bef.: Nem „leívelés”, hanem „felfelé” törés az irány!

3. beszéd: Győzelmes lélekből – erős ember

Bev.: Egységgé forr össze az ember! -Persona!
1. Erős egyén lesz -a belső kialakulás harcában.
2. Diadalmas lesz mindig a felfelé ívelés feszülésében.
Bef.: Ez a „homo Dei fortis”.

A szellemi élet fejlesztése:

1. beszéd: Az értelem fényének adománya

Bev.: Első tehetségünk az értelem. – Mi a hivatása?
1. „Fényvetés” -a „nagyvilágra”.
2. „Fényvetés” -a „kisvilágra”.
3. „Fényvetés” -az örök tájakra.
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Bef.: Ennek eszköze az értelem. Tehát fejlesztendő!

2. beszéd: Az „athéni bagoly” szerelmese

Bev.: De hogyan fejlesszük?
1. Legyünk befogadói az igazságnak.
2. Legyünk készséges szolgái az igazságoknak.
Bef.: Nem félni, hanem örvendeni az igazságoknak!

3. beszéd: A mélységek és magasságok áhítozója

Bev.: Milyen utat járjon tehát a szellemi ember?
1. Bátran kutassa a mélységeket.
2. Hogy szellemszárnyakon elérhesse a magasságokat.
Bef.: Jelszó: „Veritas liberabit nos!”

Az esztétikai élet területe

Itt arról kellene szólni, hogy a szép – ontológiai jegye a mindenségnek. Így igényelt kincse az em-
bernek!

1. beszéd: Az örök Szép és a szép kapcsolata

Tartalma:  az  egekben  él  és  felénk  sugározza  a  gyönyörűségét  az  örök  Szép,  az  Isten.  –  Ezért  a
szépség szeretetére nevelendő az ember, hogy így a Végtelenhez emelkedjék!

2. beszéd: Látni, élvezni, utánozni!

Bev.: De miben álljon ez? – kérdezhetnők…
1. Tanuljuk meg – meglátni a szépet.
2. Tanuljuk meg – élvezni a szépet.
3. Tanuljuk meg – teremteni a szépet.
Bef.: Így „létrát” látunk, teremtünk – az örök tájak felé…

3. beszéd: Az örök „Szép” végnélküli birtoklása

Bev.: De ha vetület a világ, akkor hova vezet a „vetületi kép”?
1. Vezet az örök Széphez.
2. Hogy Benne boldoguljon a végnélküli ember.
Bef.: A „szép életkép” – a végtelen Szépség felé törve nyeri kiteljesülését.

Az erkölcsi élet természetes alapjai

1. beszéd: Harmónia – belső harmónia

Bev.: A szépséget a rend tárja elénk… De csak a külső világ rendje a szép?
1. Belső életmozgásaink is rendet követelnek.
2. Ezek egybecsengése -az erkölcsi élet érvényesítése.
Bef.: Az erkölcsi élet harmóniáját biztosítja a lélek dala és diadala.

2. beszéd: Ezt is Isten adja

Bev.: De hogyan kapjuk ennek a megvalósulására szolgáló erőt?
1. Ezt is Isten adja.
a. A teremtésben a lélek diadalát parancsolja.
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b. A természetes kegyelemmel ezt segíti.
2. És meghirdeti a természet hangja.
Bef.: Az igény – Istentől, a valósulás – Istennel.

3. beszéd: De ez végeredményben emberi akarat szülöttje

Bev.: A „természetes ember” – természetes isteni erőkkel dolgozik és természetes célját elérheti.
1. Ez is értékes munka.
2. Mert isteni ajándékok alakítása.
Bef.: Gondolj csak a sok pogány és nem pogány „jó emberre”.

Az erkölcsi élet természetfeletti gyökérzete és virágzása

Itt azt kellene erősen hangsúlyozni, a teljes ember – az isteni ember. Ennek alakítása csak a ter-
mészetfeletti kegyelemmel lehetséges.

1. beszéd: Isten kegyelme a természetfeletti élet alapja

Bev.: Minden azzá lesz, ami. – És az ember?
1. Kap és részesül az isteni természetben.
„…az Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által…” (Róm. 5,5).
2. Belekapcsolódik az isteni szőlőtőkébe.
„Én vagyok az igazi szőlőtő és Atyám a szőlőműves” (Jn 15,1).
Bef.: Így válhat azután istenivé az ember.

2. beszéd: Isten kegyelme mindnyájunk isteni ajándéka

Bev.: De kik a hivatalosak erre?
1. Egyetemes a megváltás kegye.
2. Egyetemes a szórás kegyelme.
Bef.: Mindenkit hív a Mester: „Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azo-

kat is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra: egy akol lesz és egy pásztor” (Jn 10,16).

3. beszéd: Isten kegyelme minden akolban a természetfeletti élet fakasztásának égi kincse

Bev.: Adakozó az Isten, de hogyan lesz életté a kegyelem?
1. Igényelje az ember.
2. Életté teremtse az ember.
Bef.: Így azután istenivé lesz az ember.

Az isteni élet pompázása

1. beszéd: Gyönyörűséges a tavaszi rét színpompája

Bev.: Itt a hasonlatot a rét pompájára értelmezzük.
1. A tavaszi erők – ébresztenek.
2. Az égi fénycsóvák – fakasztanak.
Bef.: Transzponálandó – a lélek világára…

2. beszéd: Örömre hangoló -az emberiség széles területének isteni gyönyörűsége

Bev.: Milyen az Isten földi virágzó ember-kertje?
1. Tündöklik – Isten kegyelmének sugarában.
2. Pompázik – a jóakarat virágzásában.
Bef.: Gyönyörűséges paradicsom – a lelkek virágoskertje.
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3. beszéd: Végnélkülien boldogító az „élettavasz” örök virágzása

Bev.: De nem leverő-e a virág – és levélhullás?
1. Változó az anyagi és földi élet bontakozása.
2. De állandó és végnélküli a lélekszépség virágzása.
Bef.: Ez az isteni élet gyönyörűsége.

A Máriás élet virágzása

Most a Máriás élet kiemelkedő személyeinek élete ismertetendő. Lehet ez példák útján vagy elmé-
leti elgondolás alapján fogalmazott.

1. beszéd: Mária leventéinek tavaszi virágzása

Bev.: Vannak-e „örök virágzó” faóriások?
1. Ilyenek nincsenek – az anyagi világban (Még a „Sequoia Gigantica” sem ilyen).
2. De vannak -a szellem világában. – Ezek az isteni emberek.
Bef.: „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet

részeseivé legyetek…” (2Pét. 1,4).

2. beszéd: „Máriás családok” pompázó gyarapodása, színesedése

Bev.: A családok is lehetnek Máriás együttesek. És milyen ott az élet képe?
1. Más és más -az újonnan fakadó „élet”.
2. Így színpompás a családi együttes.
Bef.: A „Színpompa” együttese – az élet szépségének sziporkázása.

3. beszéd: Mária népének égi dicsősége és gyönyörűsége

Bev.: De lehulló-e ez a sok életszépség?
1. Isten terve – az örök élet valósulása.
2. Ember feladata – az örök szépség bontakoztatása.
Bef.: Ez az élet gyönyörűségének teljessége.

A jövő szolgálatának útmutatása

A főgondolat legyen: a „jövő élet” minősége – a „jelen élet” összetevőinek eredője. – Itt arról kel-
lene szólni, hogy az egyéni élet megnemesedése után reá kell nevelődni arra is, hogy az egyéni élet
megnemesedése az Úr akarata a családi életben, majd a szociális szolgálatban pergő életkeretben érje
el a tökéletes és termést hozó magasabb rendű fokot. – A lényeg ez: az isteni életből fakad az életet
sugárzó és teremtő erő, amely a tiszta házaséletet és a helyes szociális szolgálatot és teljesen önfelál-
dozó lélekszolgálatot eredményezi. – Itt tehát arra törjünk, hogy az élethivatások hármas fokozatát
(!) mutassuk be. Legyen ez ilyen beosztás: a házas élet hivatása, a szociális élet szolgálata, végül a
rendi keretben élő lelkekért dolgozók lélekszolgálata. Az első: a generatio vitae naturalis, a második:
a servitium vitae naturalis et supernaturalis, a harmadik: a generatio vitae supernaturalis. – Így
elemi egyszerűséggel megtalálható – a tökéletességi fokozat is!!! – A beszédsorok is ebben a három
nagyobb egységen belül osztottak résztételek szerint. – S mindez átvihető a családanya és a család-
apa életére is.

Első fokozat: a családi élet isteni szolgálata

Kezdhető: a közösségi élet isteni tervével
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1. beszéd: Embert teremt – az Isten

Tartalom: szent az Isten életterve, szent tehát az emberi élet tovább-fejlődésének szolgálata.

2. beszéd: Gyermeket nemz az ember

Tartalom: a Teremtő munkájának továbbvitele, hogy embert szülhet a föld embere.

3. beszéd: Isten népévé szélesedik az emberiség

Tartalom: egyesek néppé, népek emberiséggé; és az emberiség Isten örök házának báránynépe.

Folytatható a „concupiscentis ordinata”-val

1. beszéd: Szent a cél, szent az eszköz

Tartalom: amit és ahogyan Isten rendelte, az és úgy szent! Szent és isteni!

2. beszéd: Isten indítása – a szerelem ébredése

Tartalom: az érzések hulláma az indító, és a szeretetté nemesedés a tökéletesen kiteljesülés.

3. beszéd: Ember szolgálata az életfakasztás

Tartalom: az életösztön dübörgő sodrása végül is az emberélet fakasztás csodás követelődzése.

Majd a felelősségre utalhatunk

1. beszéd: Komoly erkölcsi előkészület

Tartalom: az önfegyelem az egyéni élet kialakításának eszköze és belőle sarjad a helyes életszol-
gálat üteme.

2. beszéd: Szent és felelősségteljes az élet

Tartalom: felelős az ember ifjúkorának kialakulásakor – a jövő élet milyenségéért!

3. beszéd: Értékes életgyarapodás

Tartalom: az isteni ember világából gyarapszik és alakul a jövő élet.

Azután a szent családi élet értelmezése következik

1. beszéd: Családi szentély – az új élet forrása

Tartalom: a paradicsomban alakult, az élet újszövetségében szentséggé nemesedett.

2. beszéd: Az isteni kegyelem ereje
3. beszéd: A kivirágzott „Áron vesszeje”

Továbbá a szentségi házasság jegyei magyarázandók

1. beszéd: A hűség
2. beszéd: A felbonthatatlanság
3. beszéd: Az örök életre kitolódó egység
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Gyermekkérdés

1. beszéd: Ösztönszolgálat, vagy életszolgálat
2. beszéd: A szabályozott élet
3. beszéd: A születés előtti temetkezések

Külön is értékesíthető tétel: ösztön és életszolgálat

1. beszéd: Az egyházjog kódexének tétele: 1017.
2. beszéd: Az isteni sorrend követése
3. beszéd: Az első kettőnek diadala

Aztán a „nagy család” problémája érinthető

1. beszéd: Akiket az Isten küldeni akar
2. beszéd: Azokat az ember szeretettel fogadja
3. beszéd: Hogy azokat Isten országába kísérje

Záróakkordul felcsendíthető tételek

1. beszéd: Az elvirágzott élet

Tartalom: ne maradjon az élet termésnélküli virág: hanem fakadjon belőle a jövő élet!

2. beszéd: A termésében továbbélő élet

Tartalom: valójában ez az élet teljes és helyes értelmezése.

3. beszéd: Az ifjú „újhajtásra” támaszkodó „életalkony”

Tartalom: az élet „delét” élők sokszor gondoljanak az „életalkonyra”. Ahol a gyermekekre kell
támaszkodni.

*

Második fokozat: a közösségi „ember társat” segítő élet szolgálata

I. beszédlánc címe: A „teljes ember” és a társadalmi közösség

1. beszéd: Az örök szolgálatot teljesítő

Tartalom: mindig dolgozó és állandóan sugárzó ember.
2. beszéd: Nyújtani az anyagiakat
3. beszéd: Nyújtani a lelkieket és a szellemieket

*

II. beszédlánc címe: Az élet krőzusai

1. beszéd: Földi élvezetek tesznek gazdaggá?
2. beszéd: Kinek testvére keresendő?
3. beszéd: Adni, vagy csak kapni?
4. beszéd: Talán megfogyatkozni?
5. beszéd: Az Isten kincseit venni!



81

6. beszéd: Örök magtárba gyűjteni

Most azután – ezt a beszédláncot – részletezni lehetne a kifelé ható szolgálatok szerinti megosz-
tás szerint, amint az egyéni életkialakulásnak fokozatait értelmezzük. – Legyen tehát a közösségi szol-
gálat: anyagi, értelmi, esztétikai, erkölcsi, társadalmi, és vallási. – Ezek részletezése legyen a szónok
egyéni feladata…

*

Harmadik fokozat: a „generatio vitae supernaturalis” értéklése

Itt a papi, szerzetesi és szerzetesnői életre kivételesen hívottak szolgáira gondolok. – Előttük is
feltárandó az életszolgálat fensége, de megemelten kiemelendő, hogy ők nem „terméketlen életkórók”
sivár őszi népét tárják elénk, hanem a „léleknemzés” isteni munkájának egekig emelkedő szolgálat a
munkásai. – Itt azután levezethető, hogy az ő életük a legtökéletesebb életszolgálat azért, mert az
örök élet hivatott szolgáivá választotta őket az Úr.

I. beszédlánc címe: Mit kér az Úr?

Itt arról lehetne szólni, hogy az Úr a kivételesen adományozottaktól kivételes szolgálatot és áldo-
zatot követel.

1. beszéd: Hivatásodhoz miért a kérés?

Tartalom: adja a közvetlen szolgálatra hívás kegyét, azért várja a teljes szolgálat készségét.

2. beszéd: Lélekszolgálat a hivatás

Tartalom: a lelkek megszentelésén dolgozzál a földön, és így legyen teljes minden munkád az
életben.

3. beszéd: Lélekélet emelés az életérték

Tartalom: erősen hangsúlyozandó, hogy a tiszta élet tiszta életre emelést szorgalmazzon és szol-
gáljon!

*

II. beszédlánc címe: Mit ad a tiszta ember?

Itt a magát áldozó ember képe rajzolandó meg.

1. beszéd: Adja – a földi élet tartalmát

Tartalom: a földi érvényt és isteni hivatást. Ezt kínálhatom a lélekszolgálatra hivatás ellenszolgála-
tára.

2. beszéd: Adja – a jövő család boldogságát

Tartalom: lemond „földi család” örömeiről, hogy birtokba vegye a „lelki család” igazi szeretetét.

3. beszéd: Adja teljes – önmagát

Tartalom: az élet szolgálata teljesen a lelkek nemesítésére és Isten dicsőítésére irányul.
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*

III. beszédlánc címe: Mit teremt az élettisztaság embere?

Itt a sugárzó élet valóságos teremtő erejére kellene a figyelmet felhívni!

1. beszéd: Példájával -a tiszta élet lehetőségét hirdeti

Tartalom: az egyéni, tiszta élet: felkiáltójel! „Si potuerunt hi at hae, cur non tu?”

2. beszéd: Tanító szavával -a tiszta élet élését szorgalmazza

Tartalom: az isteni küldetés az igehirdetés parancsát adja. – Ez indítja kegyelmi életre az emelked-
ni akaró embert!

3. beszéd: Kegyelmi közléssel a tiszta élet valóságát teremti

Tartalom: az Úr „amforája” a hivatott ember. Rajta keresztül – kegyelem árad az emberlelkekbe.

*

IV. beszédlánc címe: Mit nyer az „ilyen ember”?

Itt az Úr ígérte jutalom érintendő!

1. beszéd: Biztos a „jó szolgája” égi jutalmazása

Tartalom: aki az Úr megváltotta lelkek egyéni megváltásán szorgoskodik, az a „hű sáfár” talentu-
mainak kamatait élvezheti.

2. beszéd: Övé az „egekbe jutottak” örök hálája

Tartalom: közösség az örök élet is. Atyánk az Isten és testvér minden hazatért. De „fiúnk” minden
hazasegített.

3. beszéd: Övé az Úr dicséretét alkotók szent közössége

Tartalom: Istent dicsérő a hazatértek serege. Akiket az én életem juttatott az Atyához, azok gyara-
pítják és velem egyesítik Istent dicsérő dalukat.

*

Kongregációs tételeket kiegészítő sorozatok

Az utolsó helyen még olyan beszédtételeket és kidolgozási útmutatásokat, illetve tanácsokat kíná-
lunk, amelyek a kongregációs és Mária Társulatok életében igen nagy szolgálatot teljesíthetnek és ér-
deklődésre számíthatnak. – Az ifjúsági kongregációs tételek szélesíthetők és kidolgozási módszereik
útmutatásai bemutathatók. – Lássunk tehát tárgyi és tartalmi szempontokat: kissé részletekre bontott
és bizonyos rendszerezéssel egyszerű felsorolást adunk. Csak megindulása lehet a teljesen egyéni irá-
nyú tételfeldolgozásnak. – Itt persze igen nagy segítséget nyújthatnak a „Zászlónk”–féle belföldi és
hasonló külföldi ifjúsági lapok, majd tudományos, művészeti, lelki olvasmányok. – Itt csupán rövid
vázlatos, illetve csak címeket adó sorozat-beosztást nyújthatunk.

I. sorozat: Az élettelen világ iskolája
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Magyarázandó volna: milyen irányt mutat az élettelen világ, hogy tanítást adjon a tudatos ember-
nek? De jól jegyezd meg: ez a végnélküli terület iskolamesterként lépjen a fejlődő gyermeklélek elé.

1. beszéd: Beszédes-e a néma természet?

Oktat. Csak hallgasd és halljad az Úr szavát (Phaedrus: „A folyók útja az égből az égbe!”).

2. beszéd: Szava – az Isten teremtő beszéde

Mindenütt az Úr beszél. – Készséges engedelmességet követel és fejlődő alakulásról szól (a he-
gyek születése).

3. beszéd: De szava – az örök igazság hirdetője

Ahol az Isten szól, ott csak igazság hangzik. Figyelve figyelj! És élve élj! – Biztos az életed kitel-
jesülése!

4. beszéd: Beszélnek – ősi Teremtőjükről

A természet szava – a bontakozás tényén át hangzik. Értékes az anyag. Szebb a kristály. De leg-
szebb a csillagrendszer. – Mindennek alapja a Teremtő.

5. beszéd: Beszélnek -a mérhetetlen nagyságokról

Gondolj a csillagvilágra és hasonlítsd össze az emberrel (Flammarion!).

6. beszéd: De beszélnek – teljes függésekről!

Gondolj az élettelen világ fizikájára!

7. beszéd: Beszélnek – a gravitációról

Magyarázd az összefüggés értékét!

8. beszéd: Beszélnek – a kohézióról

Értelmezd az egymáshoz tartozás jelentőségét!

9. beszéd: Beszélnek -az erőátváltozásról

Fejtegesd: az Isten adta erők átváltozhatnak! Testiek – lelkiekre!

10. beszéd: Beszélnek – alakulásról

Tárd fel: minden pillanat változásból születik.

11. beszéd: Beszélnek – szolgálatról

Mutass reá: minden parány – a másik szolgája.

12. beszéd: Beszélnek – állandó lendületről

Tény: minden mozgó és előretörő. Nincs pihenés…
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13. beszéd: Beszélnek – elénk alázkodó felkínálásról

Gondolat: minden „szolgálatunkra jelentkező”.

14. beszéd: Beszélnek – a Teremtőnek fenségéről

Utalj arra: a nagy természet gyönyörűsége Isten állandó dicsérete.

15. beszéd: És az ember?

Bev.: Mit tegyen az ember?
1. Hallgassa oktatásukat.
2. És kövesse élettanításukat.
Bef.: Emberélet emelkedése az élettelen világtól is kap…

16. beszéd: Mi lesz így a világ?

Bev.: A nagy világ valósága és értelmezése ez:
1. Műve a végtelen Istennek.
2. Lépcsőzete az Isten felé törő embernek.
Bef.: A nagy világ szolgálja a „kisvilágot”.

*

II. sorozat: Az élő növényvilág

Sorra jöhetnének a vadvirágok, díszvirágok, fák, értékes anyagot nyújtó növények, a látszólagosan
kevésre becsült kaktuszok s az apró növénykék stb. stb. – Ezeknek beosztása is feleslegesnek látszik,
mert annyira közismert. De jó reáutalni arra, hogy vezettessék le innen is a mennyei Atya jósága, ki
kenyeret, eledelt, gyógyszert, esztétikai élvezetet, életszíntájat emelő értékeket küldött az embereknek.
-De ugyancsak vezettessék le az az igazság is, hogy ezeknek az égi követeknek és ajándékoknak néma
készségét tanulja el és hűségesen kövesse a túlbőségesen ajándékozott ember. – Olvasgassuk csak a
növénytani könyveket és utazási, természetrajzi leírásokat; igen bőséges anyagát találjuk az élvezetes
beszédanyagoknak. – Itt azután a növények lesznek a tételek alapjai, mégpedig általában.

1. beszéd: A föld és gyökér igényteljes szerepe

Gondolat: a föld mélyén szerényedő gyökér -a jövő élet csodavára.

2. beszéd: A napsugár értéke

Gondolat: az egek fényét és melegét hozza.

3. beszéd: A harmatcsepp égi gyöngye

Gondolat: éltető ital…

4. beszéd: A zápor égi bőségszaruja

Gondolat: tisztulást és új erőt adó adomány.

5. beszéd: A rügyfakadás csodája

Gondolat: az „életszentély” „új élet teremtését” kezdi.



85

6. beszéd: A szárbaszökkenés fensége

Gondolat: a magasabb rendű és szebb régióba törő sarjadozó élet.

7. beszéd: A viruló természet színpompája

Gondolat: mindez az Isten képe…

8. beszéd: A tavaszi fakadás

Gondolat: az élet ősi Lendítője…

9. beszéd: A nyár perzselő napsziporkái

Gondolat: Az ég kegyelme szövődik szerteszét.

10. beszéd: A gyümölcsöt hozó ősz gazdagsága

Gondolat: az emberi élet is gyümölcsöt hoz. De ez végnélküli és egyéni.

*

III. sorozat: Az állatok iskolája

Az állatvilág felé fordulva ugyancsak megindító példák mondhatók. Példaképpen itt néhány álta-
lános tételt fognánk meg.

1. beszéd: Az Isten adta ösztönök értelme

Itt fejtegetendő az állatok sok-sok kiválósága, amely az emberi értelmet meghaladó bölcsességgel
dolgozik (Olvasd: Bréhm: „Az állatok világa”).

2. beszéd: Az állatok tevékenységének célszerűsége
Itt fejtegetendő: minden ösztön erős lendülettel és kisiklás nélkül (beteges állapotot leszámítva) tör

az Isten adta célok felé. – És az ember?!…

3. beszéd: Az állatvilág szolgálatba állása

Itt fejtegetendő: minden állat (legalább a legtöbbről ki is mutatható) a másik szolgálatában áll.

4. beszéd: Az állatvilág tökéletesedése

Itt az fejtegetendő: mindig tökéletesebbé -a létfenntartás ténye.

*

IV. sorozat: „Emberminták”…

Ebben a sorozatban kissé részletezzük a mintázható személyeket és alkotásaik hatását: ez a fel-
adat…

I. beszédlánc címe: Az élő példák

Lényeg: facta loquntur!… – Exempla trahunt!
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1. beszéd: A nagy szellemek élete
2. beszéd: Az áldozatosak példája
3. beszéd: A szentek eszménye

Az I. beszédlánc részletezésének más módja

1. beszéd: A földi életért dolgozók példái
2. beszéd: A tudomány áldozatosai
3. beszéd: A haza hősei
4. beszéd: A tiszta élet virágai
5. beszéd: A mártírok
6. beszéd: A csendes élet nagyjai

*

II. beszédlánc címe: Az önfeláldozó vezetők

Lényege: ne legyünk igényeskedők a vezetés előnyei miatt, hanem legyünk áldozatosak minden
értékünk átadása érdekében.

1. beszéd: Isten mindenkit hív
2. beszéd: Isten sokakat vezetésre hív
3. beszéd: Isten vezetésre hívottjai -áldozatos hívottak

A II. beszédláncot kiszélesíthető további tételek

1. beszéd: Magad törj előre!…
2. beszéd: Lemondani, hogy teremthessünk!
3. beszéd: Kihez fordul a kereső lélek?
4. beszéd: Pásztor és nyáj
5. beszéd: A „táplálás” és a „gyapjúnyírás”
6. beszéd: Az igaz pásztor hangja

*

III. beszédlánc: Kongregációs nevelés kiváló területei

Itt azonban csak a legkiemelkedőbb tételcsoportok összefogott útmutatásait vázoljuk.

Mesék, őslegendák, mítoszok, mitológiai és történelmi legendás alakok

Ez a csoport olyan tételeket vethet fel, amelyek a diákság életében – iskolai tanulmányaik folytán
– ismertek. – Ilyenek lehetnek: Aesopus, Schmidt, Hoffmann, keleti mesék, Kipling, őslegendák, po-
gány mesék, görög és római mitológiai alakok: Homérosz, Iliász, Odisszea stb. Ide sorakozhatnak az
ősi népek, hősi események, történelmi hősök tettei, személyei stb. – Lényeg: a nagy erények hősei és a
nagy bűnök elkövetői támadjanak fel, fejtegetésükből az eszményszerűen kihámozott isteni igazság
sugározzék ki. Mindig úgy, hogy tanuljon belőle az ember (Pl. hindu aszkéták, Szókratész, Platón,
Arisztotelész, Démoszthenész, Szolón, Tarquinius, Regulus, Hannibal stb. stb. – beláthatatlan sor…)
A kicsi események kiszélesítése – a tanító módszerek legnagyobb értéke. A kis eseményből vezethető
le a nagy... – (Figyelem! Ha a mesét nem ismered, magad írj mesét!) – Fejtegethetők a történelem fo-
lyamán feltűnő egyes személyek és események mellett a szélesebben mutatkozó egyes vidékek, orszá-
gok, népek, legendás emlékek értékei is. De itt is az legyen a fontos, hogy ezek a tisztelt eszmények
képmását szorgalmazzák.
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Nagy feltalálók, tudósok, írók, művészek, tanítók életpéldája

Itt a címszerű megnevezések önmagukért beszélnek a nevelés értelmében… Reáutalnánk azonban
arra, hogy a gyakran beszélő egyesületi vezető tágítsa ki érdeklődési területét az emberek életére nagy
hatással lévő mozik, színházak stb. területére is. Így elérheti, hogy újat és megragadót mond, és így
szívesen hallgatja a közönség. Ne feledjük: az ifjúság lelkesedése epedve várja a nagy értékek felfedé-
sét, és tüzes lelke nagyon alkalmas arra, hogy a nagy gondolatokat szolgálja. Különösen, ha észreve-
szi, hogy ő maga is erre törhet. – Ez azután reádöbbentheti a vezetőt arra, hogy bár nem egyházi hang-
szeren muzsikál, mégis állandóan Máriás életet és életfejlesztő lélekdalokat énekel. Mikor erre a
végnélkülinek látszó területre utalok, akkor még a példák felsorolását is feleslegesnek tartom, mert
mindig tanító, művészetet szerető és az eleven élettel kapcsolatot tartó szónok lelke olyan telített
„száreptai korsóvá” válik, amely állandó csordulással fogja önteni a sebeket gyógyító, életet emelő és
virágzásba bontó illatos nedűjét. – Módszer: olvass sok tudományos, szépirodalmi és művészeti köny-
vet, láss és hallgass sok műalkotást stb. – és így az eleven példák tömege lép eléd. – Eljárásmód:
transzpozíció és applikáció.

Az otthon, iskola, nemzet, emberiség köréből vett példák sorakoztatása

Ez a csoport az egyéni élet fejlődésének arra a területére akar térni, ahol a kisebb-nagyobb közös-
ségek hatása értékesíthető. – Itt beszédtételeket pontozunk ki: a Máriás család élete (lehet ez eszményi
és gyakorlati, sőt egészen a mi közvetlen családunkat érintő); az iskola szellemének és az iskolatársak
életének értékelése; a nemzeti sajátságos felkészülés; az emberiség egységének: „Isten családja” mi-
volta; a kölcsönös hatások dinamikája; a szeretetsugárzás valósága; az egyes ember, családi közösség
és szélesen kapcsolt „embertestvériség” értéke; az égi Anya – a földi közösségek Anyja tétele. stb. stb.

Az ifjúsági szentek élete

Ez a gondolatcsoport egész jellegzetességénél fogva a természetfeletti élet szorgalmazását adja. –
Mi  volna  itt  a  döntő szempont?  Ez  a  tétel: per sanctos – ad Sanctum! Ennek a tételnek lélektani
megvalósítása úgy történhet, hogy az ifjúságnak az ifjúsági szentek példája rajzolandó meg. Az ifjúság
rajongó lélekkel tekint nemzeti hőseire is. Hát még milyen eleven példakép lesz előtte – az ifjú szentek
példája (Olvasd csak: Gáspár „Az ifjú szentek élete” című művét). – Természetes, hogy a hitbuzgalmi
folyóiratok és a szentek életének ezernyi skálája hallatlan nagy ütemmel indíthatja meg az oktató szó-
nok lelkét. – Gyakorlatilag azt ajánlhatom: annak a szentnek példája rajzolandó meg, akinek erényét
akarja megvalósítani az előadó. – Megvalósításra pedig azt ajánlanám, hogy sok legendás részt –
képnek, a történelmi valóságot – életnek kínálja. – A közismert ifjúsági szentek örök eszményképek.
Csak bemutatásuk történjék új és új, látszólag kicsiségeken induló meglátásokon és megláttatásokon. –
Az élet „teljessége” szemszögéből pedig mindezt átfűtheti a munka és játék, az áldozat és életöröm, a
földi élet és istenivé nemesedés csodás összetartozása. Itt lehetne szólni a testnevelés, sport, kirándu-
lás, utazás, az igaz, a szép, a jó kérdéseiről is, mert mindez lépcsőzet az örök tájak felé törtető ifjú élet-
lendületében.

Az életadatok egybecsengő értékéről

Az előző nevelési tényezők szinte összegező szélesítéseként itt arról lehetne szó, hogy minden
egyéni életet alakító ható tényező lélekrezonanciát ébresztő és egybecsendülő együttesben áll a fejlő-
dő élet szolgálatában. – Szólni lehetne tehát ilyen sorozatos elgondolásban: a testi erők fejlődése és a
szellemi élet alapozása (ez az alap); a lelki életben az értelemé az első szó (itt az igaz a tartalom, ez az
első emelkedő fokozat); a szép világa is élettartalmunk (itt a harmónia élvezése és teremtése a döntő,
ez a második szellemi lépcső); az erkölcsi világ – a lélek harmóniája (itt a belső harmónia értéklendő –
mégpedig úgy, hogy erre utalunk: az egyéni élet zavartalan bontakozása akkor indul virágzásnak, ha
harmóniába csendül az isteni akarat égi zengésével); a társas élet kiteljesítése (itt arról kellene szól-
nunk: nem életsziget kialakítása, hanem életközösség szolgálata az ember hivatása. Servo, ut veritatum
accipiam!); végül az volna minden előadásnak végső következtetése: a vallásos élet az élet teljessége
(a lényeg ez volna: a föld eget igényel, és az „ég” földieket tesz isteniekké). – De még itt sem zárhat-
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juk le a mondottakat anélkül, hogy ismételten reá ne utaljunk arra, hogy mindez csak keret, módszer és
lélekhez közeledő lépés. A fő és mindenekfeletti pedig a természetfeletti élet kidolgozása. A fentiek
jórészt a természetes erők meglendítését adják, és az igazi értéket a természetfeletti kegyelem égi
adománya indítja, és a tevékenykedő ember valósítja. Minden lehet segítő eszköz, de az isteni élet az
egyetlen és igazi valóság. Ezt kell tehát szolgálni minden ifjúban, hogy ezt az életet tegye diadalmassá
és boldogságot teremtővé a Mária nevével dolgozó és tanító egyházi nevelő.

*

Felnőttek kongregációja

Ez a csoport a következő sorozatokban nyerhet új és eleven színt, érhet el érdeklődést és életindí-
tást.

I. sorozat: Az ókorok női ideáljai és a keresztény Szűz Máriás női eszménye

1. beszéd: Hera – Juno – Szűz Anyánk

Az élet gyámolítói a pogány művészek, az örök élet szolgálója a keresztény Mária eszmény.

2. beszéd: Gea – Szűz Anyánk

Gea – a föld bőségének forrása, Mária – a lélek örök értékeit szolgáló kegyelmek kiválasztója.

3. beszéd: Venus – Szűz Anya

A felfakadó életerők és életforrások daloló anyja az első, az életerők szentelője és nemesítője a
másik.

4. beszéd: A „najádok”, ó-„nimfák” – és „Mária leányai”

Az ösztön szolgálói az elsők, a tisztaság hordozói a „Mária leányok”.

5. beszéd: Vesta szüzek – fogadalmas Mária szüzek

A pogányság kiemeltjei a Vesta szüzek (asylumok!)! Az emberi lelkek szolgáló leányai – a rendek
népei (szerzetek!).

*

II. sorozat: Az ószövetségi Máriás előképek

1. beszéd: Éva – Mária

A szenvedő élet anyja – a megváltott élet megszerzője.

2. beszéd: Sára – Mária

A családjának áldozata; az embercsalád örök boldogságának megindítója.

3. beszéd: Judit – Mária

A nemzetének hőse; az egész emberiség „Mater dolorosa”-ja.
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4. beszéd: Eszter – Mária

A földi ékességnek hordozója – az örök élet dicsőségét biztosító lélekértékek hirdetője.

*

III. sorozat: A családi élet területe és a Szent Szűz

Itt azután a családnak közvetlen Máriára vonatkozó élettényezői fejtegetendők.

1. beszéd: Anyánk – égi Anyánk

Ez a tanítás csengett állandóan a mi családunkban.

2. beszéd: Családi otthonunk képei

Otthonunk legszebb dísze – a Szűz Anya képe.

3. beszéd: Családunk valóságos védelmezője

Családunk állandó védője az Úr Jézus Édesanyja.

*

IV. sorozat: A családi szentély élményt adó emlékei

Itt arról kellene szólni, hogy milyen ősi családi élmények fűznek a Szent Szűzhöz?

1. beszéd: Első imáink…

Az első „Üdvözlégy Mária…” – törölhetetlen élmény.

2. beszéd: Édesanyánk Mária tisztelete

Jó anyánk Máriás élete elmoshatatlan lélekjegyünk.

3. beszéd: A mi gyermekkorunk Mária litániái

A május esték fehérruhás gyermekserege – eltörölhetetlen lélekjegy.

4. beszéd: A család szenvedéseiben való Mária segítségek
A bajokban Szűz Máriához fordulás – örök pecsétje életünknek.

*

V. sorozat: Az irodalom, művészet területéről hozható tételek

Itt lehetetlenség részletes példákat felsorolni. Amint az ifjúság nevelésénél mondottam: olvass, ol-
vass, olvass, láss és hallj! A világirodalom nagyjainak műveit, klasszikusok, Nobel-díjasok, akadémi-
kusok, népköltészet remekeit… Olyan elevenen fog megragadni ezeknek egy-egy mozzanata, hogy ál-
landó újságként fogod hallgatóid elé tárni a szellemóriások kincsestárát. – Csak példaképpen mondom
(és minden alkotást így értékesíts!), hogy Bulwer „Pompeji ostroma” című világhírű regényében a po-
gány és keresztény erkölcs erejét és differenciáját, a mitológiai élet és a keresztény élet eltérését, a
mesés varázslat és az evangéliumi hit gyökérzeti elkülönülését, a keresztény élet és a pogány szórako-
zás homlok egyenest való elhajlását és végül Glaucus levelének szövegéből levonható „lélekrezonan-
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ciát” találhatnók. – De ne felejtsd: nemcsak minden egyes író művét, hanem a különféle művészeti te-
rületek egyes alkotásait is hasonlóképpen értékesítheted!!

*

VI. sorozat: A nagyok és „nagy nemzetek” emlékezete

Ez a csoport arra hívná fel a figyelmet, hogy a szellemi élet nagy egyéniségei (itt nem a tudósok,
művészek stb. hőseiről van szó!), egyenesen megnevezve az élet szentjei állítandók a hallgatók elé, és
a nagy nemzetek erőfeszítései lehetnek a felnőttek oktatásának tárgyai.

Nagy egyéniségek

1. beszéd: A legtökéletesebb emberek a szentek

Ez alapvetés lehetne, és azt kellene igazolni, hogy az isteni ember a legtökéletesebb ember.

2. beszéd: Kik ezek?

Itt egyéni elgondolásaink és tudásunk alapján válogathatjuk a szentek galériájának dicsőítettjeit.

3. beszéd: Kik lehetnek ilyenek?

Alapelve: „Si potuerunt hi et hae, cur non tu?”

4. beszéd: Hogyan lehetek egy ezek közül?

A gyakorlati módok az életkörülményekhez alkalmazott módon fejtegetendők.

5. beszéd: Mi lesz erőfeszítéseim jutalma?

Boldogság a földön és isteni élet – a végtelen Atya országában.

Nagy nemzetek

Erőfeszítéseinél az a fontos, hogy a szellemi előretörés áldozatai tárandók fel.

1. beszéd: Milyen energiák vitték a nagy pogány népeket?

Görög, római, perzsa, népvándorlás, arab, germán, magyar, török stb. törekvések…

2. beszéd: Milyen eszmék ragadták meg a keresztény népeket?

Itt a térítések, kultúra, keresztes hadak stb. fejtegetendők…

3. beszéd: Milyen eszmék tették hosszabb életűvé a nemzeteket?

Itt a kereszténység, majd részletesen a Mária tisztelet stb. érintendő.

*

VII. sorozat: A missziós szolgálatok példaadásai

Most azt a területet kellene érinteni, amelyen Isten legáldozatosabb munkája folyik.
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1. beszéd: Minden ember Isten hívottja
2. beszéd: Minden ember várhatja Isten tüzének hordozóját
3. beszéd: Minden ember előtt fellobbantandó az Isten tüze
4. beszéd: Kik a vállalkozók?
5. beszéd: Milyen a munkájuk?

Itt azután részletesen lehetne Wolkenberg A. könyve alapján egyes missziókról szólni.

6. beszéd: Mi a jutalmuk?

Ez a rész is  igen szélesen magyarázható.  Fejtegethető:  a reális eredmény, az ige elterjedése; – a
szellemi kultúra terjedése; – a szellemi, egyéni életek megváltozása; – a misszionáriusok földi élete,
szenvedése, öröme, mártíruma; – de zárható az égi korona dicsőségével.

*

De nem folytatom a sorozatok, tételek szélesítését. Az igazi szemmel kereső ember annyi szem-
pontot  talál,  amennyit  akar.  Ez az útmutatás  csak arra  való,  hogy megindítsa az egész egyéni és új
meglátások sorozatát, és arra ösztökélje a Mária Társulatok vezetőit, hogy új és új szemszögből vá-
lasszák meg tételeiket, hogy így egészen érdekes, újszerű beállítások tegyék gazdaggá a gyűléseket.

* *

Végezetül és zárszóul hangsúlyozzuk ismételten a figyelem összpontosítására való törekvők szá-
mára: tartsák szemük előtt, hogy a Szent Szűz egyes ünnepei 50-100 beszéd/vázlatot vagy beszédté-
telt tartalmaznak; így tehát azoknál bőséges anyagot találhatnak a május havi ájtatosságokhoz is.

* * *
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