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HUSZONEGYEDIK LÁTOGATÁS 
 
 
„Ahol a test van, oda gyûlnek a sasok” (Lk 

17,37). E testen a szentek általában Jézus 
Krisztus testét értik, a sasokon pedig a lelke-
ket, akik mint a sasok fölemelkednek a földi 
dolgok fölé és az égbe szállnak, gondolataik-
kal és vágyaikkal oda törekszenek és ott idõz-
nek. Ezek a lelkek a földön ott lelik meg para-
dicsomukat, ahol a szentségi Jézust megtalál-
ják, és úgy tûnik, nem tudnak betelni azzal, 
hogy mellette legyenek. Szent Jeromos mond-
ja, hogy ha a sasok – megérezve a zsákmány 
szagát – nagy távolságból is elindulnak, hogy 
megtalálják, akkor nekünk mennyivel inkább 
kell sietnünk és röpülnünk a szentségi Jézus-
hoz, mint szívünk legdrágább eledeléhez!34 
Ezért keresték mindig a szentek, mint szomjas 
szarvasok, e könnyek völgyében a paradicso-
mi forrást.  

 
A jezsuita Alvarez Boldizsár atya bármi-

lyen tevékenységet folytatott, gyakran tekin-
tett abba az irányba, ahol tudta, hogy az Ol-
táriszentség van, gyakran meglátogatta, s o-
lykor egész éjszakákat töltött nála. Könnye-
zett, amikor látta, hogy a nagyok palotái telve 

                                         
34PL 15, 1781. Szent Ambrus: Expositio in Lucam 17,37. 

Megjegyzés [DI1]:  
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vannak emberekkel, akik ott udvarolnak, hogy 
valami csekély jót elnyerjenek, s ugyanakkor 
látta az elhagyott templomokat, ahol a világ 
legnagyobb Fejedelme, mérhetetlen és örök 
javak ajándékozója lakik és ül a szeretet tró-
nusán itt a földön, közöttünk. Õ mondta, hogy 
a szerzeteseknek igen nagy ajándéka, hogy a 
házukban õrizhetik az Oltáriszentséget, és a-
mikor csak akarják, éjjel és nappal megláto-
gathatják ezt a nagy Királyt, amit a világiak 
nem tudnak megtenni.  

 
Szeretett Uram, te látod, mennyire 

szennyes vagyok és mennyire hálátlan, 
mégis oly jóságosan hívsz, hogy közeledjem 
hozzád, nem akarok tehát elcsüggedni nyo-
morúságaim miatt: jövök és közeledem 
hozzád, te pedig teljesen alakíts át engem; 
ûzzél ki belõlem minden szerelmet, ami nem 
neked szól, minden vágyat, ami nem tetszik 
neked, minden gondolatot, ami nem rád 
irányul. Jézusom, szerelmem, kincsem, 
mindenem, csak neked akarok örömöt sze-
rezni, csak a kedvedben akarok járni. E-
gyedül te vagy méltó arra, hogy szeresselek, 
téged akarlak szeretni egész szívemmel. 
Szakíts el engem, Uram, mindentõl és kö-
tözz magadhoz; de annyira kötözz meg, 
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hogy többé ne szakadhassak el tõled, sem 
ebben, sem a másik életben. 

 
Röpima: Édes Jézusom, ne engedd, hogy 

elszakadjak tõled.  
 
(Lelki áldozás) 
 

 
 

 
Látogatás a Szûzanyánál 

 
Karthauzi Dénes nevezi így a Szent Szü-

zet: „A hozzá menekülõ bûnösök szószólója” 
(ügyvédje). Így tehát, Isten nagyságos Anyja, 
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mivel az a hivatalod, hogy a hozzád menekülõ 
vétkesek ügyeit védd, íme, most a lábaidhoz 
borulok. Hozzád menekülök és Villanovai 
Szent Tamással35 együtt mondom: Szószó-
lónk, teljesítsd hivatalodat, serkenj föl, tedd a 
dolgodat, vedd kézbe ügyemet. Igaz, hogy na-
gyon vétkes vagyok az én Uram elõtt, mert oly 
sok jótétemény és kegyelem után annyira 
megbántottam; a baj tehát már megtörtént, de 
te meg tudsz menteni; elég, ha azt mondod a te 
Istenednek, hogy te védsz engem, s én bo-
csánatot nyerek és megmenekülök.  

 
Röpima: Drága Anyám, üdvözítened kell 

engem! 
 
Vilmos36 párizsi püspök imádsága:  
„Hozzád fordulok, ó Isten Anyja, akit az 

egész Egyház az Irgalmasság Anyjának 
szólít. Megtagadhatod-e közbenjárásodat a 
bûnösöktõl, te, akinek imádsága mindig 
kedves Isten elõtt, és soha nem talál elutasí-
tásra? Szent Bernát joggal mondja, hogy 
nem szólna többé irgalmasságodról, ha 
találkozna valakivel, akit, miután segítségül 
hívott téged szükségében, magára hagytál 

                                         
35Villanovai Szent Tamás (1488–1555) ágostonos kanonok, Valencia 
érseke volt. 
36Auverne-i Vilmos 1228–1248-ig volt Párizs püspöke. 
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volna. Tehát nem fogod megtagadni tõlem 
se jóságodat. Látom, hogy nagyobb törõ-
déssel imádkozol értem, mint kérni mertem 
volna, és többet kérsz számomra, mint amit 
reméltem. Ó Irgalmasság Anyja, a te jósá-
god, mely soha senkit magára nem hagyott, 
elhagyhat-e engem a veszedelemben, mely-
ben úgy látom, el kell vesznem?”  

 
Röpima: Ó Mária, tiéd vagyok, ments meg 

engem!  
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HUSZONKETTEDIK LÁTOGATÁS 

 
 
Az Énekek énekének menyasszonya elin-

dult keresni a kedvesét, és mivel nem találta, 
kérdezgetve járt körül: „Nem láttátok-e azt, 
akit szeret a lelkem?” (3,3.) Jézus akkor még 
nem volt a földön, most azonban, ha egy 
Jézust szeretõ lélek keresi õt, mindig megta-
lálja az Oltáriszentségben. Avilai János atya 
mondta, hogy az összes kegyhelyek között 
nem talált kedvesebbet, mint egy olyan tem-
plomot, ahol az Oltáriszentséget õrizték.  

 
Ó Istenem végtelen szerelme, végtelen 

szerelemre vagy méltó! Jézusom, hogyan 
tudtál oly mélyen megalázkodni, hogy az 
emberek kedvéért a kenyér színe alá 
rejtõzzél? Ó megtestesült Ige, elsõ vagy a 
megalázkodásban, mert elsõ vagy a szere-
lemben: hogyan ne szeretnélek egész va-
lómmal, amikor tudom, mi mindent tettél, 
hogy szerelmem foglya légy! Nagyon sze-
retlek. Ezért a kedvedért megtagadom min-
den érdekemet és minden kedvemet. Örö-
möm az, hogy örömöt szerezhetek neked, 
Jézusom, Istenem, szerelmem, mindenem, 
ébressz bennem nagy éhséget, hogy szent-
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ségi jelenlétedben legyek és a társaságod-
ban idõzzek. Hálátlan volnék, ha nem fo-
gadnék el egy ilyen édes és szíves meg-
hívást. Ó Uram, rombolj le bennem minden 
teremtményekre irányuló szeretetet. Te a-
karod, hogy egyedül te, az én Teremtôm 
légy a célja vágyaimnak és egész szerete-
temnek. Szeretlek téged, Istenem szeretetre-
méltó jósága. Nem kérek tõled mást, csak 
magadat. Nem akarom a saját örömeimet, 
hanem a te örömödet akarom, és ez elég ne-
kem. Fogadd el, Jézusom, ezt a jó szándé-
kot egy bûnöstõl, aki szeretni akar téged. 
Segíts engem a kegyelmeddel: add, hogy én, 
aki a pokol nyomorult rabszolgája voltam, 
mostantól a te szerelmed boldog rabszol-
gája legyek.  

 
Röpima: Jézusom, aki a legnagyobb jó 

vagy, szeretlek téged!  
 
(Lelki áldozás) 
 

 
Látogatás a Szûzanyánál 

 
Édes Úrnõm és Anyám, én egy hitvány lá-

zadó vagyok, aki a te nagy Fiad ellen fordul-
tam; de bánattal jövök jóságodhoz, hogy nyerj 
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nekem bocsánatot. Ne mondd, hogy nem tehe-
ted, mert Szent Bernát így nevez téged: 
Ministra Propitiationis, a Megkegyelmezés 
Szolgálója. A te dolgod, hogy segítsd a ve-
szedelemben lévõket, ezért nevez Szent Efrém 
a veszélyben forgók támaszának. Úrnõm, ki 
van nagyobb veszedelemben, mint én? Én el-
veszítettem Istent: ha így maradok, kárhozatra 
leszek ítélve. De te mindent el tudsz érni, és én 
tõled remélek minden jót, a megbocsátást, az 
állhatatosságot, a Paradicsomot. 

 
Remélem, hogy a boldog mennyország-

ban egyike leszek azoknak, akik a te irgal-
masságodat dicsérik, ó Mária, ha közbenjá-
rásoddal megmentesz engem.  

 
Röpima: Mária irgalmasságait örökké é-

neklem, örökké éneklem. Amen, amen. 
 
Vilmos párizsi püspök imádsága: 
„Ó Isten Anyja, a te jóságod soha nem 

vetett meg egyetlen bûnöst sem, aki neked 
ajánlotta magát, és vajon az Egyház tévesen 
vagy hiába nevez téged Szószólójának? A 
nyomorultak menedékének? Bûneim soha 
meg ne akadályozzák jóságos hivatalod 
gyakorlását, mellyel békeközvetítõ s a nyo-
morultak egyetlen reménye és menedéke 
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vagy. Isten Anyja, aki az egész világ javára 
szülted az irgalmasság forrását, soha nem 
tagadhatod meg jóságos segítségedet attól, 
aki hozzá folyamodik. A te hivatalod, hogy 
békeközvetítõ légy Isten és az emberek kö-
zött. Indítson tehát megsegítésemre nagy 
jóságod, mely nagyobb az én bûneimnél. 

 
Röpima: Drága Anyám, üdvözítened kell 

engem! 
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HUSZONHARMADIK LÁTOGATÁS 
 
 
A keresztények közül sokan nagy fáradsá-

got és nagy veszedelmet vállalnak azért, hogy 
meglátogassák a Szentföldet, azokat a helye-
ket, ahol a mi drága Üdvözítônk született, 
szenvedett és meghalt. Nekünk nem kell 
hosszú útra indulnunk, se annyi veszedelmet 
vállalnunk, mert itt van a közelünkben az Úr, a 
templomban lakik, néhány lépésre otthona-
inktól. Nolai Szent Paulin mondja: ha a zarán-
dokok nagyra tartják, hogy Betlehembõl vagy 
Jeruzsálembõl a szent helyekrõl kevéske port 
hoznak magukkal, milyen buzgósággal kelle-
ne nekünk meglátogatnunk az Oltáriszentsé-
get, ahol maga Jézus van jelen személyesen, és 
nekünk se fáradságba, se veszedelmekbe nem 
kerül meglátogatása?  

 
Egy vallásos lélek, akit Isten az Oltári-

szentség iránti nagy szerelemmel ajándéko-
zott meg, egyik levelében ezeket írta: „Meg-
láttam, hogy minden, ami nekem jó, az 
Oltáriszentségbõl ered. Egészen a szentségi 
Jézusnak adtam és szenteltem magam. 
Látom, hogy sok kegyelemhez azért nem 
jutunk hozzá, mert nem megyünk ehhez az 
isteni Szentséghez. Látom, mekkora vágy él 
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a mi Urunkban, hogy az Oltáriszentségben 
szétoszthassa kegyelmeit. Ó szent misztéri-
um! Ó szent ostya! Hol mutatja meg Isten 
leginkább a hatalmát, ha nem ebben az 
ostyában? Mert ebben az ostyában minden 
benne van, amit Isten valaha is értünk tett. 
Ne irigykedjünk a szentekre, hiszen itt a 
földön közöttünk van – szerelmének legna-
gyobb csodáival – ugyanaz az Úr. Légy raj-
ta, hogy akikkel beszélsz, egészen az Oltári-
szentségnek adják magukat. Azért mondom 
ezt, mert e Szentség által eksztázisban va-
gyok. Nem tudok nem beszélni az Oltári-
szentségrõl, aki annyira szeretetreméltó. 
Nem tudom, mit meg nem tennék a szent-
ségi Jézusért.” És így fejezi be a levelét: „Ó 
szeráfok, akik a szerelemtõl édesen lángol-
va álltok a ti Uratok és az én Uram körül, 
és az egek Királya mégsem a ti szerelmete-
kért, hanem az én szerelmemért akart e 
Szentségben elrejtõzni; segítsetek tehát, ó 
szerelmes angyalok, hogy én is meggyullad-
jak, és ti gyújtsatok meg tüzetekkel, hogy 
veletek együtt lángoljak én is.”  

 
Ó Jézusom, add, hogy megismerjem az 

emberek iránti szerelmed nagyságát, hogy 
azt látva egyre növekedjék bennem a vágy, 
hogy szeresselek és kedvedben járjak. Sze-
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retlek szeretetreméltó Uram, és mindig sze-
retni akarlak, csak neked akarok tetszeni.  

 
Röpima: Jézusom, hiszek benned, remé-

lek benned, szeretlek téged, neked adom 
magamat!  

 
(Lelki áldozás)  

 
 

Látogatás a Szûzanyánál 
 

Szeretetreméltó Szûz, Szent Bonaventura 
így nevez téged: Árvák Anyja, Szent Efrém 
pedig többször hívott így: Árvák Befogadója. 
Jaj nekem, mert ezek a szerencsétlen árvák 
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nem mások, mint a szegény bûnösök, akik 
elveszítették Istent! Hozzád menekülök tehát, 
szentséges Szûz Mária: elveszítettem az Atyát, 
de te anyám vagy, aki vissza tudsz vezetni 
hozzá.  

 
Nagy bajomban hívlak segítségül, siess 

segítségemre! Vajon vigasztalanságban fo-
gok maradni? Nem, mert III. Ince pápa37 
mondja rólad nekem: „Ki hívta õt segít-
ségül úgy, hogy nem talált meghallgatás-
ra?” És ki imádkozott hozzád úgy, hogy 
nem hallgattál rá és nem segítettél? Elve-
szett-e valaha is valaki, aki hozzád mene-
kült? Csak az vész el, aki nem menekül 
hozzád. Tehát, Királynõm, ha meg akarsz 
menteni, add, hogy mindig segítségül hívja-
lak és bízzam benned. 

 
Röpima: Szûzanyám, add, hogy bízzam 

benned! 
 
Szent Ágoston imádsága: 
Emlékezzél, ó legkegyesebb Szûzanya, 

Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy 
te bárkit is gyámoltalanul magára hagytál 
volna, aki pártfogásodat kérte és segítsége-

                                         
371198–1216-ig volt pápa. 
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dért könyörgött.38 Szent Bernát tehát azt 
mondja, kérjük a kegyelmet és Mária által 
kérjük, mert aki keres, az talál, és nem 
csalódhat. Tehát mindig Mária által kérjük 
a kegyelmeket, mert õ elnyeri, amit kér, és 
az õ kéréseit nem lehet visszautasítani. Ó 
Isten Anyja, imádkozz mindenkiért, imád-
kozzál értem is, aki bûnösebb vagyok a 
többieknél, ezért nagyobb szükségem van 
közbenjárásodra.  

 

 
 
 

                                         
38Ez a híres Memorare imádság kezdete. Sokáig Szent Ágostonnak 
tulajdonították, de valószínûbb Szent Bernát szerzõsége, akit egy 
ismeretlen szerzõ idéz. 



 119 

HUSZONNEGYEDIK LÁTOGATÁS 
 
 
„Valóban elrejtõzött Isten vagy” (Iz 45,5). 

Az isteni szeretet egyetlen más mûvében sem 
valósulnak meg annyira ezek a szavak, mint az 
Oltáriszentség imádandó misztériumában, ahol 
a mi Istenünk teljesen elrejtõzve van jelen. 
Amikor az örök Ige megtestesült, elrej-tette 
istenségét és emberként jelent meg a föl-dön. 
De amikor Jézus velünk marad e Szent-
ségben, emberségét is elrejti, és miként Szent 
Bernát mondja, kenyérnek látszik, hogy ezzel 
mutassa meg irántunk való szeretetének 
gyöngédségét: „Elrejtõzik az istenség, elrejtõ-
zik az emberség, csak a szeretet mélysége 
látszik”. 

 
Látva, ó szeretett Üdvözítôm, az embe-

rek iránti szeretet e túlkapását, szinte 
eksztázisban vagyok, Uram, nem tudok mit 
mondani. E Szentségben az emberek iránti 
szerelmedbõl odáig mentél, hogy elrejted 
fenségedet és leteszed dicsôségedet, egészen 
addig, hogy szinte elemészted isteni élete-
det. És miközben oltárainkon jelen vagy, 
úgy tûnik, nincs más dolgod, mint szeretni 
az embereket, és megmutatni irántuk való 
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szerelmedet; õk pedig hogyan viszonozzák 
ezt neked, ó Isten nagy Fia!  

Ó Jézus, ó szerelmes Jézus, szabadjon 
mondanom, túlságosan szereted az embe-
reket, mert látom, hogy a saját dicsôséged-
nél jobban akarod az õ javukat. És vajon 
nem tudtad, hogy e szerelmes terved meg-
valósításáért micsoda bántásoknak leszel 
kitéve? Látom – és te sokkal jobban láttad 
elõttem –, hogy az emberek nagyobb része 
nem imád téged, és nem is akar tudni róla, 
hogy jelen vagy ebben a Szentségben. Tu-
dom, hogy ezek az emberek gyakran meg-
gyalázzák a konszekrált ostyát, a földre, 
vízbe, tûzbe dobják. És csodálkozom azon, 
hogy még azok többsége is, akik hisznek 
benned, ó Istenem, ahelyett, hogy jóváten-
nék szolgálataikkal a sok bántást, vagy 
azért jönnek a templomba, hogy tisztelet-
lenségükkel még jobban megbántsanak, 
vagy magadra hagynak az oltárokon, és 
megfosztanak olykor még az örökmécstõl és 
a szükséges díszítéstõl is.  

Ó édes Üdvözítôm, bárcsak könnyeim-
mel és a véremmel moshatnám le azokat a 
helyeket, ahol e Szentségben annyi sértés éri 
szerelmedet és a te szerelmes szívedet! De 
ha ezt nem is tehetem, legalább arra 
vágyom, Uram, és ígérem neked, hogy 
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gyakran meglátogatlak, hogy imádjalak, 
ahogyan most imádlak, azoknak a bántá-
soknak ellensúlyozására, melyeket az embe-
rektõl kapsz ebben az isteni misztériumban. 
Fogadd el, ó örök Atya, ezt a gyarló dicsõ-
ítést, amit szentségi Fiad ellen elkövetett 
sértések jóvátételeként az emberek közül a 
legnyomorultabb ajánl föl neked, aki én va-
gyok; fogadd el azzal a végtelen dicsõítéssel 
egyesítve, melyet Jézus Krisztus a kereszten 
adott neked és ad minden áldott nap az 
Oltáriszentségben. Ó szentségi Jézusom, 
bárcsak megtehetném, hogy az összes em-
berek beleszeressenek az Oltáriszentségbe!  

 
Röpima: Ó szeretetreméltó Jézus, ismer-

tesd meg, szerettesd meg magadat velünk! 
 
(Lelki áldozás) 

 
 

Látogatás a Szûzanyánál 
 

Hatalmas Úrnõm, az örök üdvösségért ag-
gódva bizalom ébred bennem, amikor hozzád 
menekülök és rád gondolok, Anyám, aki egy-
részt oly gazdag vagy kegyelemben, hogy Da-
maszkuszi Szent János a Kegyelmek Tenge-
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rének nevez;39 Szent Bonaventura szerint te 
vagy a vízmedence, mely összegyûjt minden 
kegyelmet, te vagy a kegyelmek gyûjtõhelye; 
Szent Efrém szerint te vagy a kegyelem és 
minden vigasztalás forrása; Szent Bernát sze-
rint pedig minden jó teljessége vagy; másrészt 
annyira kész vagy jót tenni, hogy Szent Bona-
ventura szerint megbántásnak tekinted, ha va-
laki nem kér tõled kegyelmet.  

Ó gazdag, ó bölcs és kegyes Királynõ! 
Látom, hogy jobban ismered lelkem szük-
ségleteit, mint én, és jobban szeretsz engem, 
mint én magamat. Tudod-e, milyen kegyel-
met kérek tõled most? Nyerd el azt a ke-
gyelmet számomra, melyrõl látod, hogy a 
lelkemnek leginkább javára van; ezt kérd 
Istentõl, és ez elég nekem.  

 
Röpima: Istenem, add nekem azokat a ke-

gyelmeket, melyeket Mária kér számomra!  
 
„Járuljunk bizalommal a kegyelem tró-

nusához, hogy irgalmat találjunk alkalmas 
idõben” (Zsid 4,16). Szent Antonin mondja, 
hogy a kegyelem e trónusa Mária, általa 
osztja szét Isten az összes kegyelmet. Ó 
szeretetreméltó Királynõ, te segíteni akarsz 

                                         
39PG 96, 675. 
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a bûnösökön, íme, itt egy nagy bûnös, aki 
hozzád menekül; nagyon segíts és gyorsan 
segíts rajtam. Dicsôségére fog válni irgal-
masságodnak azt üdvözíteni, aki ezerszer 
megérdemelte a poklot. A te közbenjárásod 
mindenható a te Fiadnál. Te szentté tudsz 
tenni engem, tedd meg hát a Jézus Krisztus 
iránti szeretetbõl. Ó Mária, Szent Bernáttal 
mondom neked, te vagy az én nagy bizodal-
mam, te vagy minden reményem alapja. 

 
Röpima: Ó Mária, tekints reám és könyö-

rülj rajtam! 
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HUSZONÖTÖDIK LÁTOGATÁS 
 

 
Szent Pál magasztalja Jézus Krisztus enge-

delmességét, amikor azt mondja, hogy mind-
halálig engedelmeskedett az örök Atyának: 
„engedelmes lett mindhalálig” (Fil 2,8). De az 
Oltáriszentségben még többet tett, mert itt 
nemcsak az örök Atyának, hanem az emberek-
nek is engedelmeskedik, és nem csupán a 
halálig, hanem mindaddig, amíg ez a világ 
fönnáll: engedelmes lett, mondhatjuk, egészen 
a világ végezetéig. Õ, az egek Királya, az 
ember iránti engedelmességbõl leszáll az égbõl 
és ott marad az oltárokon, hogy enge-
delmeskedjék az embereknek; amint Izaiás 
mondja: „Én pedig nem ellenkezem” (50,5). 
Úgy van jelen, hogy önmagától nem mozdul: 
ott van, ahova teszik, akár a monstranciában, 
akár a zárt kusztódiában, engedi, hogy vigyék, 
ahova akarják, házakba, utcákra; az áldoz-
tatáskor engedi, hogy annak adják, aki kéri, 
akár igaz, akár bûnös a szentáldozáshoz já-
ruló. Szent Lukács azt mondja, hogy itt a föl-
dön Jézus engedelmeskedett a Szûzanyának és 
Szent Józsefnek. Ebben a Szentségben pedig 
annyi teremtménynek engedelmeskedik, a-
hány pap van: „Én pedig nem ellenkezem”.  
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Engedd meg, ó Jézusom szeretetreméltó 
Szíve, hogy ma hozzád szóljak, ahonnan az 
összes szentség fakadt, s fôként a szere-
lemnek ez a Szentsége. Szeretnélek annyira 
megtisztelni és megdicsõíteni, amennyire te 
megdicsõíted templomainkban az örök A-
tyát szentségi jelenlétedben. Tudom, hogy 
az oltáron ugyanazzal a szeretettel szeretsz, 
amellyel a kereszten oly sok szenvedés kö-
zepette föláldoztad isteni életedet. Ragyogj 
föl, ó isteni Szív, hogy megismerjenek, akik 
nem ismernek téged! Szabadítsd meg érde-
meiddel vagy legalábbis enyhítsd meg a 
tisztítótûzben szenvedõ lelkeket, akik már 
örökre a jegyeseid. Imádlak, hálát adok 
neked és szeretlek mindazokkal a lelkekkel 
együtt, akik ebben az órában a földön és az 
égben szeretnek téged. Tisztítsd meg, ó tisz-
taságos Szív a szívemet minden teremtmé-
nyekhez való ragaszkodástól, és töltsd be a 
te szent szerelmeddel. Vedd birtokodba, é-
dességes Szív, egész szívemet, annyira, hogy 
monstantól fogva egészen érted éljen, és 
mindig elmondhassa: „ki szakít el engem 
Isten szeretetétõl, mely Krisztus Jézusban 
van?” (Róm 8,35) 

Vésd bele, ó szentséges Szív az én szí-
vembe a szenvedéseidet, melyeket a földön 
hordoztál az én szerelmemért, hogy ezek 
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láttán mostantól fogva a te szerelmedért 
akarjak szenvedni, vagy legalább türelem-
mel viseljem el az élet minden terhét. Jé-
zusom alázatos Szíve, adj részt a te alá-
zatodból. Szelíd Szív, add nekem édessé-
gedet. Végy ki a szívembõl mindent, ami 
nem tetszik neked; térítsd egészen magad-
hoz, hogy ne akarjon és ne kívánjon mást, 
csak azt, amit te. Végül add, hogy csak a-
zért éljek, hogy neked engedelmeskedjek, 
téged szeresselek, a kedvedben járjak. Tu-
dom, sokkal tartozom neked, túlságosan 
nagy hálára kötelezel engem, és ha egészen 
oda is adom magamat, oly kevés az!  

 
Röpima: Ó Jézus Szíve, te légy az én szí-

vem egyetlen uralkodója!  
 
(Lelki áldozás) 

 
 

Látogatás a Szûzanyánál 
 

Szent Bernát mondja, hogy Mária az a 
mennyei bárka, amelyben – ha idejében beme-
nekülünk – bizonnyal megszabadulunk az 
örök kárhozat hajótörésétõl: õ „a hajótörésbõl 
kimentõ bárka”. Mária elõképe volt a bárka, 
melyben Noé megmenekült a föld egyetemes 
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hajótörésébõl. De Hészükiosz azt mondja, 
hogy Mária nagyobb annál a bárkánál, erõ-
sebb és biztonságosabb. Noé bárkájában csak 
néhány ember és néhány állat kapott helyet és 
menekült meg, de a mi Megmentõnk minda-
zokat befogadja, akik Mária köpenye alá me-
nekülnek, és ott biztonsággal megmenti vala-
mennyiüket. Szegények volnánk, ha nem vol-
na Máriánk! És mégis, ó Királynõm, mennyi-
en elvesznek! Miért? Mert nem menekülnek 
hozzád. Elveszett-e valaha valaki, ha hozzád 
menekült?  

 
Röpima: Szentséges Szûz Mária, add, 

hogy valamennyien mindig hozzád mene-
küljünk! 

 
Drága Királynõm, Isten kincstára vagy 

és minden irgalmasság kincstartója, amit õ 
nekünk akar adni. És ezt megtetézve te ma-
gad mondod: „Nálam a gazdagság..., hogy 
gazdaggá tegyem az engem szeretõket” 
(Péld 8,18.21). Tehát gazdaggá teszed a ke-
gyelemmel mindazokat, akik szeretnek té-
ged. Drága Anyám, én csak egy szegény bû-
nös vagyok, de te tudod, hogy nagyon sze-
retlek. Isten után nincs más, akit jobban 
szeretnék, mint téged, mert te méltó vagy 
rá. Könyörülj meg rajtam, el ne hagyj; siess 
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segítségemre életemben és halálomban, 
hogy egy napon hozzád jöhessek, és megáll-
hassak a lábaidnál a Paradicsomban.  

 
Röpima: Ó Mária, tebenned van minden 

reményem! 
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HUSZONHATODIK LÁTOGATÁS 
 
 
Ujjongjatok és mondjatok dicséretet, Sion 

lakói, mert nagy közöttetek Izrael szentje! (vö. 
Iz 12,6.) Ó Istenem, mekkora örömre, micsoda 
reményre és milyen ujjongó érzésekre kellene 
lobbannunk nekünk embereknek, tudva, hogy 
a lakóhelyünkön, a templomainkban, a házunk 
szomszédságában itt lakik és él az Oltáriszent-
ségben a szentek Szentje, az igaz Isten! Õ, aki 
jelenlétével boldoggá teszi a Paradicsomban a 
szenteket! Õ, aki maga a szeretet! A szeretetet 
õ nem birtokolja, hanem õ maga az, mondja 
Szent Bernát.40Az Oltáriszentség nem csupán a 
szeretet szentsége, hanem maga a szerelem, 
maga Isten, aki a teremtményei iránti végtelen 
szerelembõl a Szeretetnek nevezi magát, és az 
is: „szeretet az Isten” (1Jn 4,16). 

 
De hallom a panaszodat, ó szentségi Jé-

zusom: „vendég voltam és nem fogadtatok 
be” (Mt 25,43). Eljöttél hozzánk, hogy a 
javunkra vendégünk légy itt a földön, és mi 
nem fogadtunk be. Igazad van, Uram, 
nagyon igazad van; és én egyike vagyok e 

                                         
40Isten is szeret, de a szeretetet nem máshonnan meríti, hanem önma-
gából. És ezért lángolóbban szeret, mert a szeretetet nem birtokolja, 
hanem Õ maga az. PL 183, 1062. 
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hálátlanoknak, aki magadra hagytalak, és 
még csak meg sem látogattalak. Fenyíts 
meg, ahogyan akarsz, de ne azzal, amit 
megérdemeltem, tudniillik, hogy megfosz-
tasz a jelenlétedtõl, mert én szeretném jó-
vátenni figyelmetlenségemet és gorombasá-
gomat, ahogyan veled viselkedtem. Mostan-
tól fogva nemcsak gyakran akarlak láto-
gatni, hanem szeretnék nálad lenni, amikor 
csak tudok.  

 
Ó jóságos Üdvözítôm, add, hogy hûséges 

legyek, és másokat is buzdítsak a példám-
mal arra, hogy az Oltáriszentség társaságá-
ban legyenek. Hallom az örök Atya szavát: 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem 
telt” (Mt 15,5). Istennek tehát egészen tet-
szésére vagy, és én ne találnám benned tet-
szésemet, én, nyomorult féreg, és ne keres-
nélek a könnyek e völgyében? Ó emésztõ 
tûz, égess ki belõlem minden teremtmé-
nyekhez kötõdõ vonzódást, mert egyedül 
ezek tesznek hûtlenné és távolítanak el tõ-
led. Ha akarod, te megteheted ezt: „Uram, 
ha akarod, megtisztíthatsz engem” (Mt 8,2). 
Annyi mindent megtettél értem, tedd meg 
ezt is, hogy kiûzöd a szívembõl mindazt a 
szeretetet, ami nem rád irányul. Íme, egé-
szen neked adom magam: ma egész hátra-
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lévõ életemet az Oltáriszentség szerelmére 
szentelem. Szentségi Jézusom, te légy báto-
rítóm, szerelmem, életemben és halálom 
óráján; akkor pedig majd jöjj és légy útra-
valóm és kalauzom boldog országodba. 
Amen, Amen. Így remélem, így legyen! 

 
Röpima: Jézusom, mikor fogom végre 

látni a te szép arcodat? 
 
(Lelki áldozás) 
 
 

Látogatás a Szûzanyánál 
 

Ó szentséges Anyánk, benned találunk or-
vosságot minden bajunkra: benned találunk e-
rõt a gyöngeségeinkben, mert Szent Germa-
nosz így nevez téged: Gyöngeségünk Ereje!41 
Benned találjuk meg a kaput, melyen át kijut-
hatunk a bûn rabszolgaságából, mert Szent 
Bonaventura így nevez téged: Szabadság 
Kapuja!  

 
Benned találjuk meg biztonságos békén-

ket, mert ugyanaz a Bonaventura mondja, 
hogy az emberek biztonságos nyugalma 

                                         
41PG 98, 318. 
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vagy. Benned találjuk meg gondokkal ter-
helt életünkben az enyhületet, mert miként 
Jusztiniani Szent Lõrinc42 mondja, te vagy 
zarándokságunk vigasztalása. Összefoglal-
va benned találjuk meg az isteni kegyelmet 
és magát Istent, mert Szent Bonaventura 
így nevez téged: Isten kegyelmének trónu-
sa; Szent Proklosz43 szerint pedig híd vagy, 
melyen Isten leszállt az emberekhez: áldott 
híd vagy, melyen a bûneink miatt távoli 
Isten eljön és a kegyelmével a lelkünkben 
lakik.  

  
 
Röpima: Ó Mária, te légy erõsségem, 

szabadulásom, békém és üdvösségem!  
  
 
Imádság Máriához:  
Ó Mária, Szent Bernáttal együtt mon-

dom neked: te vagy az irgalmasság Király-
nõje és kik volnának az irgalmasság alatt-
valói, ha nem a nyomorultak? Tehát te vagy 
az irgalmasság Királynõje, én pedig a 
legnyomorultabb bûnös, alattvalóid között 

                                         
42Jusztiniani Szent Lõrinc (1381–1445) lelki író, velencei pátriárka volt.  
43„Mária, szolgálólány és anya, szûz és maga az ég, az egyetlen híd, 
melyen Isten az emberekhez jön.” Részlet abból a beszédbõl, mellyel 
Szent Proklosz (+@ 446) még mint küzikei püspök legyõzte Neszto-
rioszt. PG 65, 682. 
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az elsõ. Uralkodjál tehát rajtunk, ó irgal-
masság Királynõje! Mivel pedig te vagy az 
irgalmasság Királynõje, én pedig a legnyo-
morultabb bûnös vagyok, azért a legna-
gyobb vagyok alattvalóid között, és rám na-
gyobb gondot kell fordítanod, mint az ösz-
szes többire. Rajta hát, Szószólónk, fordítsd 
felénk irgalmas szemeidet. Ó Királynõm és 
szószólóm, tekints reám és könyörülj raj-
tam.  

 
Röpima: Ó Mária, menedékem, kérjed 

értem Jézust! 
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HUSZONHETEDIK LÁTOGATÁS 
 
 
Az úrnapi officiumban énekli az Egyház: 

„Mert melyik az a másik, bármilyen nagy 
nemzet, amelynek olyan közeli istenei volná-
nak, mint amennyire jelen van a mi Urunk 
Istenünk minden könyörgésünknél?” (MTörv 
4,7) A pogányok, amikor hallották a mi Iste-
nünk szeretetének mûveit, azt mondták: mi-
lyen jó isten a keresztények Istene! És valóban 
a pogányok elképzeléseik szerint faragtak ma-
guknak isteneket: olvassuk csak a történelmet, 
és látjuk, hogy a sok istenségrõl szóló mesék 
közül egyben sincs szó olyan emberszeretõ 
istenrõl, mint a mi igaz Istenünk. Mert Õ – 
hogy imádói iránti szerelmét bizonyítsa és 
kegyelmekkel gazdagítsa ôket – a szeretetnek 
ily nagy csodáját tette: oltárainkba rejtõzve 
állandó társunkká lett éjjel és nappal, és úgy 
látszik, nem tudja elviselni, hogy csak egyet-
len percre is elszakadjon tõlünk.  

 
„Emlékezetet szerzett csodatetteinek” 

(Zsolt 110,4). Édes Jézusom, tehát a legna-
gyobb csodádat azért akartad tenni, hogy 
beteljesítsd égõ vágyadat és mindig a köze-
lünkben légy? De akkor miért futnak az 
emberek jelenléted elõl? És hogyan képesek 
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oly sokáig távol élni tõled, s annyira ritkán 
látogatni téged?! És ha itt vannak egy ne-
gyedóráig, az az unalomtól egy évszázad-
nak tûnik számukra! Ó milyen nagy a te 
türelmed, Jézusom! Igen Uram, nagy a tü-
relmed, mert igen nagy az emberek iránti 
szerelmed, és ez köt meg téged, hogy a sok 
hálátlan között is itt maradj. Ó Istenem, a 
te tökéletességeid végtelenek, ezért vagy 
végtelen a szerelemben is, ne engedd tehát, 
hogy a jövôben is a hálátlanok között 
legyek, mint eddig voltam! Add nekem azt a 
szerelmet, amit megérdemelsz, s amivel 
tartozom neked. Korábban én is unatkoz-
tam jelenlétedben, mert nem szerettelek, 
vagy csak nagyon kicsit szerettelek; de ha 
kegyelmeddel eljutok oda, hogy nagyon sze-
retlek, többé nem fogok unatkozni, és éjjel 
és nappal szentségi lábaidnál fogok idõzni. 

Ó örök Atya, fölajánlom neked a te Fia-
dat, fogadd el értem; és az õ érdemeiért adj 
nekem az Oltáriszentség iránt olyan lángoló 
és gyöngéd szeretetet, hogy mindig betérjek 
az olyan templomokba, ahol õ jelen van, 
vágyakozzam utána és együtt legyek vele.  

 
Röpima: Istenem, Jézus szerelmére kér-

lek, adj nekem nagy szeretetet az Oltári-
szentség iránt.                          (Lelki áldozás) 
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Látogatás a Szûzanyánál 
 
Dávid tornyáról mondja a Szentlélek az 

Énekek énekében, hogy „bástyákkal épült, 
ezernyi pajzs függ rajta, megannyi hõsi pajzs” 
(4,4). Mária ez a torony, mely meg tudja véde-
ni mindazokat, akik hozzá menekülnek. Ó 
szentséges Szûz, tehát te vagy az, akit Szent 
Ignác vértanú így nevez: „a harcban állók 
nagyon erõs sánca”.44 Ó mennyi csapdát ás-
nak ellegségeim, hogy megfosszanak Isten ke-
gyelmétõl és a te oltalmadtól, ó drága Úrnõm! 
De te vagy az én erõsségem! Te nem tartod 
magadhoz méltatlannak a harcot a benned 
bízókért, ezért nevezett téged Szent Efrém a 
benned bízók elõharcosának.45 Védj meg te-
hát és harcolj értem, aki annyira bízom és 
remélek benned.  

 
Röpima: Mária, a te neved az én oltal-

mam! 
 
Imádság Máriához:  
Úrnõm, te mondtad Szent Brigittának: 

„Bármennyit vétkezett egy ember, ha õszin-
te megbánással hozzám fordul, én kész va-

                                         
44PG 5, 942. Antiochiai Szent Ignác föltétezett levele Szent János 
apostolhoz. 
45PL 97, 1107. 
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gyok fogadni a megtérõt; nem azt nézem, 
mennyit vétkezett, hanem hogy milyen aka-
rattal jön hozzám. Nem méltóságon aluli 
nekem a sebeit megkenni és gyógyítani, 
mert engem így hívnak: Irgalmasság Anyja, 
és valóban az vagyok.” Ha tehát nem mél-
tatlan hozzád, ó Mária, hogy bármely bû-
nös hozzád menjen megtérõ szándékkal, és 
te meg tudod és meg is akarod õt gyógyí-
tani, íme, hozzád futok, ó mennyei doktor-
nõ, gyógyítsd meg lelkem sok sebét. A Fiad 
semmit nem tagad meg tõled, kérjed tehát, 
hogy bocsásson meg nekem és ajándékoz-
zon meg szent szerelmével. 

 
Röpima: Ó Mária, reménységem, tõled 

remélek minden jót!   
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HUSZONNYOLCADIK LÁTOGATÁS 
 
 
Szent Pál mondja, hogy miután Isten egy-

szülött Fiát adta értünk, kell-e félnünk attól, 
hogy valamit megtagad tõlünk? Vajon nem 
adott-e vele együtt nekünk mindent? (vö. Róm 
8,32.) Azt is tudjuk, hogy az örök Atya min-
denét odaadta Jézus Krisztusnak: „az Atya 
mindent a kezébe adott” (Jn 16,23). Adjunk 
tehát hálát mindig a mi szeretetreméltó Isten-
ünk jóságáért, irgalmasságáért, bõkezûségért, 
aki minden jóval és kegyelemmel gazdaggá 
akart minket tenni azáltal, hogy Jézust nekünk 
adta az Oltáriszentségben: „Õbenne teljesen 
gazdaggá lettetek (...) úgy, hogy semmi ke-
gyelem nem hiányzik nektek” (1Kor 1,5.7). 
Így tehát, ó világ Üdvözítôje, ó emberré lett 
Ige, meggondolhatom, hogy ha akarom, az 
enyém vagy és egészen az enyém vagy; de 
vajon elmondhatome, hogy én egészen a tiéd 
vagyok, amint te azt akarod?  

 
Ó Uram, ne nézd a világban a zûrzavart 

és a hálátlanságot, amiben nekem is részem 
volt azzal, hogy nem voltam a tiéd, pedig te 
akartad! Isten óvjon ettõl, és ha ez így is 
volt a múltban, soha meg ne történjék a 
jövôben! Én ma fenntartások nélkül egé-
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szen neked szentelem magam: az idõben és 
az örökkévalóságban neked szentelem aka-
ratomat, gondolataimat, tetteimet, szenve-
déseimet. Íme, egészen a tiéd vagyok; mint 
neked szentelt áldozat, teljesen elszakadok a 
teremtményektõl és neked ajánlom ma-
gam. Isteni szerelmed lángja emésszen meg 
engem. Nem akarom, hogy a szívembõl ezu-
tán bármit is birtokoljanak a teremtmé-
nyek. A jelek, melyekkel megmutattad irán-
tam való szerelmedet akkor, amikor még 
nem szerettelek, bátorítanak a reményre, 
hogy most, amikor szeretlek, elfogadsz en-
gem, aki szerelembõl neked adom magam. 

 
Örök Atya, ma felajánlom neked a te 

drága Jézusod Szívének minden erényét, 
minden cselekedetét és érzését. Fogadd el 
ezeket értem és az õ érdemeiért, melyek az 
enyémek is, hiszen õ adta nekem: add meg 
nekem azokat a kegyelmeket, melyeket 
Jézus kér tõled számomra. Ezen érdemek-
kel hálálom meg neked oly sok irgalmassá-
godat: velük adok elégtételt a bûneimért, 
általuk remélek tõled minden kegyelmet: a 
bûnbocsánatot, az állhatatosságot, a meny-
nyországot és mindenekfölött a te tiszta sze-
relmed legnagyobb ajándékát. Már látom, 
hogy mindennek én támasztok akadályo-
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kat, de éppen erre kérem a gyógyulást. Jé-
zus Krisztus szerelmére kérem tõled ezt, aki 
megígérte: „ha valamit kértek az Atyától az 
én nevemben, megadja nektek”. Tehát nem 
tagadhatod meg tõlem. Uram, én nem aka-
rok mást, mint szeretni téged, egészen ne-
ked adni magamat, és nem akarok hálátlan 
lenni, mint korábban. Tekints rám és hall-
gass meg engem; add, hogy ezen a mai na-
pon egészen megtérjek hozzád, és el ne fe-
lejtselek szeretni téged. Szeretlek Istenem, 
szeretlek végtelen jóság; szeretlek téged én 
szerelmem, mennyországom, kincsem, éle-
tem, mindenem.  

 
Röpima: Jézusom, mindenem; akarj en-

gem, mert én téged akarlak.  
 
(Lelki áldozás) 
 

 
Látogatás a Szûzanyánál 

 
Mennyire megkönnyebbülök nyomorúsá-

gaim közepette és mennyi vigasztalást találok 
szorongatásaimban, mennyi erõt tapasztalok a 
kísértésekben, amikor rád emlékezem és segít-
ségül hívlak, ó édes és szentséges Anyám, 
Mária! Igen, mennyire igazatok van, ó szen-



 141 

tek, akik az én Úrnõmet a viharban vergõdôk 
kikötõjének nevezitek, mint Szent Efrém; sze-
rencsétlenségeink helyreállítója, mondja Szent 
Germanosz; a kesergõk vigasztalója, mondja 
Szent Bonaventura; jajgatásunk csitítója, 
mondja Szent Germanosz. – Szûzanyám, vi-
gasztalj meg; látom, hogy tele vagyok bûnök-
kel, körülvesznek ellenségeim, nincs erõm, és 
hideg Isten iránti szerelmem. Vigasztalj meg, 
vigasztalj meg, és a vigasztalásom az legyen, 
hogy megadod, hogy új életet kezdek: olyan 
életet, mely valóban kedves a te Fiadnak és 
neked. 
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Röpima: Mária, Anyám, változtass meg, 
változtass meg engem, te ezt meg tudod ten-
ni! 

 
Imádság Máriához:  
Ó Mária, mennyire kedves számomra ez 

a szép név: Szeretetreméltó Anya! Azok ne-
veznek így, akik szeretnek téged. Bizony, 
Úrnõm, te túlságosan is szeretetre méltó 
vagy. A te szépséged és jóságod még a te 
Istenedben is szerelmet ébresztett: „megkí-
vánta a Király a te szépségedet” (Zsolt 
44,13). Õ mondja neked: „Mily szép vagy, 
barátnõm, mily szép vagy!” (Én 4,1), és: 
„egészen szép vagy, szeplõ sincs rajtad” 
(4,7). Ha tehát Isten ennyire szeret téged, 
kell, hogy én nyomorult bûnös, aki annyi jót 
kaptam tõled, én is szeresselek. Szeret-lek 
téged, ó szeretetreméltó Királynõm, és 
szeretném, ha egyike lennék a téged legin-
kább szeretõknek! Fogadd el, ó Úrnõ e kí-
vánságomat, és esdd ki számomra Istentõl 
ezt a szerelmet, amit tõled kérek, hiszen 
Istennek annyira kedves az irántad tanú-
sított szerelem. 

 
Röpima: Ó szeretetreméltó Anyám, add, 

hogy nagyon szeresselek téged! 
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HUSZONKILENCEDIK LÁTOGATÁS 
 

 
 
„Az ajtónál állok és zörgetek” (Jel 3,20). Ó 

szerelmes pásztor, aki a bárányaid iránti szere-
lembõl nem elégedtél meg azzal, hogy meg-
haltál egyszer a kereszt oltárán, hanem túl 
ezen azt is akartad, hogy templomaink oltárán 
ebbe az isteni szentségbe rejtõzzél, hogy még 
közelebb és mindig közel lehess hozzánk, és 
zörgethess szívünk ajtaján. Ennyire hozzánk 
akarsz jönni! Bárcsak én is annyira örülnék a 
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közelségednek, mint az Énekek éneke meny-
asszonya, aki ezt mondta: „annak árnyékában 
ülök, akire vágytam” (2,3).  

 
Ó ha én szeretnélek, ha igazán szeretné-

lek, szeretetreméltó Szentségem, mennyire 
vágyódnék éjjel és nappal nálad lenni, és el 
nem távozni tõled a tabernákulum elõl; és 
ott, fenséged közelében én is sok kegyelmet 
és örömet találnék, mint azok a lelkek, akik 
beléd szerettek! Ó jaj, szépségeddel és az 
ebben a Szentségben mutatott, mérhetetlen 
szerelmed illatával vonj magadhoz: „Vonj 
magadhoz és keneteid illata után futunk” 
(Én 1,3). Igen, Üdvözítôm, mert akkor elha-
gyom a teremtményeket és mind a földi 
örömöket, hogy szentségi jelenlétedhez 
siessek.  

„Miként az olajfasarjadékok asztalod 
körül” (Zsolt 117,3). Ó, a szent erények 
mennyi gyümölcsét hozzák Isten számára 
mint friss hajtások azok a boldog lelkek, 
akik szerelemmel veszik körül a tabernáku-
lumot. Én azonban szégyenkezem, ó Jézu-
som, hogy annyira erények nélkül jelenek 
meg elõtted. Te már az Ószövetségben 
megparancsoltad, hogy aki oltárodhoz 
megy imádni téged, hozzon áldozati aján-
dékot: „ne jelenjék meg üres kézzel elõt-
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tem” (Kiv 23,15). Akkor tehát mit tegyek, 
ne merjek többé megjelenni elõtted? Nem, 
ez nem tetszenék neked. Eljövök hozzád 
olyan szegényen, ahogyan vagyok, te pedig 
gondoskodj azokról az ajándékokról, me-
lyeket tõlem vársz. Tudom, azért vagy jelen 
e Szentségben, hogy ne csupán a téged sze-
retõket jutalmazd, hanem a szegényeket is 
ellásd javaiddal. Rajta tehát, most kezdd el! 
Imádlak téged, ó szívem Királya, ó embere-
ket igazán szeretõ, ó bárányaidba túlságo-
san is szerelmes Pásztor.  

Szerelmed e trónusához jövök ma; mivel 
nincs egyebem, amit fölajánlhatnék, gyarló 
szívemet kínálom, hogy egészen örömödre 
és szerelmedre legyen szentelve. Ezzel a 
szívvel tudlak téged szeretni, ezzel akarlak 
szeretni, amennyire csak tudlak. Vonj tehát 
magadhoz, és kötözz egészen akaratodhoz, 
hogy mostantól fogva örömmel mondhas-
sam, amit szeretett tanítványod mondott, 
szerelmed kötelékeivel megkötözötten: „Én, 
Pál, Krisztus foglya” (Ef 3,1).  

Egészen egyesíts magaddal, Uram, és 
add, hogy megfeledkezzem magamról, hogy 
egy napon boldogan veszítsek el mindent, 
még magamat is, és megtaláljalak téged, 
hogy örökre szeresselek. Szeretlek téged, 
szentségi Uram, hozzád kötõdöm, egyesülök 
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veled; add, hogy megtaláljalak, add, hogy 
szeresselek, és soha el ne távozz tõlem. 

 
Röpima: Jézusom, te egyedül elég vagy 

nekem!. 
 

 (Lelki áldozás) 

 
Látogatás a Szûzanyánál 

 
Szent Bernát így nevezi Máriát: „az 

Üdvözítô királyi útja”,46 a biztonságos út az 
Üdvözítô és az üdvösség megtalálására. Ha 
tehát igaz, ó Királynõ, hogy te vagy ez az út, 
és – amint ugyancsak Szent Bernát mondja – 
te vagy „a lelkünket Istenhez hordozó”, mert 

                                         
46PL 183, 43. 
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te vezeted a lelkünket Istenhez, akkor, ó Úrnõ, 
ne várd, hogy Istenhez menjek, ha nem veszel 
ölbe és nem viszel hozzá. Végy öledbe, hor-
dozz engem; és ha én ellenállok, vigyél erõ-
vel. Kényszerítsd, amennyire csak tudod, 
szereteted édes vonzásával a lelkemet és 
lázadó akaratomat a teremtmények elhagyásá-
ra, és arra, hogy egyedül Istent és az õ isteni 
akaratát keresse. Mutasd meg a mennyország-
nak, milyen hatalmas vagy. Oly sok csodád 
után mutasd meg irgalmasságod ezen újabb 
csodáját, hogy Istenhez vonzod azt, aki egé-
szen távol volt Istentõl.  

 
Röpima: Ó Mária, te szentté tudsz tenni 

engem, tõled remélem ezt! 
 
Imádság Máriához:  
Ó Királynõm, Karthauzi Dénes így ne- 

vez téged: „Minden hozzád menekülõ bû-
nös Szószólója”. Így tehát, Isten nagyságos 
Anyja, mivel az a hivatalod, hogy a hozzád 
menekülõ bûnösök ügyeit védd, íme, most a 
lábaidhoz borulok. Hozzád menekülök és 
Villanovai Szent Tamással együtt mondom 
neked: Szószólónk, teljesítsd hivatalodat: 
serkenj föl, tedd a dolgodat, vedd kézbe 
ügyemet. Igaz, hogy nagyon vétkes vagyok 
az én Uram elõtt, mert oly sok jótétemény 
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és kegyelem után annyira megbántottam; a 
baj tehát már megtörtént. Te segíthetsz 
rajtam. Elég, ha azt mondod Jézusnak, 
hogy te védsz engem, és Õ megbocsát ne-
kem és üdvözít engem.  

 
Röpima: Drága Anyám, üdvözíts engem! 
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HARMINCADIK LÁTOGATÁS 
 
 
„Miért rejted el arcodat?” (Jób 13,24.) 

Jóbot félelem fogta el, amikor látta, hogy Isten 
elrejtette az arcát; de amikor mi látjuk, hogy 
Jézus Krisztus elrejti fönségét az Oltáriszent-
ségben, nekünk nem félnünk kell, hanem még 
nagyobb bizalomra és szerelemre kell gyul-
ladnunk. Õ ugyanis azért rejtõzik a kenyér szí-
ne alatt oltárainkon, hogy növelje bizalmunkat 
és még inkább megmutassa szeretetét. „Mi-
közben Isten ebben a Szentségben elrejti az 
arcát, föltárja a szerelmét.” Vajon ki merészel-
ne bizalommal közeledni hozzá, és elmondani 
a kívánságait, ha ez a mennyei Király a maga 
dicsôségében jelenne meg oltárainkon? Ó 
Jézusom, a szerelemnek mekkora leleménye 
az Oltáriszentség, melyben a kenyér színe alatt 
rejtõzöl, hogy itt a földön szerethessen és 
megtaláljon, aki utánad vágyódik?! Igaza volt 
a Prófétának, aki el akarta mondani minden-
kinek és bele akarta kiáltani a világba, hogy 
mindenki tudomására hozza a szeretet lelemé-
nyeit, mellyel Isten felénk fordul: „Ismertes-
sétek a népek között az õ leleményeit” (Iz 
12,4). 
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Ó Jézusom szerelmes Szíve, méltó arra, 
hogy az összes teremtett szív a tiéd legyen, a 
legtisztább szerelem lángjával mindig teli 
Szív: ó emésztõ tûz, eméssz el engem egé-
szen és add nekem a szerelem és a kegyelem 
új életét. Egyesíts magaddal annyira, hogy 
többé el ne szakadhassak tõled. Ó Szív, 
mely megnyíltál, hogy a lelkek menedékhe-
lye légy, fogadj be engem. 

 
Ó Szív, mely a kereszten annyira szen-

vedtél a világ bûnei miatt, add nekem a 
bûneim miatti igaz fájdalmat. Tudom, hogy 
ebben az isteni Szentségben a szerelemnek 
ugyanazok az érzései élnek benned irán-
tam, mint amikor a Kálvárián haldokoltál, 
és ezért nagyon vágyódsz arra, hogy e-
gészen egyesüljek veled. Lehetséges, hogy 
ezután is ellenálljak, és ne adjam oda ma-
gamat egészen szerelmednek és vágyadnak? 
Ó jaj, érdemeidért, szerelmes Jézusom, se-
besíts meg, kötözz meg, szoríts magadhoz és 
egyesíts egészen a Szíveddel. Kegyelmeddel 
ma megígérem, hogy amennyire csak lehet, 
a kedvedben akarok járni, a lábaid elé 
teszem mindazt, ami megakadályozhatná, 
hogy egészen kedves legyek elõtted: a hír-
nevet, a hajlandóságaimat, a tiltakozásai-
mat, saját örömeimet és kényelmemet. Add, 
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Uram, hogy meg tudjam tenni ezt, és mos-
tantól fogva, minden cselekedetem, minden 
érzésem és indulatom kedved szerinti le-
gyen. Ó Isten szerelme, ûzz el a szívembõl 
minden más szerelmet! Ó Mária, reménysé-
gem, te mindenre képes vagy Istennél, 
nyerd el nekem a kegyelmet, hogy Jézus 
szerelmének mindhalálig hûséges rabszol-
gája legyek. Amen. Amen. Ezt remélem, így 
legyen az idõben és az örökkévalóságban.  

 
Röpima: Ki szakíthat el engem Krisztus 

szerelmétõl?  
 
(Lelki áldozás) 

 
Látogatás a Szûzanyánál 

 
Szent Bernát tanúsítja, hogy Mária irán-

tunk való szereteténél nincs nagyobb és nincs 
hatalmasabb. Ezért túlárad benne az együttér-
zés és a segítségünkre sietõ hatalom.47 Így 
tehát, tisztaságos Királynõm, te gazdag vagy 
hatalomban és jóságban: mindenkit üdvözíteni 
tudsz és akarsz. A jámbor Blosius48 szavaival 
kérlek, most és mindig: „Ó Úrnõ, ha harcolok, 
oltalmazz, ha megingok, erõsíts meg! Ó 

                                         
47PL 183, 430. 
48Blosius (Louis de Blois) OSB apát (+@1566) 
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szentséges Szûz, abban a nagy harcban, amit a 
pokollal kell vívnom, mindig jöjj segítségem-
re; fôként amikor látod, hogy már ingadozom 
és elesni készülök, ó Úrnõm, akkor nyújtsd ki 
karodat és támassz meg erõsebben!” Ó Iste-
nem, mennyi kísértés van még hátra, amit ha-
lálomig le kellene gyõznöm! Ó jaj, reményem, 
menedékem, erõsségem, Mária, soha ne en-
gedd, hogy elveszítsem Isten kegyelmét. És én 
megígérem, hogy mindig és gyorsan hozzád 
menekülök minden kísértésben és mondom:  

 
Röpima: Mária, segíts, segíts meg Mária! 

 
Imádság Máriához:  
Ó szeretetreméltó Úrnõ, amint Szent 

Bonaventura mondja, az Árvák Anyja 
vagy! Az árvák nem mások, mint a szegény 
bûnösök, akik elveszítették Istent, az õ 
atyjukat! Hozzád menekülök tehát, ó irgal-
masság Anyja; elveszítettem az Atyát, ami-
kor bûnömmel elveszítettem a kegyelmét. 
De e nagy szerencsétlenségemben te, aki 
anyám vagy, segíts meg! III. Ince pápa 
mondja rólad nekem: „Ki hívta õt segítsé-
gül úgy, hogy nem talált meghallgatásra? 
És ki imádkozott hozzád úgy, hogy nem 
hallgattad meg és nem segítettél? Elveszett-
e valaha is valaki, aki hozzád menekült?” 



 153 

Csak az vész el, aki nem menekül hozzád. 
Hozzád menekülök tehát, ó Anyám, könyö-
rülj rajtam, segíts meg, el ne hagyj! 

 
Röpima: Ó Isten Anyja, add, hogy bíz-

zam benned! 
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HARMINCEGYEDIK LÁTOGATÁS 
 
 
Ó milyen megindító látni a mi édes Üdvö-

zítônket azon a napon, amikor az úttól fárad-
tan leült egy kút fölött és szeretettel várta a 
szamariai asszonyt, hogy megtérítse és üdvö-
zítse õt. „Jézus ott ült a kút fölött” (Jn 4,6). 
Ugyanígy bánik velünk ma is, amikor leszáll 
az égbõl oltárainkra, mint megannyi kegye-
lemforrás fölé, s várja és hívja magához a lel-
keket, legalább egy kis idõre, hogy tökéletes 
szerelmébe vonja ôket. Úgy tûnik, minden ol-
táron, ahol a szentségi Jézus jelen van, min-
denkinek mondja: „Emberek, miért menekül-
tök tõlem? Miért nem jöttök és közeledtek 
hozzám, aki annyira szeretlek benneteket, és 
értetek vagyok itt így megalázkodva? Mitõl 
féltek? Én nem azért jöttem a földre, hogy 
ítéljek, hanem azért rejtõztem el a szerelem e 
szentségében, hogy jót tegyek, és üdvözítsem 
mindazokat, akik hozzám menekülnek. Nem 
azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem 
hogy üdvözítsem a világot” (vö. Jn 12,47).  

 
Vegyük észbe tehát, hogy Jézus Krisztus 

az égben él és mindig közbenjár értünk (vö. 
Zsid 7,25). Ugyanígy az Oltáriszentségben 
állandóan, éjjel és nappal jóságosan szót 
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emel értünk, áldozatul ajánlva föl magát az 
örök Atyának, hogy irgalmat és számtalan 
kegyelmet nyerjen számunkra. Ezért mond-
ta Kempis Tamás, hogy a fenyítéstõl és 
megalázódástól való félelem nélkül kell kö-
zelednünk a szentségi Jézushoz, hogy be-
széljünk vele, mint barát a baráttal: „ahogy 
a kedves a kedvesével, barát a barátjával 
szokott beszélgetni”.49  

 
Ha tehát ezt lehetôvé teszed, engedd meg, 

ó rejtõzõ Királyom és Uram, hogy 
bizalommal föltárjam a szívemet és mond-
jam neked: ó Jézusom, ó lelkek szerelmese, 
tudom én, mennyi gyötrelmet okoznak ne-
ked az emberek. Te szereted ôket és õk nem 
szeretnek: jót teszel velük, és megvetnek; 
mondani akarsz valamit és nem hallgatnak 
rád; fölkínálod kegyelmeidet és visszauta-
sítják. Ó Jézusom, igaz az, hogy korábban 
én is egy voltam e hálátlanok között és így 
bántottalak? Ó Istenem, nagyon is igaz; de 
meg akarok javulni, és életem hátralévõ 
napjaiban ellensúlyozni akarom a bántáso-
kat azzal, hogy amennyire képes vagyok, 
kedvedben akarok járni és örömöt akarok 
szerezni neked. Uram, mondd, mit kívánsz 

                                         
49Krisztus követése 4,13. 
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tõlem? Mindent meg akarok tenni, fönntar-
tások nélkül; a szent engedelmesség által 
tudasd velem, és remélem, meg fogom tenni. 
Istenem, feltétel nélkül ígérem neked, hogy 
mostantól fogva nem fogok elmulasz-tani 
semmit, amirõl tudom, hogy fokozot-tan 
kedves neked. Még akkor is így lesz, ha el 
kellene veszítenem ezért mindent, roko-
nokat, barátokat, becsületet, egészséget, 
akár az életet is: vesszen el minden, ha úgy 
tetszik neked. Boldog veszteség, amikor az 
ember elveszít és föláldoz mindent, hogy 
Szívednek, ó lelkem Istene, örömöt szerez-
zen. Szeretlek, ó legfõbb Jó, mindennél in-
kább szeretetreméltó; és a szeretetedben 
egyesítem az én kicsi szívemet azokkal, akik 
úgy szeretnek téged, mint a szeráfok; 
egyesítem Mária szívével és Jézus Szívével, 
szeretlek egész magammal és csak téged 
akarlak szeretni, mindig csak téged akarlak 
szeretni. 

 
Röpima: Istenem, Istenem, a tiéd vagyok 

és te az enyém vagy! 
 
(Lelki áldozás) 
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Látogatás a Szûzanyánál 

 
Boldog Amadé mondja, hogy a mi boldog-

ságos Királynõnk mindig ott van Istennél, 
szószólónk és közbenjárónk imádságaival, 
melyek nagyon hatalmasok Istennél. Látja 
nyomorúságainkat és a körülöttünk lévõ ve-
szedelmeket, és a jóságos Úrnõ anyai szeretet-
tel együttérez velünk és segít.50 

                                         
50B. Amadé OCist lausanne-i püspök volt. PL 188, 1343. 
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Tehát szószólóm és szerelmes Anyám, 
látod-e most lelkem nyomorúságát? Látod-e 
a körülöttem lévõ veszedelmeket és imád-
kozol-e értem? Imádkozzál, imádkozzál és 
soha abba ne hagyd, míg nem látod, hogy 
üdvözültem és köszönetet mondok neked a 
mennyországban. Egyszülötted után te vagy 
a hívôk biztos üdvössége, mondja a jámbor 
Blosius. Ezt a kegyelmet keresem én ma, és 
engedd meg nekem, hogy halálig hûséges 
rabszolgád legyek, hogy a halál után 
áldhassalak az égben, azzal a bizton-sággal, 
hogy soha többé nem szakadhatok el tõled. 

 
Röpima: Ó Mária, add, hogy mindig a 

tiéd legyek! 
 
Imádság Máriához: 
Dávid tornyáról mondja a Szentlélek az 

Énekek énekében, hogy „bástyákkal épült, 
ezernyi pajzs függ rajta, megannyi hõsi 
pajzs” (4,4). Mária ez a torony, mely meg 
tudja védeni mindazokat, akik hozzá me-
nekülnek. Ó szentséges Szûz, tehát te vagy 
az, akit Szent Ignác vértanú így nevez: „a 
harcban állók nagyon erõs sánca”. Ó 
mennyi csapdát ásnak ellenségeim, hogy 
megfosszanak Isten kegyelmétõl és a te 
oltalmadtól, ó drága Úrnõm! De te vagy az 
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én erõsségem! Te nem tartod magadhoz 
méltatlannak a harcot a benned bízókért, 
ezért nevezett téged Szent Efrém a benned 
bízók elõharcosának. Védj meg tehát és 
harcolj értem, aki annyira bízom és remé-
lek benned. 

 
Röpima: Mária, Mária, a te neved az én 

oltalmam! 
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FÜGGELÉK 
 

(Búcsúk Kézikönyve 2000. 7–8. pont) 
 
7. SZENTSÉGIMÁDÁS 
 
1.§ Teljes búcsút nyerhet az a hívô, aki  
1. legalább fél óráig szentségimádást 

végez; 
2. nagycsütörtökön az ünnepi szentmise 

után a tabernákulumba tett Oltáriszentség 
elõtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergót; 

3. templomon belül vagy azon kívül vég-
zett szentséges körmeneten, elsôsorban az 
úrnapi körmeneten áhítattal részt vesz; 

4. eucharisztikus összejövetelek (kon-
greszzusok) ünnepélyes zárószertartásán 
áhítattal részt vesz; 

 
2. § Részleges búcsút nyerhet az a hívô, 

aki  
1. imádó szándékkal szentséglátogatást 

végez; 
2. a szentségi Jézusnak valamely jóvá-

hagyott imát áhítattal elmond (pl. Adoro te 
devote, ‘Imádlak áhítattal’; O sacrum convi-
vium, ‘Ó szent vendégség’; Tantum ergo, 
‘Azért ezt a nagy szentséget’). 
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8. SZENTÁLDOZÁS ÉS LELKI 
ÁLDOZÁS 

 
1. § Teljes búcsút nyerhet az a hívô, aki  
1. elsõ alkalommal járul szentáldozás-

hoz, vagy áhítattal részt vesz mások elsõál-
dozásán;  

2. nagyböjti pénteken szentáldozás után 
a feszület elõtt áhítattal elimádkozza az Íme, 
jóságos, édes Jézusom imádságot. 

2. § Részleges búcsút nyerhet az a hívô, 
aki bármilyen jóváhagyott formulával: 

1. lelki áldozást végez; 
2. hálaadást végez szentáldozás után. 
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