Kürt – Szőgyén tanösvény megáldása
Zarándoknap
2019. szeptember 14.

„Minden időben álld az Urat és kérd tőle, hogy irányítsa útjaidat és ösvényeidet, s
hogy terveid jó véget érjenek. Egy népnek sem adatott meg a jó tanács, hanem
maga az Úr adja nekik a jó tanácsot." Tóbiás könyve 4,19
VIA MARIAE

„Életünk legnagyobb utazását nem a külvilágban, hanem a szívünkben tesszük. Egy
emberöltőnyi vándorlás és felfedező rácsodálkozások végén lassan megismerjük
önmagunkat.” (Simon András)

Zarándokok fohásza
(Szent Anzelm imádsága)
Legyen szabad felnéznem a fényességedre,
ha csak messziről is,
ha csak a mélyből is!
Taníts meg a Te keresésedre,
mutasd meg magadat, ha kereslek,
mert keresni sem tudlak, ha nem Te tanítasz,
sem megtalálni, ha nem mutatod meg magadat!
Keresselek téged vágyakozással,
vágyakozzam Hozzád a kereséssel!
Találjalak meg a szeretéssel,
szeresselek a megtalálással.

Zarándoknak lenni
(Egy apostoli szerzetes írásából)
Zarándoknak lenni, azt jelenti, hogy:
- kimegyek a saját földemről,
- megtapasztalom a szegénységet, kockázatot, az ismeretlen gazdagságát
- megállok egy szent helyen Isten és útitársaim jelenlétében;
- csodálattal és hálával elfogadom Isten ajándékait:
 a megtérést,
 a gyógyulást,
 az egységet,
 a bátorságot,
 az örömöt...
- és visszatérek saját földemre új látásmóddal,
minden személyt és minden helyet szentnek látva,
olyannak, mint ami nagyobb szentségre van híva;
a benső munka új erejével, hogy együtt keressük az Isten útjait,
hogy odaadjuk magunkat a jövőnek,
amelyben a szeretet Istene betölti életünket, világunkat.
(Mary Abboth SSND)
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„Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Így válaszoltam: „Itt vagyok, engem küldj el!”
Iz 6,8

Út Istenhez: a zarándoklat
A zarándoklat egyidős az emberiséggel. Ki pár kilométert, ki pár napot, ki pár
hónapot, ki pár évet van úton. Sosem a céltalan gyaloglás, a kaland vezette az
embereket. A végső célt, életük végső értelmét keresték.
Az ember mindig is vágyakozott Isten után. Csak sokáig nem éppen így nevezte. De
mindig vágyott a transzcendens után, amelyről tudta, hogy létezik. Megtalálta
állatokban, fákban. Mióta felismerte az ember Istent, azóta vágyik rá, keresi az
alkalmat, hogy találkozzon vele, hogy egyre közelebb kerüljön hozzá.
Amióta felismerte a transzcendens létezését az ember azóta vannak olyan helyek is,
ahol úgy érzi: üzenete van annak a helynek, itt közelebb kerülhet az emberi
értelemmel fel nem fogható Létezőhöz.
Az ember megszentelte ezeket a helyeket és csak annak a találkozásnak tartotta
fenn, amelyet élete szempontjából sorsfordítónak, lélekemelőnek tartott.
Templomoknak nevezte a helyeket. Igyekezett nagy becsben tartani: szép virágokkal
díszítette, a falakat festményekkel tette látványosabbá, és oltáron végezte el a
megszokott dicsőítő áldozatot.
Így alakultak ki a szent helyek. Ahol az Ég a Földdel összeér, ahol az ember az
Istennel találkozhat.
És tudta az ember azt is: ahhoz, hogy találkozzon a transzcendenssel, közel kerüljön
hozzá, neki is ki kell szakadnia a hétköznapokból, a megszokott cselekedetekből. És
valami szokatlant kell tennie. Ha kell, akkor útra kelni, órákat, napokat, heteket,
hónapokat, éveket úton lenni, csakhogy beteljesítse lelkének kívánságát: a nagy
találkozást. Így alakultak ki a zarándoklatok.
És egyre többen keltek és kelnek útra ma is. Vágynak az elcsendesedésre, a befelé
fordulásra, hogy semmi ne zavarja meg a Találkozást. Hogy a lélek valóban Istené
lehessen. Hogy az ima valóban átjárja az egész embert, valóban teljes és tiszta
szívből hangozzon el az imádság.
Ezért kel útra több ezer férfi és nő, fiatalok és öregek, mert hallják a hívást. Ezért
vállalják a zarándoklatot esőben, tomboló nyárban, hűvös szelekben. Mert az ember,
ha egyszer érzi a vágyat, akkor addig nem nyugszik, amíg be nem teljesedik.

Szeretettel köszöntjük
Önöket a Zarándoknapon!
Örülünk, hogy együtt, közösen
dicsőíthetjük a jóságos Istent!
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A zarándoklás
Aki zarándokol, nem rohan,
Aki zarándokol, nem menekül,
Aki zarándokol, nem menetel,
Aki zarándokol, nem túrázik,
Aki zarándokol, nem kirándul,
Aki zarándokol, nem sétál,
Aki zarándokol, nem bóklászik,
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja,
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol, önmaga felé tart,
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol, saját ritmusára jár,
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz,
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik,
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel,
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál,
Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.

Keresztény zarándokként hiszem, hogy csak egy út van: Isten Útja.
Jézus Krisztusban ez az út megtestesült. Ő az Út, aki az élet teljességére vezet. Meg
akar szabadítani a halál minden formájától. Zarándoklásom során meg kell halnom
a bűnnek, gőgnek, önzésnek, hogy zarándokutam húsvéttá legyen, átmenetté az
életbe. A föltámadott Úr a halálból az életre vezető Út.
Az ő nyomaiba lépve érhetek Célba:
„Én vagyok az Út - mondja Jézus,
Senki sem jut az Atyához, csak általam." (Jn 14,6)
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A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre,
Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor
Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus
sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg
Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt
népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte
vissza és vitte őrzési helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.
Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és felmagasztalásának ünnepét.
Felemeli a Keresztet, hogy rátekintsünk, és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és
milyen úton kell haladnia minden kereszténynek.
A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tűzött rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal
tekintett a kígyóra, megmenekült a marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak,
mint kereszthalála előképét.
A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyertük el megváltásunkat, a kereszt
útján mutatta meg Isten irántunk való végtelen szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja
fel. Jézus Krisztus megfeszítése előtt a kereszt a legnagyobb tehetetlenség és szégyen jele
volt; ám feltámadásával a remény, a győzelem és a szeretet jelévé vált. A kereszt az ókori és
kora középkori keresztény hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája,
amelyen Krisztus királlyá dicsőül.
Szent Ferenc imája a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
Assisi Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén így imádkozott cellája
ajtajában: „Uram, Jézus Krisztus! Két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalok: Az egyik,

hogy érezhessem lelkemben és testemben – amennyire lehetséges – azt a fájdalmat, amit
Te, édes Jézus, keserves kínszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem
szívemben – amennyire lehetséges – azt a túláradó szeretetet, amely Téged, Isten Fiát arra
indított, hagy értünk, bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra
vállalj. Ámen.”

„A zarándoklat egy olyan út, amelyen az Isten elkápráztat bennünket
látványosságokkal, de ne feledjük: ez egy Isten által elkezdett út, az Ő
segítségével végigjárt út, melynek végén felelnünk kell a kérdésre: - vajon
bevégeztem-e, jól végeztem-e ezt a zarándokutat? Gyűjtöttem-e olyan kincseket,
amelyek megállják a helyüket ezen a földön, s odaát is?”
Ede atya.
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A Fájdalmas Szűzanya
Szeptember 15. a Fájdalmas Szűzanya (Hétfájdalmú Szűz) emléknapja Egyházunkban. A
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódik, liturgikus ünneplését először a
szervita rendnek engedélyezték, majd VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész egyházra.
Mária








szívét hét tőr járta át:
Jézus körülmetélése
Menekülés Egyiptomba
A 12 éves Jézus keresése
Találkozás a keresztet hordozó Jézussal
Megfeszítése
Levétel a keresztről, piéta
Sírba tétel

A hívők tudják, hogy Jézus nagy kegyelmet ígér azoknak, akik Szent Anyja fájdalmát tisztelik.
A Boldogságos Szűzanya a Fia életét kezdettől fogva kísérte. A kereszt alatt is ott találjuk Őt.
Fájdalma határtalan, de az igent, amelyet az angyalnak kimondott, újra és újra kimondta. A
Fájdalmas Anya fájdalmán átszűrődik a feltámadás fénye, hogy minden fájdalmunk enyhülést
találhasson a szenvedő Jézusnál, és az Ő fájdalmas édesanyjánál. Mária felmagasztalt anyai
fájdalmának kultuszát az evangélium alapozza meg. Lukács evangéliumában olvassuk, hogy
a jeruzsálemi templomban Simeon próféta, az újszülöttet kezében tartva így szólt Máriához:

„Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene
mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek (nyilvánosságra jussanak) sok
szív titkos gondolatai.” (Lk 2,34–35)
A Szent Család egyiptomi menekülésének okáról ezt olvassuk: „Heródes ugyanis keresni
fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt” (Mt 2,13). A tizenkét éves Jézus kereséséről
ugyancsak Lukács tudósít: „Íme, apád és én bánkódva kerestünk téged” (Lk 2,48). Jézus
megváltói áldozatának beteljesedésekor Mária ott áll a keresztfánál: „Jézus keresztje mellett
ott állt anyja” (Jn 19,25).
Mindez azonban Mária fájdalmának csupán négy megnyilatkozása. A további háromról – a
Szűzanya találkozik a keresztet cipelő fiával, a keresztről való levételről és ölébe
helyezéséről, valamint részvételéről a temetésen – csak az ősi hagyomány tud.
Mária fájdalmai közül a legnagyobb a Pieta, az együttérzés (amely a népi műveltségben a
halálára készülő Napot idézi meg), „az emberi fájdalom megfoghatatlan szimbóluma, a
középkor végének legegyetemesebb áhítatforrása” . Az Egyház mindig szeretettel és
tisztelettel szemlélte a Szűzanya szenvedését – köztük a legnagyobbat: a keresztfa alatt
érzett fájdalmát.
1233. augusztus 15-én hét gazdag firenzei férfi elvonult a Monte Senarióra. Elhatározásuk az
volt, hogy ápolják a Fájdalmas Szűzanya tiszteletét. XI. Benedek pápa 1304-ben jóváhagyta
a szabályzatukat, és ezzel elismerte Mária Szolgáinak Rendjét, vagyis a szervitákat, akik a
Szent Kereszt felmagasztalása utáni napon, szeptember 15-én megemlékeztek a
Boldogságos Szűz szenvedéséről. Az ünnepet VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész
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Egyházra, hálából Napóleon fogságából való szabadulásáért, és szeptember harmadik
vasárnapjára helyezte. A régi kalendárium szerint a virágvasárnap előtti pénteken is volt egy
ünnepe a Fájdalmas Szűznek, melyet XIII. Benedek pápa terjesztett ki az Egyházra 1721ben. Szent X. Piusz pápa 1913-ban visszahelyezte az ünnepet szeptember 15-ére, és
megszüntette a kettős ünneplést.
A művészek ábrázolásain gyakori a szenvedő anya ábrázolása, a kereszt alatt állva, vagy
pedig úgy, hogy ölében tartja halott Fiát (Pietà). A Hétfájdalmú Szűz ábrázolása – a Pieta
mellett – a hét tőrrel vagy karddal átszúrt szív. A tiszteletére emelt kápolnákat leginkább a
temetőkben találjuk meg. A magyar nyelvterületen is több templom ünnepli kiemelten
védőszentjeként a kereszt alatt álló Máriát. A régi magyar szóhasználatban élt még a
Fájdalmas Boldogasszony és a Hétfájdalmú Szűz megnevezés is.
A Hétfájdalmú Szűzanya Szlovákia védőszentje, ünnepe munkaszüneti nap Szlovákiában. A
kultusz központja Sasvár (Šaštín), Szlovákia legjelentősebb Mária-kegyhelye.

Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fia szenvedésében, és ott álljon
dicsőséges keresztje alatt. Add meg Egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus
kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen
IMA A FÁJDALMAS ANYÁHOZ
Mária szívét hét tőr járta át:
'A te lelkedet is tőr járja át.' Lukács 2;33-35
Üdvözölt légy Mária, fájdalommal teljes.
A keresztre feszített Jézus van teveled.
Méltó, hogy együtt szenvedjünk veled.
Az asszonyok közül, és méltó,
hogy együtt szenvedjünk
a te méhednek gyümölcsével Jézussal.
Asszonyunk Szűz Mária,
a keresztre feszített Jézus Anyja,
érdemelj ki könnyeket nekünk,
Fiad megfeszítőinek,
most és halálunk óráján! Ámen

A búcsúsok énekkel köszöntik a Hétfájdalmú Szűzanyát:
Fájdalmas Szűz, hozzád jöttünk,
Szent képedre sírva nézünk!
Látjuk, mint hull könnyed fiad holttestére,
Szent Szíved hét tőrrel van átverve.
Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa,
Mária, Hétfájdalmú Szűzanya.
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Rózsafűzér a Kürt-Szőgyén Tanösvény
megáldásának zarándokútján
2019.09.14. szombat
Az egyes tábláknál, rövid megálló után a rózsafűzér imát végezzük
tizedenként egy-egy szándékra, a tizedek végén énekkel.
Dicsőséges rózsafűzér
1. tábla - Kürt község, templom, szakrális kisemlékek
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,
A tizedekre:
1. titok. aki a halálból feltámadt,
Imaszándék:

Rózsafűzérünk első tizedét felajánljuk egyházközségünk híveiért,
családjainkért, a bűnösök megtéréséért és mindazokért akik
jócselekedeteikkel tanuságot tesznek Krisztus élő szeretetéről, Szűz
Mária oltalmáról.
Ének: Béke fejedelme,
Béke fejedelme, szentséges Istenünk,
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!
Szűz Mária Szíve, béke példaképe,
Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!
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2. tábla - Szőlészet, borászat
2. titok: aki a mennybe felment,
Imaszándék:

A második tized rózsafűzért felajánljuk a mindennapi munkáért,
a betegek gyógyulásáért és a nehézségekkel kűszködőkért,
hogy mindannyian befejezhessük Isten nekünk szánt terveit
életünkben.
Ének: Hozzád futok bánatommal,
Hozzád futok bánatommal Boldogasszony, édes,
méltatlanná lettem újra szent Fiad nevéhez.
Lelkemet a bűn mardossa, nincs megpihenésem:
bűnbánóknak édesanyja, vezess át a vészen!
Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom,
hiszen nincsen más menekvés ezen a világon.
A tékozlót fogadd megint vissza kegyeidbe,
s bánatában megfürösztve a mennyekbe vidd be!
Állíts Isten országában utolsónak engem,
hogy Fiadnak egy mosolya bennem földerengjen.
S én örökre zengni fogom Isten dicsőségét,
ki Általad visszaadta szívemnek a békét.
3. tábla: Mezőgazdaság, Párizsi-mocsár élővilága
3. titok: aki nekünk a Szentlelket elküldte;
Imaszándék:

A harmadik tized rózsafűzért felajánljuk hálából a teremtett
világért, termőföldeink épségéért, területeink, szülőföldünk
oltamáért.
4. tábla, Nagyerdő (vadaspark, dámvad, Rendeskút-puszta a Sissiemlékművel)
4. titok: aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
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Imaszándék:

A negyedik tized rózsafűzért felajánljuk hálából a teremtett
világért, a népek vezetőiért, hogy rendelkezéseikkel a teremtett
értékek fennmaradását, fejlesztését, és az emberi élet javát
szolgálják.
Ének: Ha éltem útjain
Ha éltem útjain veszély közeleg felém,
ó, Jézus szent Szíve, hozzád sóhajtok én.
Viharnak közepén nem küzdök egyedül,
az élet tengerén sajkám el nem merül.
Tenálad Jézusom nincs hívebb barát,
Szíved nem változó örök szerelmet ád.
Benned a szenvedő vigaszt mindig talál,
ki benned bízni tud, legyőz minden viszályt,
Hajlékot nyújt nekem Szíved, ó, Jézusom,
bizalmam megmarad most és mindenkoron.
Támadna bármi vész, szívem meg nem remeg,
gondot viselsz reám, hiányt nem szenvedek.
5. tábla: Fehér kereszt
5. titok: aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,
Imaszándék:

Az ötödik tized rózsafűzért felajánljuk a zarándokúton lévőkért,
a földi életútjukat befejezőkért, és a tisztítótűzben szenvedő
lelkekért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Isten
országában.
A rózsafüzér utáni ének: Van egy jó hely, oda megyek
Van egy jó hely, odamegyek,
lerakom ott a terheket.
Ott fenn a hegyen van az a hely,
ahol a szív békére lel.
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A Golgotán áll a kereszt,
ha fáradt vagy, odajöhetsz.
Emberekért ömlött a vér,
kegyelmet kap az, aki kér.
Ott fenn a hegyen van az a hely,
ahol a szív békére lel.
A Golgotán áll a kereszt,
ha bűnös vagy, bátran odajöhetsz.
Csodálatos ez a titok,
Szentlelkével megragadott.
Ott fenn a hegyen van az a hely,
ahol a szív békére lel.
A Golgotán áll a kereszt,
várnak ott rád, mindig jöhetsz.
Keresni jött, mi elveszett,
megtört szívű embereket.
Ott fenn a hegyen van az a hely,
ahol a szív békére lel.
A Golgotán áll a kereszt,
ha elhagytad, visszajöhetsz.
6. tábla - Szőgyén, templom
Zarándokok bevonulása a templomba,
Ének: Boldogasszony anyánk
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
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Ima a zarándoklatért
Jóságos Jézusom! Hálát adok Neked hazánkért, népünkért!
Köszönöm, hogy annyi vész között mindig Hozzád és Édesanyádhoz menekülhettünk,
és oltalmadban megtartattunk! Köszönöm, hogy újra és újra kinyújtod kezedet, hogy
megtisztíts, felemelj, magadhoz ölelj minket! Köszönöm, hogy Szentlelked által hívsz
minket az életszentségre! Áldd meg különleges, mennyei áldásoddal ennek az
engesztelő zarándoklatnak minden résztvevőjét, tarts távol tőle minden testi és lelki
ártó szándékot! Add, hogy ez az út egyéni és családi életünkben is megújulást,
megszentelődést hozzon! Vidd engesztelésünket Mennyei Atyád elé, hogy ez az
ország felismerje végtelen szeretetedet, bűneiből megtérjen, kiengesztelődjön Veled
és egymással, és édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária országa legyen!
Ámen!

Ima zarándokoknak
Urunk Jézus, Te azt mondtad nekünk, Te vagy az út. Meghívsz minket nap, mint nap,
hogy az Atya felé irányítsuk lépteinket. Add, hogy sohase feledkezzünk meg arról,
hogy vándorok vagyunk itt a földön és életünk Benned nyer értelmet... Köszönjük,
hogy amikor megteremtettél, csodálatos utazásra hívtál, melyért szüntelen hálával
tartozunk!
Ámen.

Lábunk együtt járjon
Szeretetláng-ima zarándokoknak is! Nem csak Krisztussal, hanem az egymással való
közösségünk és egyesülésünk imája is. Ezt az imádságot Jézus diktálta
le Erzsébet asszonynak 1962.05.04-én. Forrás: Szeretetláng – Lelki Napló 1961–1983
Drága Jézusom! Add, hogy:
Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.
Ámen.
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A zarándok imája
Simuljon előzékenyen lábunk alá az út, és támogassa meg szél a hátunkat!
Arcunkat fürössze fényébe és melegébe a nap, és bő eső itassa szomjas földjeinket!
Amíg újból nem látjuk egymást, Isten tartsa meg óvó tenyerén
szállásadóinkat és szeretteinket!
Ha pihenünk, hajoljon Isten hozzánk és tartson gyöngéden óvó tenyerén!
Urunk, segítsd lépteinket!
Uram, légy az utazó társasága, irányadója az elágazásoknál!
Adj neki erőt, amikor elgyengül, védelmezd veszély közben,
oltalmazd az út során, adj árnyékot a nap hevében,
világíts a sötétségben, nyújts vigaszt, mikor kedvét szegi
és szilárdítsd meg szándékában!
Ámen

Szent Patrik-kódexbeli áldás
Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.
Ámen

Szent Patrik: Úti imádság
Uram, Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam...
Ámen.
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Énekszövegek
1.
Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
2.
Béke fejedelme, szentséges Istenünk,
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!
Szűz Mária Szíve, béke példaképe,
Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek, békét a világnak!
3.
Amíg szívem dobog, Szűz Mária,
nem szűnik szeretni téged soha.
Szívem szerelme, hódolat szaván
sóhajt föl hozzád: Üdvözlégy, Anyám.
Szívem öröm érje vagy búbánat,
egyik sem nyomja el a szent vágyat,
hogy dicsérjelek, hódolat szaván
naponta zengem: Üdvözlégy, Anyám.
És ha elközelget éltem vége,
akkor is te leszel csak reményem.
Haláltusámban hódolat szaván
rebegve zengem: Üdvözlégy, Anyám.
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4.
Ha éltem útjain veszély közeleg felém,
ó, Jézus szent Szíve, hozzád sóhajtok én.
Viharnak közepén nem küzdök egyedül,
az élet tengerén sajkám el nem merül.
Tenálad Jézusom nincs hívebb barát,
Szíved nem változó örök szerelmet ád.
Benned a szenvedő vigaszt mindig talál,
ki benned bízni tud, legyőz minden viszályt,
Hajlékot nyújt nekem Szíved, ó, Jézusom,
bizalmam megmarad most és mindenkoron.
Támadna bármi vész, szívem meg nem remeg,
gondot viselsz reám, hiányt nem szenvedek.
5.
Gyászba borult egek,
háborgó tengerek
Csillaga, Mária!
Hozzád fohászkodunk,
Feléd sóhajtozunk,
Szeplőtlen Szűzanya!
Süvöltő felhők közt
nyugodtan tündökölsz,
tiszta, szép Csillagunk,
míg házunk hajóját
viharok csapkodják,
s hozzád sír jajszavunk.
Boldogasszony Anyánk,
Mennyei pátrónánk,
légy velünk, légy velünk!
Sok kiáltásunkra
siess oltalmunkra!
Ha nem jössz, elveszünk!
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6.
Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony, édes,
méltatlanná lettem újra szent Fiad nevéhez.
Lelkemet a bűn mardossa, nincs megpihenésem:
bűnbánóknak édesanyja, vezess át a vészen!
Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom,
hiszen nincsen más menekvés ezen a világon.
A tékozlót fogadd megint vissza kegyeidbe,
s bánatában megfürösztve a mennyekbe vidd be!
Állíts Isten országában utolsónak engem,
hogy Fiadnak egy mosolya bennem földerengjen.
S én örökre zengni fogom Isten dicsőségét,
ki Általad visszaadta szívemnek a békét.
7.
Jézus Szíve, jöjj segélyünkre, mert szívünk bánattal tele.
Jézus Szíve, nézz gyötrelmünkre, kebelünk fájdalom helye.
Oltárodnál arcra borulunk, szent szívednél sírva zokogunk.
Jézus Szíve, jöjj segélyünkre, mert szívünk bánattal tele.
Jézus
Jézus
És ha
Jézus

Szíve, hozzád járulunk, mert nehéz sorsunk s bánatunk.
Szíve, bárhol jár utunk, vigaszért csak hozzád futunk.
vészek bősz haragja dúl, drága Véred fájdalmunkra hull.
Szíve, hozzád járulunk, mert nehéz sorsunk s bánatunk.

8.
Vezetsz, Uram, vezetsz, érzem szent kezedet
veszélyes szirteken, sötét ormok felett.
Zajló hullámokon, hol minden elhagyott,
utamra fényt derít rezgő csillagzatod.
Te vagy az irgalom, te vagy a szeretet,
Mindenható, örök, jó mindenek felett.
Villámos vész helyett a békét te adod,
Anyánk esdeklését kegyesen hallgatod.
Vezess, Uram, vezess, ha vétek megkísért,
hogy el ne hagyjalak tűnő világokért.
Zúgó vihar nem árt, letörlöm könnyemet,
újabb erőt erőt te adsz, viszem keresztemet.
16

Majd révbe érkezem, megállok egykoron,
viharveszély után ünneplő halmokon.
Fehér virág nyílik, könnyezni nem lehet,
megáldod egykoron súlyos keresztemet.
9.
Hozzád fohászkodunk, áldott Védasszonyunk,
Boldogságos Szent Szűz, kegyes Anyánk!
Enyhítni gyermekid fájó keserveit,
üdvöd honából, ó, tekints le ránk!
Szemedből egy sugár ha fájdalminkra száll,
megszűnnek dúlt keblünk gyötrelmei:
Anyánk, siess értünk könyörgeni!
E népnek oltalmát neked Ő adta át,
kit trónra Ő maga az Úr emelt,
hogy Te légy gyámola viszont, mint Ő vala,
legyen híved minden magyar kebel.
A szívben úgy veled egyesült hit felett.
Ne győzzenek soha ellenségeink.
Anyánk, siess értünk könyörgeni!
10.
Nagyasszonyunk, hazánk reménye,
bús nemzeted zokogva esd.
Nyújtsd irgalomjobbod feléje,
botlásiért, ó, meg ne vesd!
Mi lesz belőlünk, ha Te elhagysz?
Ó, árvaságunk sírba hervaszt!
Minden reményünk csak Te vagy:
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk,
ó, el ne hagyj!
Hozzád sír a jobbak keserve
Jámbor családok tűzhelyén!
A szebb idők után esengve,
Mária anyánk, néz felénk.
Ó, kérjed Istent újra értünk,
ne hagyd elveszni árva népünk!
Minden reményünk csak Te vagy.
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk,
ó, el ne hagyj!
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11.
Szűzanyám! Tied akarok lenni, a Te tiszta Mária-gyermeked.
Jaj, de lelkem nem tud fölrepülni, bűnök súlya földhöz szegezett.
Jó Szűzanyám, nyerj nekem kegyet, hogy sirassam minden bűnömet.
Szűzanyám, Tied akarok lenni, segíts meg, hogy a Tied legyek!
Szűzanyám, Hozzád akarok menni, hogy az égben ott legyek Veled.
Jól tudom bár, hogy odakerülni szenvedések nélkül nem lehet.
Jó Szűzanyám, nyerj nekem kegyet, hogy szenvedjek Jézussal s Veled.
Szűzanyám, Hozzád akarok menni, vedd magadhoz mennybe gyermeked!
12.
Ó, Mária, halld meg esdeklésem:
ne bocsáss el vigasz nélkül engem.
Mert ha elhagysz, ki segít majd rajtam,
ki lesz az én örömöm, oltalmam?
Ó, Mária, Szentlélek Arája,
jóságodat ég és föld csodálja.
Szánj meg engem ha búbánat gyötör,
szememből a fájdalomkönny kitör.
Ó, Mária, Te adj enyhületet,
ha űz a sors és veszély fenyeget.
Ha a harcban kimerülne lelkem,
légy segítőm, védelmezz meg engem.
Ó, Mária, ha az Úr irgalma
bűnöm miatt tőlem elfordulna,
Te meg ne vess, sőt jöjj segítségül,
elveszünk az Úr irgalma nélkül.
Ó, Mária, ha munkám kifáraszt,
ha az élet gondokkal eláraszt,
végre, ha a szemem lezárom,
állj mellettem, s Te légy az én várom!
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13.
Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye,
Rád szegezzük könnyes szemeink.
Veszni indul István öröksége,
szép kertedben erényeid.
Szállj közénk és sírj te is velünk,
vígasztald és mentsd meg nemzetünk.
Ifjúságnak hófehér virága,
Porba hullott, alszik szent hite.
Hol szerelmed, szereteted lángja
nem hevít kihűlt magyar szivet.
Szép Nagyasszony, hullajts künnyeket,
könnyeiddel mentsd meg nemzeted!
Ó, magyar nép apraja és nagyja,
ölts magadra bűnbánó ruhát.
Mely keserves fájdalmaid jajja,
töltse be a vétkező hazát.
Hozzá sírj csak, sírj, hisz még szeret,
jó Nagyasszony, mentsd meg népedet.
14.
Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.
Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk.
Skapuláré szende királynéja, Kármeliták kegyes pártfogója,
jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.
Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga,
benne támadt lelki üdvösségünk leggyönyörűbb hajnala.
Üdvözölt légy Kármel ékessége, szétsugárzó kegyelmek edénye,
telt edény és benne sebeinknek gyógyerejű balzsama.

„Csodálatos fonala a magyar történelemnek a Mária tisztelet. Ahogy a Duna
kiemelkedik vízhálózatunkból, úgy emelkedik ki szélességével és mélységével a Mária
tisztelet a történelmünket átjáró sok egyéb szellemi, lelki folyamatból.”
Mindszenty József
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15.

Mária, jó Anyánk, könyörögj érettünk,
minden szükségünkben Tehozzád sietünk.
Anyánk, Szent Fiadnál könyörögj érettünk, mert ha te is elhagysz, mindnyájan
elveszünk.
Mária, Szűz Anyánk, esedezz érettünk,
minden bajainkban Te légy menedékünk.
Anyánk, Szent Fiadnál ...
Mária, jó Anyánk, imádkozz érettünk!
Esedezz Hozzád, vérző, fájó szívünk!
Anyánk, Szent Fiadnál ....
16.
Édesanyám, nézz rám kegyelmesen,
itt térdelek, én, a hű gyermeked.
Hűn akarok szolgálni neked,
a szív sebe benned gyógyul meg.
Hűn akarok szolgálni neked,
a szív sebe benned gyógyul meg,
benned gyógyul meg.
Anyám, tudom, hogy meghallgatsz Te engem,
megteszed azt, amit most kér szívem.
Téged senki hiába nem kér,
mindent megadsz gyermekeidért.
Téged senki hiába nem kér,
mindent megadsz gyermekeidért.
gyermekeidért.
Édesanyám, Téged szívből kérünk,
az utolsó óránkban légy velünk.
Ha a szörnyű harc már közeleg,
ó, Mária, Te védj minket meg.
Ha a szörnyű harc már közeleg,
ó, Mária, Te védj minket meg,
Te védj minket meg.
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17.
Van egy jó hely, odamegyek,
lerakom ott a terheket.
Ott fenn a hegyen van az a hely,
ahol a szív békére lel.
A Golgotán áll a kereszt,
ha fáradt vagy, odajöhetsz.
Emberekért ömlött a vér,
kegyelmet kap az, aki kér.
Ott fenn a hegyen van az a hely,
ahol a szív békére lel.
A Golgotán áll a kereszt,
ha bűnös vagy, bátran odajöhetsz.
Csodálatos ez a titok,
Szentlelkével megragadott.
Ott fenn a hegyen van az a hely,
ahol a szív békére lel.
A Golgotán áll a kereszt,
várnak ott rád, mindig jöhetsz.
Keresni jött, mi elveszett,
megtört szívű embereket.
Ott fenn a hegyen van az a hely,
ahol a szív békére lel.
A Golgotán áll a kereszt,
ha elhagytad, visszajöhetsz.

Az öröm tízparancsolata
1. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömet!
2. Mosolyogj és tanúsíts türelmet kellemetlen helyzetben is!
3. Szívből ismételgesd: ” Isten, aki szeret engem, mindig jelen van!”
4. Szüntelen törekedj arra, hogy az embereknek csak a jó oldalát lásd!
5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot!
6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ezeknél semmi sem nyomasztóbb!
7. Munkádat örömmel és vidáman végezd!
8. A látogatókat mindig szívesen és jóindulattal fogadd!
9. A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz el!
10. Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz abban, hogy magadra is
rátalálsz!
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A Közép-Európai Mária Út egy, a Szűz Mária kegyhelyeket összekötő zarándokúthálózat. Az útnak két főtengelye van. A nyugatról kelet felé haladó zarándokút az
ausztriai Mariazellt köti össze az erdélyi Csíksomlyóval. Az észak-déli zarándokút
pedig a pálosok kegyhelyét, a lengyelországi Czestochowát köti össze a boszniai
Medjugorjéval (kiépítés alatt áll). A két főág egy képzeletbeli keresztet alkot a
Kárpát-medence felett, ami jelképezi az út alapvető üzenetét: a keresztény értékek
megőrzését és az emberi kapcsolatok megélését. Ezeken kívül vannak még további
utak és leágazások – regionális zarándokutak, itt Szlovákiában is. Egyik legfontosabb
felvidéki regionális zarándokút a Pálosok Útja. Ennek része a most felavatott és
megáldott tanösvény nyomvonalának jelentős része is. 
Ezen az útvonalhálózaton keresztül bebarangolható a Kárpát-medence és elérhető
annak legtöbb Máriás emléke, de az út felfűzi a természeti és az épített örökségeket
is. Közép-Európa zarándokútja ma is folyamatosan épül, és természetesen mindkét
irányba járható.
Az Út világnézeti, nemzetiségi és kulturális hovatartozástól függetlenül hívja
mindazokat, akik meg akarják ismerni a Kárpát-medence népeit, azok keresztény
hagyományait, fel akarják fedezni csodaszép tájait és kíváncsiak az itt élők
kultúrájára, vendégszeretetére.

Úti imádság
Legyen a Te akaratod Örök Istenünk, hogy békében indulhassunk útnak.
Biztos kezeddel vezérelj bennünket, mutass nekünk utat.
Ments meg bennünket minden bajtól, amelyek a világot veszélyeztetik.
Óvj és őrizz minket, hogy békében és örömben érjünk célhoz.
Amikor megérkeztünk, Te fogadj minket ott is,
Te köszönts elsőnek szerető Istenünk.
Hűséged és gondoskodásod maradjon velünk, idegenben Téged el ne veszítsük.
Olyan embereket küldj hozzánk, akik jószívvel, könyörülettel fogadnak,
És távolíts el tőlünk mindenkit, akik hazug vagy téves úton járnak.
Hallgasd meg imánkat, könyörgésünket, hiszen Te vagy, aki mindig óvja lépteink.
Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki el nem múló szeretetettel vagy felénk.
Rád bízzuk magunk Mindenható Istenünk!
A választott nép úti imádságának átirata Jh.Betti
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Cigléd
Kürt (Strekov) község határában fekvő nevezetes búcsújáró hely. A Góré-hegy
lábánál levő Cigléd a helyi és környékbeli hívők közösségének évszázadokon át
szeretve tisztelt zarándokhelye. Nevét a környéken sűrűn növő cigle fűzről kapta. Az
itteni búcsújárások áhítata az emberemlékezetet is megelőzi, melyben az ideérkezők
legelsőként a Boldogságos Szűz Máriát tisztelik. Hozzá esdekelnek közbenjárásért, és
róla énekelnek. Az itt imádkozók, a kegyhely őrzői, meghallgatott imák és a népi
misztika jelenéseinek történeteit őrzik, és adják tovább híven. Ezután tisztelik még az
egykor itt élő és imádkozó pálos remetéket, vagy ahogyan a nép ajkán él: a „fehér
barátok” emlékét, és él még a hely egykori lakóinak, keresztény vértanúinak
tisztelete, akiket a pogány török itt mészárolt le, hitükhöz való hűségükért.
A törökök kiverése után új életre kelt a ciglédi szerzetesi közösség is, és mintegy
újabb száz esztendőn keresztül szolgálták a környék hívő magyar népét, a Szűzanyát
és a ciglédi szent kúthoz zarándokló búcsúsokat. Ebből a korból való a Segítő
Szűzanya kegyképe, mely ez idő tájt egy fakápolnában kapott helyet. Pristyák Antal
jómódú földbirtokos az 1900-as évek elején neoromán stílusú kápolnát építtetett a
régi helyébe, az itt eltemetett négy pálos rendi remete sírja fölé. 1920 táján az akkori
zsidó földbirtokos trágyával betemettette a Szentkutat, mert annak vize - úgymond ingoványossá tette rétjét. Ám a következő napon a bőven feltörő forrásvíz fölemelte
és félretolta a trágyahalmot, mire a földesúr többé nem acsarkodott a szent kút ellen.
A búcsúsok hamarosan egy 3x2 méteres alapterületű téglakápolnát emeltek a szent
kút védelmére, az innen továbbvezető út mentén pedig fölállították a Fájdalmas Szűz
hét stációját, valamint a keresztút tizennégy állomását téglából építve 1940-ben. A
keresztút végén emelkedik a kegykápolna, melynek közelében az Örvendező
Szűzanya hét stációja emelkedik.
Kürt, Fűr, Csúz, Szőgyén és Nagyölved katolikus magyar népe kötelességének érzi
ma is, hogy gondozza és fenntartsa a kegyhelyet napjainkban is. Ezért 1986-ban az
általános restauráció eredményeként megújult az ősi kegyhely és újra, örvendezve
rendezték meg a hagyományos zarándoklatokat pünkösdkor és Kisboldogasszony
ünnepén (szeptember 8.). Újabb kori megújítására a Mária út regionális szakaszának
kiépítése kapcsán került sor, ismét a régió összefogásában. Bekapcsolódtak a
környező falvak hívei, a cserkészek, civilek, önkéntesek. A munkát segítették az
önkormányzatok, a szövetkezetek, magánvállalkozók, civil szervezetek, más
támogatók.
A
Via
Mariae
kezdeményezését
elsősorban
a
KCSK
Kürti Cserkészszülők Klubja karolta fel, akik az évi rendrakások mellett 2017ben felvállalták a kegyhely rendbetartásának koordinálását, hogy az a szürke
hétköznapokban is a lehetőségekhez mérten szép és rendezett legyen. Szívesen
fogadnak minden segítő kezet, támogatást e nemes cél teljesítésében!
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Zarándoklat utáni feladat!
„A kereszténységről nem beszélni kell, hanem megélni azt és keresztényi módon
cselekedni. Szentek, szent életű emberek nyomában jártunk. Ez üzenet számunkra:
járjunk, éljünk úgy, mint elődeink, hogy a mi kezünk-lábunk nyomán is maradandó,
örök érték szülessen.”

Lezárásként
Urunk! A Te kezedbe, és Mária oltalmába helyezzük a Kárpát-medencében meglévő
és épülő zarándokutakat, áldd meg minden jó törekvésünket és szándékunkat.
Kérjük, használd fel ezeket az utakat nemzetünk épülésére és gyarapodására, hogy
Hozzád visszatérjünk, és a Te utadat járjuk. Irányítsd az útépítők kezét és szívét, és
légy társa az útra indulóknak. Ámen!
Uram!
Adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni.
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet.
Végül kérlek adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni!
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1. kiadás

Minden jog fenntartva! A kiadványt vagy annak bármely részletét a kiadó írásos engedélye nélkül
bármilyen formában vagy eszközzel másolni, sokszorosítani, tárolni és közölni tilos!
A társkiadók, a Mária Út Egyesület, a Mária Rádió, a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
tagszövetségei és azok alegységei részére a kiadó megadta ezen engedélyt.

Készült a Bethlen Gábor Alap és a Nyitra Megye Önkormányzata támogatásával!
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