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I./ Mise bevezető: 

 

 

Kedves Diáktársak, kedves Testvérek mindannyian! 

 

Az idei BDSZ zarándoklatunk ide Vasvárra vezetett,  

ahol a búcsújárás hagyományai messze a középkorba nyúlnak vissza. 

A török után – a bencés monostorokra oly jellemző Szent Vér tisztelet 

elhalványul itt – és a búcsújárás a Mária-tisztelet formájában éledt újjá. 

Nagyboldogasszony-napját és a Mária-neve napi búcsút tartják itt régóta,  

itt ezen a II. világháborút követő feloszlatásig a domonkosok által vezetett 

búcsújáró helyen. 

 

Az idei alkalommal, ebben a nagyon nehéz, világháborúval és nagy ínséggel 

fenyegető helyzetben mi a Béke királynője közbenjárását kérjük! 

 

A világbékért esdeklünk, a háború megszűnéséért a szomszédos Ukrajnában  

és az egész világon. 

 

Nem azon akarunk töprengeni, hogy ki a hibás, hogy ki és mikor kezdte! 

Nem az feszít bennünket elsősorban, hogy milyen erők mozognak a háttérben,  

mert ez nem hasonlítható össze a pusztítással,  

az emberek szenvedésével és kétségbeesésével  

és nem is magyarázza vagy teszi elfogadhatóvá a borzalmakat! 

 

Mi csatlakozunk most az Európai Püspöki Konferenciák kezdeményezéséhez  

és Ferenc pápa felhívásához! Imádkozunk Ukrajna békéjéért! 

Azért imádkozunk, hogy mi magunk a béke építői lehessünk, azáltal,  

hogy az összhang és a kiengesztelődés gondolatait és terveit terjesszük 

ott, ahol élünk! 

 

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket! 
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II./ Prédikáció: 
 

Kedves Diáktársak, kedves Testvérek mindannyian! 

 

Három éve a prézes apátok szinódusát Mexikóban a guadalúpei zarándokhely közelében 

tartottuk. 

Ott, a mexikói püspöki kar kápolnájában olvasható a guadalúpei kegykép történetét megfestő 

freskó alatt a következő felirat:  

„Non fecit taliter omni nationi” - nem tett ilyet más nemzettel, mint velünk!  

Mexikó népe úgy éli meg Szűz Mária közbenjárását, hogy ők kiváltságosok,  

azaz az Úristen különös kegyelmébe és szeretetébe fogadta őket Mária révén! 

 

A valódi csoda persze úgy gondolom az, hogy minden nemzet, minden nép, és minden egyes 

ember elmondhatja: az Isten különös kegyelmébe fogadott minket, fogadott engem! 

 

Az Úristennek ez a csodája folytatódik századokon át Mária által! 

Mária csodája, hogy nem csak mi tekintjük őt saját patrónánáknak (Magyarok Nagyasszonya 

- Magna Domina Hungarorum), hanem a szláv népek is (Mater Gentium Slavorum), az 

osztrákok is (Magna Mater Austriae), és folytathatnánk a sort. Ismerünk több ázsiai, afrikai, 

latin-amerikai Mária kegyhelyet, ahol a Boldogságos Szűz emberábrázolása, ruhaviselete a 

környék lakosainak mintáját követi: 

- a guadalupei Miasszonyunkat, egy mesztic nő arcvonásaival ábrázolják. 

- aparecidai Madonna Brazíliában, egy néger nő. 

- velankanni Mária a Bengáli-öböl partján, egy indiai városban pedig indiai arc. 

 

Legutóbb pár napja (szerdán), Ferenc pápa amikor Kazahsztánban járt, megáldotta azt a Szűz 

Máriát ábrázoló triptichont, amelynek a neve a „Nagy Sztyeppe Anyja”, és majd Kazahsztán 

nemzeti kegyhelyén, Ozjornojéban helyezik el a Béke Királynője zarándok templomban!  

A Nagy Sztyeppe Anyjának szép ázsiai arca van! 

 

Máriát mindenki sajátjának érzi, mert az édesanyjához mindenki közel áll! 

Máriára, mint anyára, mint patrónára, mint béketeremtőre, mint a lehetetlen ügyek 

megoldójára tekint! 

 

Mária, Istennek minden népet és nemzetet az üdvösségre vezető szándékát,  

általános üdvözítő tervét; és Istennek külön-külön, minden emberre személyre szabottan 

megvalósuló hívását, sugározza! 

 

Ennek pedig igen-igen aktuális tartalma ma a béke! 

Ferenc pápa azért utazott Kazahsztánba, hogy a világ közel ötven országának mintegy 

nyolcvan egyházfőjével (imámokkal, pátriárkákkal, rabbikkal, főmuftival és lámákkal 

imádkozzon és) megbeszélést folytasson a békéről 

A pápa arra kért mindenkit, hogy a konfliktusokat az egyetlen emberhez méltó és egyetlen  

égi áldással bíró eszközzel, a párbeszéd és a türelmes tárgyalás útján oldják meg! 

NE hatalmi szóval, NE fegyverrel és NE fenyegetéssel! 

Ebből adódik az első kérdés számunkra: a közöttünk is szükségszerűen jelentkező 

konfliktusokat hatalmi szóval, erőszakkal, nyomással vagy türelemmel, szép szóval, szelíden 

kezeljük? 
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Isten maga a béke. Ő mindig a kibékülés felé, soha nem a háború felé irányít bennünket. 

Minden vallás úgy látja, Isten maga a béke! 

 

De különösen is, mi keresztények tudjuk, hogy a béke evangéliumi adomány! 

A megigért Messiást a próféta úgy mutatja be, mint a béke szerzőjét, aki véget vet a 

háborúnak és az elnyomásnak. 

Ezt olvastuk Izajásnál a Messiásról a mai olvasmányban: 

„Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd. Mert minden 

dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy 

gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: 

Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” 

 

A betlehemi éjszakától kezdve, ahol az angyalok zengték a békét a jóakaratú embereknek 

egészen a Feltámadásig, amikor Jézus így szólítja meg tanítványait így: „Békesség nektek”, 

Jézus a békét hirdette az embereknek! 

 

Békeüzenettel küldi a tanítványait hirdetne az evangéliumot: „Amikor beléptek egy házba, 

köszöntsétek őket! Ha méltó rá az a ház, rászáll békétek, ha nem, békétek visszaszáll rátok.” 

(Mt 10,12-13) 

Milyen érdekes: a béke csak arra a házra száll, azokra száll, akik méltók rá, akik felkészültek! 

Fel kell készíteni szívünket Isten békéje befogadására! 

 

A világban nincs béke, lehet, hogy kitör majd a világháború, könyörgünk és imádkozunk és 

minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ne így legyen! 

 

ÁM azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy a mi szívünk is háborogjon, 

békétlenkedjen! Fel kell készíteni szívünket Isten békéje befogadására! 

 

Mert valljuk meg őszintén, mindannyiunknak az fáj leginkább, amikor bennünk nincs béke,  

amikor közöttünk nincs béke! 

Egy családban, az egyházban, egy szerzetesközösségben, egy diákszövetség tagjai között. 

 

Néha megdöbbenünk, hogy a szenvedélyek szele mennyire felkavar bennünket,  

és bizony a harag, a gyűlölet, az irigység, az ellenségeskedés, a bosszúvágy, a rosszakarat  

képes megjelenni közöttünk. 

 

Nem kell messzire menni. 

Egy keresztény családon belül is állandósulhat szeretetlenség, vádaskodás és szakítás  

politikai nézetkülönbség, értékrend vagy életstílus béli különbségek miatt!  

Egy diákszövetségben is előfordulhat akár még bíróság előtti vádaskodás is belügyeken.  

Egy szerzetesközösségben is lehet szakadáshoz vezető meg nem értés. 

Egy egyházmegyében is szembe fordulhatnak egymással papok, hívek és a püspökük,  

valós vagy vélt, de mindenképp felfújt problémák miatt; legyenek azok liturgikus 

rendelkezések vagy egy templom belső felújításának részletei.  

Mindannyian olvastunk már internetes portálokon, levelező listákon zajló méltatlan, egymást 

ócsárló, szeretetlen vitákat, melynek a hátterében sokszor vélt vagy valós,  

de legtöbbször ellenőrizhetetlen eseményekről, összefüggésekről szóló írások, elemzések 

húzódnak. 
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Számunkra is aktuális Ferenc pápa figyelmeztetése:  

„Szabadítsuk meg magunkat azoktól a pusztító fogalmaktól, a szélsőséges eszméktől, 

fundamentalizmustól és a fanatizmustól, amelyek sértik és meggyalázzák Isten nevét” és 

lerombolják az emberi kapcsolatokat és az ember méltóságát! 

 

Jézus békéjével közelít hozzánk! 

Jézus a béke követeinek szán minket, DE ELŐBB BÉKÉRE KELL JUTNUNK! 

Fel kell készíteni szívünket Isten békéje befogadására! 

 

Kedves Testvérek! 

 

Vegyük észre, hogy az Úristen békét teremtett Mária szívében, 

és ezért tudott egész életében békét sugározni.  

Ezért nevezhetjük ma őt a Béke királynőjének! 

 

Istennel való történetének kezdetén az angyal megszólítja! Így hallottuk a mai 

evangéliumban: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, ne félj Mária…”  

majd folytatódik a mai szakasz azzal, hogy miként reagált erre Mária: „Mária pedig szívébe 

véste a szavakat és el-elgondolkodott rajtuk!” (Lk 2,19) Mária megőrizte ezeket a szavakat, 

és a szívében összerakta. 

 

Eközben valami csodálatos dolog történt: az Isten igéje a fejéből a szívébe kerül, és miközben 

meditálva forgatja, időz mellette, lehet, hogy nem is érti, DE elfogadja. 

Mária átadja önmagát, testét-lelkét, teljes lényét átadja Isten Igéjének, (a méhét is) így került 

áldott állapotba Isten Igéjének erejéből. 

 

Nem csak akkor az angyali üdvözletkor, hanem később is „Mária szívébe véste a 

szavakat és el-elgondolkodott rajtuk!” Azaz bizalmas, élő kapcsolatban maradt Istennel! 

EZ a kapcsolat Mária békéjének garanciája! 

 

Pedig annyi minden történt, ami kimozdíthatta volna békéjéből, bekövetkezett, amit Simeon 

megjövendölt: „a Te lelkedet is tőr járja át”! 

ÁM a Jézus kapcsolat megőrizte békében! 

 

Kedves Testvérek! 

 

Nekünk hívő embereknek, egykori bencés diákoknak és hozzátartozóiknak legfontosabb 

feladatunk a Jézus kapcsolat őrzése!  

De ez aktív, kereső, kutató őrzés! Új felismerésekre, összefüggésekre és magyarázatra vezető 

hűség! 

Nem pedig betokozódott, megmerevedett, örökké csak a régit ismételgető őrzés!  

 

Aki úgy gondolja, hogy tanáraitól már mindent megtanult, már minden élettapasztalatnak 

birtokában van, csak alkalmazni kell, az téved! 
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Mária életében is az angyali üdvözlet csak kezdet volt! 

Mária nem kész válaszokat, nem örök igazságokat, nem leegyszerűsített magyarázatot kapott 

az angyaltól, hanem egy ígéretet! 

 

Azt az ígéretet, hogy az Úr vele van, és vele marad! 

Ha rá hagyatkozik, ha őt faggatja, akkor majd feltárja, majd irányítja, mert az Úrban bízhat! 

 

Mária békéjének garanciája Istennel való bizalmas, élő kapcsolata volt! 

Ez lendítette túl a kríziseken! 

 

Amikor látta, hogy tombol a gonoszság nem átkozódott, nem taktikázott, nem szervezkedett, 

nem zsarolt, 

hanem bízott, hitt, reménykedett és a szeretetet nem adta fel! 

 

Non fecit taliter omni nationi! 

Nem tett ilyet másokkal, különösen a kegyelmébe fogadott mindannyiunkat! 

 

Igen! Ez az igazi csoda, ez a békét adó tudat, hogy mindannyian elmondhatjuk: 

Isten különös kegyelmébe fogadott! 

 

Ámen! 
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III./ Hívek könyörgése: 
 

Pap: Testvéreim!  

Mai zarándoklatunkon, a Béke királynője közbenjárását kérve  

gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé! 

 

1. Urunk a Béke királynője közbenjárására áldd meg, Ferenc pápánkat,  

és egyházunk minden elöljáróját, hogy vezetésükkel Krisztusnak hűséges 

tanítványai, a béke és a kiengesztelődés munkásai legyünk a világban.  

 

2. Urunk a Béke királynője közbenjárására adj a bencés iskolák minden 

nevelőjének testi-lelki erőt, hogy munkájuk és tanúságtételük által egyre 

gazdagabban viruljon a krisztusi élet hazánkban! 

 

3. Urunk a Béke királynője közbenjárására erősíts minket egykori bencés 

diákokat és hozzátartozóinkat, hogy a hitből éljünk, töltse el szívünket a béke 

és a kiengesztelődés lelkülete. Tudjuk igazán megélni, hogy egy családhoz 

tartozunk. 

 

4. Urunk a Béke királynője közbenjárására segíts nekünk békét és nagyobb 

megértést teremteni a Földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl. 

 

5. Urunk a Béke királynője közbenjárására segíts nekünk feloldani azokat a 

gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. 

 

6. Urunk a Béke királynője közbenjárására segíts bennünket abban, hogy 

felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül, 

békében elfogadjuk egymást. 

 

7. Urunk a Béke királynője közbenjárására segíts nekünk kitárni egymás felé a 

szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. 

 

8. Urunk a Béke királynője közbenjárására teremtsd meg a világbékét, némítsd 

el a fegyvereket, szüntesd meg az esztelen pusztítást.  

 

9. Urunk a Béke királynője közbenjárására oltalmazd a menekülteket,  

önts erőt a kétségbeesettekbe, vigasztald a szerettüket a háborúban elvesztett 

gyászolókat, az elhunytakat pedig fogadd be országod örök boldogságába. 

 

Pap: Urunk és Istenünk! Fiad édesanyját a Béke királynőjeként tiszteljük.  

Segíts, hogy pártfogásával családjainkban, hazánkban és az egész világon  

a béke ügyét szolgáljuk, szent Fiad országát építsük. Ahol Ő él és uralkodik 

mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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IV./ IMA A BÉKÉÉRT – az áldozás után 
 

 

Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! 

Te azért küldted el fiadat Jézust, hogy általa lépteinket a béke útjára vezesd. 

Tudjuk, te nem úgy adod nekünk a békét, ahogy a világ adja.  

Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás csak a te Országodban jön el 

maradéktalanul.  

Mégis a világ békéjét kérjük tőled.  

A te Igédre hagyatkozva könyörgünk, hiszen te azt mondtad:  

Éljetek egymással egyetértésben és békében. 

Szorongattatott helyzetünkben ma különösen Ukrajna békéjét kérjük tőled.  

Az ott élő magyarsággal is közösséget vállalva imádkozunk a megnyugvás  

és a kölcsönös elfogadás lelkéért. 

Az ember szívének vágya az élet és a béke.  

Lelkünk legmélyéből kérjük tehát Tőled a szív, a családok, a közösségek és a 

népek békéjét.  

Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesztelődés kegyelmét. 

Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva kérjük ezt Tőled.  

Vigye imádságunkat színed elé hathatós közbenjárónk, a boldogságos Szűz 

Mária, a Béke királynője! 

Ámen. 
 

 

 

Hortobágyi T. Cirill OSB 

pannonhalmi főapát 


