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JÚNIUS 

2020.06.28. vasárnap Pünkösd utáni 4. vasárnap (II. oszt.) 

17:00 ünnepi szentmise 

 

JÚLIUS 

2020.07.04. szombat Nincs szentmise (P. Markus Buchmaier első szentmise Ausztriában) 

2020.07.05. vasárnap Pünkösd utáni 5. vasárnap (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise 

 

2020.07.12. vasárnap Pünkösd utáni 6. vasárnap (II. oszt.) 

17:00 ünnepi szentmise 

 

2020.07.18. szombat Nincs szentmise  

2020.07.19. vasárnap Pünkösd utáni 7. vasárnap (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise  

 

2020.07.26. vasárnap Pünkösd utáni 8. vasárnap (II. oszt.) 

17:00 ünnepi szentmise 

 

2020.08.01. szombat Szűz Mária szombatja (IV. Oszt.) 

18:00 szentmise 

 

AUGUSZTUS 

2020.08.02. vasárnap Pünkösd utáni 9. vasárnap (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise  

 

 

A kápolnák címei és miseidőpontok 

 

o Jézus Szentséges Szíve-kápolna, MISKOLC 

Kórház utca 1. (Vasgyári kórház kápolnája), 3533 Miskolc 

2020.07.12. vasárnap Pünkösd utáni 6. vasárnap (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér  

10:00 ünnepi szentmise  
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o Gyermekklinika kápolnája, DEBRECEN; Pallagi út 9‒10., 4032 

2020.07.12. vasárnap Pünkösd utáni 6. vasárnap (II. oszt.)  

16:30 Rózsafüzér 

17:00 ünnepi szentmise  
 

 

Jézus szentséges Szívének ünnepe 
 

2020.06.19. péntek (vagy 21. vasárnap) 
 

Kedves Hívek! A Szentháromság vasárnapját és az Úrnapját követően most pénteken 

ünnepeltük Jézus Szívét, ezért a mai prédikáció témája a Jézus Szíve-tisztelet. Mielőtt erről 

beszélnék, érdemes röviden az antik és modern pogányság ezzel kapcsolatos jellemzőit 

röviden áttekinteni. 

Pogányság az antik világban: Szent Pál így szól a pogányokhoz az Efezusiakhoz írt 

levelében: „Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem, 

hogy Krisztus fölfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak, és fölvilágosítsak 

minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve az 

Istenben, a mindenség teremtőjében, hogy most az Egyház által az Isten szerfölött sokrétű 

bölcsessége nyilvánvalóvá legyen a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt” (Ef 

3,8) De kik is voltak ezek a pogányok?  

A politeista görögök és rómaiak vallásukban megszemélyesítették mind a természeti erőket 

és jelenségeket, mind olyan fogalmakat, mint a harag és a remény. Antropomorf isteneik az 

Olümposzon, az alvilágban vagy éppen a tengerben lakoztak, közöttük szabályos hierarchia 

érvényesült. De nem csak a természetfölötti erőket tisztelték istenként, hanem legnagyobb 

uralkodóikat is hasonló vallásos becsben tartották. Gondoljunk csak Nagy Sándorra vagy 

Julius Caesarra! 

Már az ókorban megjelent azonban a kritikája ennek a sokistenhívő vallásnak. Szókratész 

egy vitája során ezt a kétellyel teli kérdést szögezte Euthüphrónnak: „Tényleg elhiszed, hogy 

az istenek viszálykodnak és félelmes háborúkat vívnak egymással?! Valóban azt kellene 

mondanunk, Euthüphrón, hogy mindez igaz?!” Cicero pedig ezt írja: „Mindenben emberi 

gyöngeségekkel ruháztuk föl isteneinket. Indulatokkal telinek képzeljük el őket, azt 

hisszük, hogy ugyanúgy vágyakoznak, aggódnak és haragszanak, mint mi magunk. Sőt azt 

hisszük, hogy a harcok és háborúk sem hiányozhatnak közülük, hiszen a mítoszok erre 

tanítanak minket.” Szent Ágoston pedig ezt írja Isten városa című művében: „Mi a 

platonisták mellett határoztuk el magunkat, akik jogosan a leghíresebbek valamennyi 

filozófus között, ezek ugyanis arra a belátásra jutottak, hogy a halhatatlan, értelmes és 

szellemmel teli emberi lélek csak annak az istennek a fényében való részesülés árán tud 

boldoggá válni, aki magát az embert és a világot alkotta.”  

Pogányság a modern világban: A fölvilágosodás hajnalának értelemvallása, a deizmus 

azonban csak a világ teremtését tulajdonította Istennek, szerinte aztán többé már nem 

avatkozott bele sem a természetbe, sem a történelembe, nem vált emberré sem, és Jézus 

Krisztus sem hozta el számunkra a megváltást. A fölvirágzó természettudományok és a 
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kibontakozó deizmus korában jelent meg ezekre válaszul Jézus Szentséges Szívének a 

tisztelete, ennek elterjedéséért küzdött Canisius Szent Péter, Eudes Szent János és Alacoque 

Szent Margit, hogy csak a legnagyobbakat említsem. VI. Piusz pápa ezt mondta ezzel 

kapcsolatban: „Jézus Szívében isteni Megváltónk végtelen szeretetét és korlátlan 

jótéteményeit szemléljük és tiszteljük.” 

De mit hoz a jövő a pogányság és az istenfélelem küzdelmében a legújabb korban? 

Napról napra láthatjuk, a nyugati civilizációban miként tör előre szinte föltartóztathatatlanul 

az újpogányság áradata. A párbeszéd jegyében a világvallásoknak egy új, modern panteonja 

épül, az Európai Unió alkotmányában pedig Isten nevét még csak meg sem említik. A II. 

vatikáni zsinat óta pedig Egyházunk is igyekszik tökéletesen a liberalizmus elvárásaihoz 

idomulni: a katolikus hitnek ezt a válságát leplezte le Lefebvre érsek írásaiban és 

beszédeiben. Vlagyimir Szolovjov szinte jövőbe látón azt írta 1899-ben Az Antikrisztus 

története című művében, hogy Európa államai a XXI. században egyesülnek, majd 

megjelenik egy világuralkodó, aki egy világzsinatot hív össze, hogy valamennyi vallást az 

uralma alatt egyesítse. A zsarnok megnyeri magának a zsinat résztvevőinek többségét, a neki 

ellenállókhoz pedig ezekkel a szavakkal fordul: „Mit tehetek még értetek?! Nem tudom. 

Mondjátok meg nekem ti magatok! Ti, keresztények, ti, akiket testvéreitek és vezetőitek 

többsége magára hagyott, akiket a népek hangja prédául dobott, mondjátok meg ti 

magatok, mi a legértékesebb számotokra a kereszténységben! Ekkor szólásra emelkedett az 

agg János atya: „Hatalmas uralkodó! Krisztus maga a legbecsesebb számunkra a 

kereszténységben! Arra a kérdésedre pedig, hogy mit adhatsz még nekünk, ez az egyszerű 

válaszunk: valld meg nyíltan, most, mindannyiunk előtt, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, 

aki emberré lett, föltámadt és újra eljön dicsőségben. Valld meg Őt, és mi szívből 

elismerünk téged mint az Ő fölséges eljövetelének igaz hírnökét!” 

Kedves Hívek! Szolovjov története ugyan csak fikció, az elbeszélés mégis arra tanít minket, 

hogy maradjunk hűségesek hitvallásunkhoz, ne féljünk Jézus Krisztust igaz Istennek és az 

emberek egyetlen Megváltójának megvallani. A Jézus Szíve-tisztelet a pogánysággal és a 

fenyegető hitehagyással szemben vívott küzdelemben jelent számunkra erős védelmet, 

hathatós oltalmat. Alacoque Szent Margit egy alkalommal ezt mondta: „Isten segítségével 

kétségtelen világossággal ébredtem rá, hogy micsoda örömöt jelent neki, ha teremtményei 

megismerik, szeretik és tisztelik őt. Ez az öröm oly végtelenül nagy volt bennem, hogy úgy 

tűnt számomra, mintha megígérte volna nekem, hogy mindazok, akik neki szentelik 

életüket, soha sem fognak elveszni.” Hasonlóképpen bátorítók az Ars-i szent plébános 

szavai: „Ha tudnánk, mennyire szeret a Megváltó minket, meg is halnánk attól a nagy 

örömtől! Nem hiszem, hogy létezik olyan szív, mely annyira kemény volna, hogy ne tudná 

szeretni Őt, ha látná, mennyire szereti őt Krisztus Szíve! Ó, mennyire szép is a szeretet! Az 

nem más, mint Krisztus Szívének túlcsordulása, mely telve van szeretettel! Egyetlen 

boldogságunk ezen a Földön az, hogy szerethetjük Istent, és hogy tudjuk, Isten is szeret 

minket!” Hagyatkozzunk hát teljes szeretetünkkel Jézus Szentséges Szívére, valamint Mária 

Szeplőtlen Szívére! Ezek a szívek ugyanis egymással egyesülve szünet nélkül értünk, 

emberekért dobognak! Amen. 


