
A keresztes hadjáratok ide-

jén, amikor a Szentföldet vissza-

hódították a kereszténység szá-

mára, a Kármel hegyén ott, ahol 

Illés próféta élt hajdan tanítvá-

nyaival, szerzetesi közösség ala-

kult. Életcélul tűzték ki, hogy a 

Szűzanyát különleges szeretet-

tel tisztelik engesztelésül azo-

kért, akik szerte a világon ezt 

nem teszik. Templomot építet-

tek a Szűzanya tiszteletére, 

ahol naponta hétszer összejöt-

tek, hogy napi munkájukat és a 

nap különböző óráit a Szűzanyá-

nak szenteljék imával és ének-

kel, földi életüket fölajánlva ne-

ki. Nagyon szigorú vezeklő élet-

tel, böjtöléssel engeszteltek a 

bűnösökért. 

Amikor később a muzulmá-

nok elözönlötték és meghódítot-

ták a Szentföldet, az addigra 

már nagyon sok tagot számláló 

szerzetesi közösség menekülni 

kényszerült. A keresztény Euró-

pában alapítottak új kolostoro-

kat, megtartva az eredeti esz-

mét. Szigorú életmódjuk azon-

ban sokak nemtetszését 

váltotta ki. Még a pápánál is ha-

mis vádakkal illették őket a feje-

delmek. III. Honorius pápát arra 

késztették, hogy oszlassa fel a 

rendet. 

Ebben a nehéz órában a rend 

generálisa könnyek között és szi-

gorú vezekléssel Úrnőjéhez for-

dult, hogy vegye személyes oltal-

mába rendjüket, és hogy ennek 

igazolásául a Szentatya részére 

egy kézzelfogható jelt is adjon. 

A Szűzanya meg is jelent III. Ho-

norius pápának és fölkérte, 

hogy az ő oltalma alatt álló ren-

det védje meg. Ugyanaznap, 

1251. július 16-án megjelent a ve-

zeklő Stock Simon rendi generá-

lisnak is a Szűzanya négy an-

gyal kíséretében és átadta neki 

a rend skapuláját, mondván: 

„Aki ezzel a ruhával felöltözve 

hal meg, nem fogja elszenvedni 

a pokol tüzét. Íme, az üdvösség-

nek egy jele, veszélyekben olta-

lom, békéteknek és örök szövet-

ségemnek záloga.” 

Ennek a ruhának a híre gyor-

san elterjedt és nemsokára 

mint a jó halál zálogának jelét 

hordták azok is, akik azelőtt el-

lenezték. Pápák, kardinálisok, 

királyok, püspökök, papok és 

keresztények milliói öltötték 

magukra már. 

A skapuláré felvételével járó 

kötelezettségek a következők: 

1, A skapuláré állandó viselése 

(legalább érem formájában) 2, 

Rendszeres imádság (elmélke-

dés, zsolozsma, rózsafüzér, 

stb.). Nem a mennyiség számít, 

hanem az, hogy rendszeresen 

és odafigyelve, szívből történ-

jék. 3, Rendszeres szentségi élet 

4, Szűz Mária iránti bizalomtel-

jes gyermeki lelkület 5, A Kár-

melita Rend Szentjei tanításá-

nak jobb megismerése 6, Lehe-

tőség szerint rendszeres 

testvéri összejövetel a többi ska-

puláré-viselővel.

A legújabb korban is új jelen-

tőséget nyert a skapuláré: 1858-

ban Lourdes-ban a Szűzanya 

Bernadette Soubirous-nak, 

mint Kármelhegyi Boldog-

asszony jelent meg utoljára, júli-

us 16-án, a Kármelhegyi Boldog-

asszony ünnepén. 1917. október 

17-én Fatimában az utolsó jele-

nés utolsó képe a Kármelhegyi 

Boldogasszony képében, skapu-

láréval látható Szűzanya volt, 

amint ezt előzőleg kétszer is 

megígérte a látnok gyermekek-

nek.

Folytatás a 3. oldalon
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A pécsi egyház-

megye területén, 

Tolna megyében 

található Báta 

község és a Szent 

Vér búcsújáró-

hely is. 2009-ben 

egyházközségi za-

rándoklatunk alkalmával itt is 

időztünk.

Egyike annak a kevés zarán-

dokhelynek, ami nem kimondot-

tan a Mária tisztelet központja. 

Tolna megye egykori virágzó 

bencés apátsága volt itt valami-

kor. A Szent László által alapí-

tott apátság (1092) múltja saj-

nos ma már csak a legendák és 

mondák homályába vész. A Thu-

róczi-krónikában azonban már 

annyi olvasható róla, hogy Gara 

János 1425-ben fogságából szaba-

dulva súlyos bilincseit a bátai 

monostor templomába vitte Jé-

zus isteni vérének tiszteletére.

IV. Jenő pápa 1434-ben Bátát 

Zsigmond király kérésére búcsú-

járóhellyé nyilvánította, és Ran-

zánusznak, a nápolyi király köve-

tének Mátyás udvarában írt 

könyve az ország egyik neveze-

tességének mondja Bátát. Ezek 

szerint kitűnik, hogy Bátán egy 

Szentostya-töredéket őriznek, 

amelyből valamikor vér csor-

dult. Ezt az ereklyét Úr napja ün-

nepén oltárra helyezik, és e cso-

dálatos ereklyéhez „megszámlál-

hatatlan” sokaság zarándokol. 

Kapisztrán Szent János szentté 

avatási aktái csodás gyógyulások-

ról is tesznek említést, „Krisz-

tus vérző teste előtt”. Báta arról 

is nevezetes, hogy Hunyadi Já-

nos itt verte le Gara nevű ellenfe-

lét, és ennek jutalmaként Ulász-

ló király erdélyi vajdává és Nán-

dorfehérvár kapitányává 

nevezte ki. A bátai apátság ado-

mányozói közé tartoztak: Hunya-

di János, Szilágyi Er-

zsébet, Hunyadi Má-

tyás, valamint 

Kanizsai Dorottya, 

Kinizsi Pál özvegye.

1526-ban II. Lajos 

az ország elszánt ve-

zetőivel együtt a bát-

ai kegytemplomban járult szent-

ségekhez, és a Szent Vér áldását 

fogadva indult a végzetes csatá-

ba. 1539-ben a bécsi pápai követ 

jelentése szerint Báta a törökök 

prédájává vált. A Szent Vér 

ereklyéje ekkor eltűnt. 1939-

ben a romok fölé neoromán stí-

lusú templomot építettek. 

A korábban helyi jelentőségű 

Szent Vér ünnepet IX. Pius pá-

pa 1849-ben az egész Egyház 

számára előírta, dátumát július 

1-jére tette. Ezután július a 

Szent Vér hónapja lett Szent 

Vér ájtatosságokkal. Ezt az ün-

nepet Bátán is megülik a napos 

napjához közel eső vasárnap. 

Az idei esztendőben Bátaszék-

ről gyalogos zarándoklat is in-

dult a bátai kegyhelyre.

Kevésbé ismert kegyhelyeink

Báta

a Szent Vér búcsújáróhelye

Miután meghalt Elisabeth Le-

seur (1866–1914), férje, Félix Le-

seur (1861–1950), aki állandóan 

gúnyolódott felesége vallásossá-

gán, megtalálta és elolvasta a 

naplóját, annak hatására katoli-

zált; végül beiratkozott a szemi-

náriumba, és pap lett. Elisabeth 

boldoggáavatási eljárását 1934-

ben indították el.

Elisabeth egy „burzsoá”, kato-

likus korzikai francia család sar-

ja volt, ahogy férje is katolikus 

családból származott. 1889-ben 

házasodtak össze; nem sokkal ez-

után az asszony rájött, hogy fér-

je elvesztette hitét. Sőt, Félix 

egy antiklerikális, ateista lap 

szerkesztője lett Párizsban, ha-

bár orvosi praxisát is megtartot-

ta. Félix egyre gyakrabban gú-

nyolódott felesége hitén, és neki-

látott „felvilágosítani” az 

asszonyt. Naplója szerint ez 

majdnem sikerült is, hozzátéve, 

hogy Ernest Renan Jézus élete cí-

mű művével remélte felszámol-

ni felesége maradék lojalitását a 

Katolikus Egyházhoz.

Mégsem így történt. Az 

asszony nekilátott kiművelni ma-

gát, és hamarosan két könyvtár 

volt az otthonukban. 

Egyikben az ateizmus 

melletti és az egyház 

elleni érveket tartalmazó köny-

vek voltak megtalálhatóak, a 

másikban pedig a szentek életei 

és Krisztus, valamint az egyház 

igazolására szolgáló művek. 

Elisabeth pedig egyre mélyeb-

ben élte meg hitét. 

Két évvel Elisabeth halála 

előtt arról beszélgettek, ki mit 

tenne, ha a másik meghal. Az 

asszony azt mondta férjének: 

„Biztos vagyok benne, hogy mi-

után visszatértél Istenhez, nem 

állsz meg félúton, és pap le-

szel.” Félix elutasítóan válaszolt.

Folytatás a következő oldalon

A nő, aki miatt pap lett ateista férje 
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Folytatás az első oldalról

A Szent Péter bazilikához ve-

zető Via della Conciliazione su-

gárúton van a Kármelhegyi Szűz-

anya temploma. II. János Pál pá-

pa, néhány nappal az ellene 

1981. május 13-án 17 óra 17 perc-

kor elkövetett merénylet után, 

azzal a kéréssel fordult a plébá-

nia kármelita atyáihoz, hogy 

küldjenek számára egy új skapu-

lárét, mivel ami rajta volt, véres 

lett a lövések következtében. A 

Szentatya, miután megkapta az 

új skapulárét, másnap egy cso-

kor rózsát küldött a Szűzanya 

kegyszobrának díszítésére, hálá-

ból, hogy a skapuláré megóvta 

életét. A Szentatya később ami-

kor 1991. február 10-én felkeres-

te ezt a plébániát, büszkén mutat-

ta meg skapuláréját, ezekkel a 

szavakkal: „Én a Kármelhegyi 

Szűz skapuláréját már gyermek-

korom óta hordom”.

A Szentatya 2001. március 25-

én így ír a 2001-es Mária-év al-

kalmából a Skapuláré 750. évfor-

dulójára: „A Skapuláré lényegé-

ben „ruha”. Aki megkapja az 

többé vagy kevésbé szorosan, az 

egész Egyház javára a Miasszo-

nyunk szolgálatára szentelt Kár-

melita Rendhez kapcsolódik. Aki 

tehát felveszi a Skapulárét, ezzel 

belép Kármel földjére, hogy 

„egyen annak terméséből és 

gyümölcseiből” (Jer 2,7), és meg-

tapasztalja Mária szelíd, anyai je-

lenlétét, elkötelezve magát nap-

ról-napra, hogy bensőleg Jézus 

Krisztust ölti magára, és – az 

Egyház, valamint az egész embe-

riség javára – élőként mutatja 

be Őt önmagában.” „Én is régóta 

hordom szívemen a Kármel Ska-

puláréját!” 

Tehát a szent vállruha egy ha-

bitus, egy életforma, a Szűz-

anyát öltjük magunkra, Máriát. 

Az Anya és a Fia szorosan átöle-

lik egymást, mindörökre elvá-

laszthatatlanok.

Ó, Boldogságos Szeplőtelen 

Szűz, Kármelhegy ékessége 

és fénye, ki különösen 

kegyes szemmel tekintesz 

arra, aki áldott ruhádat 

viseli; tekints reám is 

kegyesen és fogadj oltalmad 

palástja alá. Erősíts 

hatalmaddal, világosítsd 

meg lelkem homályait 

bölcsességeddel s gyarapítsd 

bennem a hitet, reményt és 

szeretetet. Ékesítsd fel 

lelkemet kegyelmekkel és 

erényekkel, hogy isteni 

Fiadnak mindenkor kedve 

teljék benne. Állj mellettem 

életemben, vigasztalj meg 

halálomban édes 

jelenléteddel, és mutass be a 

Szentháromságnak mint 

gyermekedet és ájtatos 

szolgádat, hogy a 

mennyországban örökké 

dicsérhesselek és 

áldhassalak. Ámen.

Folytatás az előző oldalról

Elisabeth mellrákban szenve-

dett. És minthogy hitének kö-

szönhetően jól és derűsen visel-

te a szenvedést, Félix úgy határo-

zott, hogy nem támadja tovább 

felesége vallásosságát. 

Miután Elisabeth meghalt 

1914-ben, férje talált tőle egy fel-

jegyzést, amit neki címzett: 

„1905-ben azt kértem Istentől, 

hogy mérjen rám annyi szenve-

dést, amennyivel megválthatom 

a lelkedet. Azon a napon, ami-

kor meghalok, az árat megfize-

tem. Nő még nem érzett na-

gyobb szeretetet, mint aki életét 

adta férjéért.” 

Persze Leseur ezt elő-

ször csak egy vallásos nő képzel-

gésének tartotta. Felesége halála 

után úgy döntött, ír egy könyvet 

Lourdes csodái ellen. Mikor ellá-

togatott a városba, és feltekin-

tett Mária szobrára, rádöbbent, 

hogy Elisabeth elfogadta a szen-

vedést, és felajánlotta azt az ő 

megtéréséért. Félix visszatért 

gyerekkora hitéhez, és tanulmá-

nyozni kezdte felesége spirituá-

lis írásait, amelyeket 1899-től 

kezdve írt egészen a haláláig, 

majd ki is adta. 

Végül 1919-ben belépett a do-

monkos rendbe. 1923-ban szen-

telték pappá, és élete további ré-

szében felesége lelkiségéről be-

szélt másoknak. 

MK

Égi Édesanyám! 

Oltalmazd meg 

Magyarországot, 

püspökeinket, papjainkat, 

szerzeteseinket, 

családtagjainkat, 

közösségünket és az egész 

magyar egyházat! 

Mindazoknak, akik még 

nem tudnak hinni, a 

Szentlélek ereje és 

világossága által add meg 

az élő hit kegyelmét, hogy ez 

az ország Mária országa, a 

Te országod lehessen. 

Tisztíts meg  minket a 

bűntől a Szentlélek tüzével 

és vezess el Szent Fiadhoz, 

Jézushoz! 

Ámen!
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A Szentatya 

imaszándéka 

2010. július hónapra

Általános: Hogy a világ valamennyi 

nemzetében a kormányon levők megvá-

lasztása az igazságosság, az átláthatóság 

és a becsületesség szerint valósuljon 

meg, tiszteletben tartva az állampolgá-

rok szabad döntését.

Missziós: Hogy a keresztények arra 

törekedjenek, hogy mindenütt, különö-

sen a nagy városi központokban, haté-

kony hozzájáruljanak a művelődés, az 

igazságosság, a közösségvállalás és a bé-

ke előmozdításához.

Naptár 2010. július hónapra

Július

4. 17:30 Rózsafüzértitok-csere, szentségimádás

5. 19:00 Katekumen csoport összejövetele

11. 16:00 Ovis mise

12-17. Erdélyi zarándokút

26-31 Hittanos tábor Háromfán

31. 16:00 Szeretetláng imaóra

19:00 Taizéi imaóra Újpetrén

Augusztus

1. 17:30 Rózsafüzértitok-csere, szentségimádás

2. 19:00 Katekumen csoport összejövetele

5. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás

6. 6:00 Litánia, szentségeltétel

19:00 Elsőpénteki szentmise

7. 15:00 Rózsafüzér

16:00 Seniorok szentmiséje

8. 16:00 Ovis mise

A Siklósi Római Katolikus 

Egyházközség kiadványa. 

Kereskedelmi forgalomba nem kerül. 

Felelős szerkesztő: 

Szép Attila plébános

www.siklosiplebania.hu

Felhívás

A kora nyári időszakban hazánk több területén ha-

talmas árvizek pusztítottak. Közel 400 ház dőlt össze 

vagy rongálódott meg annyira, hogy le kell bontani, s 

az ott élőknek, még ebben az évben, újat kell építeni. 

Ehhez nem csak pénzadomány kell, hanem munkás kéz 

is.

A pécsi cserkész kerület (Baranya-Tolna-Somogy me-

gye területén működik) a bontási és helyre állítási mun-

kákra munka tábort szervez, nem csak cserkészek ré-

szére, július 25–augusztus 5. közötti időszakban, de 

csak 8 napra, melyet a Miskolcon működő és a helyreál-

lításokat koordináló csoport fog meghatározni, termé-

szetesen a munka helyét is.

Várjuk azok jelentkezését, akik munkájukkal is sze-

retnék a borsodi árvízkárosultakat segíteni. 

A csoport utaztatását kerületünk vállalja fel, és segí-

ti ottani létét. Lehetőség van ács, kőműves brigádok, 

vagy közösségek más időpontban történő munkájának 

szervezésére is. Jelentkezni a 30/235-50-61 telefonon 

lehet július 10-ig.

Tóth János

VI. ker. vezető tisztje

A cserkészet keretein belül, nem 

cserkész gyermekek részére, már több 

éve, hogy a nyári időszakban, úszás 

oktatására lehetőséget adunk.

Ezért várjuk, elsődlegesen 5-7 éves, 

gyermekek jelentkezését.

Jelentkezni a 30/235-50-61 számon 

lehet.

Tóth János

cspk

A Pécsi Egyházmegye 2010-es nagy bel-

földi zarándoklata a Kalocsa-Kecskeméti Fő-

egyházmegye egyik búcsújáróhelyére, Ha-

jósra vezet.

Az egyes egyházközségek maguk jutnak 

el busszal Hajósig, ahol közösen keresztút 

és szentmise lesz. 

Ebéd után Kalocsán Bábel Balázs érsek 

úr fogadja a zarándokokat a főszékesegy-

házban, ahol közös litániával ér véget a 

program.




