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Május szép imádsága: a loretói litánia

„Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát” – hangzik fel május estéin 
hazánk sok templomában a szép népének a loretói litánia elimádkozása után. Égi 
édesanyánkat köszöntjük májusban.

                   Hieronymus Wierix: A Szűz a loretói litánia szimbólumaival 

Egyházunk a Szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba 
borulás hónapját. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja tiszteletünknek: 
„Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak” (vö. Én 
2,10–12).

Először X. Alfonz, Castiglia királya kapcsolta össze májust a Szűz Mária személyével a 13. 
században – ilyenkor megkoronázta a Szűzanya képét, szobrát, és énekekkel magasztalta 
Máriát. Ez a májushoz kapcsolódó tisztelet kibontakozott szerte Európában; számos 
kiadvány jelent meg, és a pápák is jóváhagyták tanításaikkal, körleveleikkel. Egyre inkább 
elterjedt és általánossá vált, hogy a hívek litánia imádkozására gyűltek össze esténként.

A litánia kifejezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A 7. századra alakult ki a 
mai formája: szándék – hívek válasza.

A loretói litánia a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. A Párizsban 
fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci 
szertartás akathiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a 
fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Loretóban, a bazilikában lévő Szent 
Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, 
valószínűleg Kaníziusz Szent Péter kiadásában, aki Loretóban járva hallotta az imádságot. 
VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a loretói litániát, a 
különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette.

A loretói litánia alapformája: 48 (12x4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 
Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt 
Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”



Mivel e litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek – a II. 
vatikáni zsinat után például: „Egyházunk Anyja, könyörögj érettünk!” Ide kapcsolódik 
a Ferenc pápa által elrendelt új ünnep, melyet idén pünkösdhétfőn ülünk meg először: Szűz 
Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja.

Az egyes invokációkról részletesebben a Magyar katolikus lexikon megfelelő címszavainál 
olvashatunk.

A loretói litánia magyar énekelt változatában (Éneklő Egyház 692., Hozsanna199) négy 
invokáció után ismétlődik a „Könyörögj érettünk!” kérés.

Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban e litániát, melyhez 
egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária-imádságok kapcsolódnak.

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával 
megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő Anyjának közbenjárására eljussunk az 
örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

ForrásMagyar katolikus lexikonAdoremus (2018. május)
Magyar Kurír
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Camino del Norte
2016. júl. 17. 32. nap Finisterra

Egy hónap után először nem sötétben keltünk, elmaradt a reggeli halk csomagolás és indulás. 
A Camino-s szabadnapunkat töltöttük ma. Délelőtt lesétáltunk az óceán partjára napozni, 
pihenni. Nagy fürdést nem rendeztünk, mert hűvös volt a víz, de nagyon jól esett az édes 
semmittevés a napsütésben! Délután átmentünk egy másik partszakaszra kagylóvadászatra. 
Eleinte kitörő örömmel vetettük rá magunkat minden egyes fésűkagylóra, de ahogy haladtunk 
előre a hosszú fövenyen egyre több lett a kagyló, a végén le se hajoltunk értük, mert a 
szatyrunk már tele volt! Este került sor a zarándoklat lezárására, amire a tegnapi megerőltető 
nap után már nem maradt energiánk. Felmentünk a világítótoronyhoz, amely a földnyelv 
legnyugatibb pontján található, bő három kilométerre a falutól. Itt áll a Camino nullás 
kilométerköve, és itt adják az utolsó pecsétet a zarándokútlevélbe. A zarándokok a meredek 
part szikláin ülve nézik végig a naplementét. Nagyon szép, megható pillanatok ezek. Szinte el 
sem hisszük, hogy itt vagyunk, pedig másfél éve vártunk erre a napra! A Nap pompás előadást 
rendezett nekünk, méltó befejezése volt az egy hónapos zarándoklatnak.

… itt ér véget a történet, de azt hiszem, hogy ez nem a vég, hanem valaminek a kezdete… 
A lelkem egy része ott maradt az Úton, és tudom, hogy vissza kell mennem érte….

Befejezésül álljon itt néhány „bölcsesség”, amely az úton fogalmazódott meg bennünk: 

     - a Camino nagyon…fáj
     - a hegyről sokkal nehezebb lejönni, mint felmászni rá
     - nincs az a teli zsák, amelybe még ne férne valami
     - felbecsülhetetlen értékek: nylonzacskó, befőttes gumi, biztosítótű, ruhacsipesz
     - az élet apró öröme: szappan a mosdóban
     - annál nagyobb öröm: kéztörlő a mosdóban, teafőzési lehetőség a konyhában
     - az ember alkalmazkodó képessége végtelen
     - soha nem kell félni, mindig jön a segítség, ha szükség van rá.
     - ha nem jön a segítség, az azért van, mert magunk is meg tudunk birkózni a feladattal
     - Semmi nem történik ok nélkül
     
 A Camino legnagyobb tanulsága számunkra, hogy: MINDIG VAN TOVÁBB !
                                                                                              Dr. Szénás-Máthé Katalin



Hívek tízezrei gyűltek össze a magyar Egyház
örömteli ünnepére, Brenner János vértanú pap 
boldoggá avatására május elsején Szombathelyen, 
a z  E m l é k m ű - d o m b o n .  A  s z e n t m i s e  
főcelebránsa Angelo Amato bíboros, a Szentek 
Ügyeinek Kongregációja prefektusa, szónoka Erdő 
Péter bíboros, prímás volt.

Fölragyog a fény – Boldoggá avatták Brenner Jánost

A szombathelyi Emlékmű-dombon közel 20 ezer ember énekkel, imával várta a szentmisét. Az 
öthektárnyi füves tér fölé magasodik a szocializmus 1970-ben felavatott alkotása; Heckenast 
János műve ma a város legmegosztóbb pontja. Egykor a „felszabadulás” emlékeként állította az 
az államhatalom, amelynek uszító ereje a gyilkolásig juttatott el embereket; ma a szeretet 
fegyverével aratott győzelem ünnepének helyszíne.

A lankán felállított széksorokban ültek a papok, szerzetesek, mellettük a ministránsok, fehér 
ruhába öltözött kétezer ünneplő, mögöttük a dombot a hívek sokasága töltötte meg. Megmozdult 
az egész magyar Egyház. Plébániai közösségek indultak útnak az egész országból és határon 
túlról, zarándokcsoportok gyalogosan és kerékpárral, hogy együtt ünnepeljék a hitéért 
vértanúságot szenvedő papot.

A tömeg a reggeli óráktól készült a szentmisére. A domonkos nővérek rózsafüzért vezettek, a 
Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai a vértanú pap lelki 
naplójából és tanúk vallomásaiból olvastak fel.

Székely János megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelten a Brenner család tagjait, 
köztük, öccsét, Brenner József nagyprépost atyát és az állami élet képviselőt. Németül, horvátul, 
szlovákul és lovári nyelven is elhangzottak üdvözlő szavai. „A helyen, ahol egykor egy 
istentagadó diktatúra ünnepei zajlottak, ma felragyog az evangélium fénye. Az emlékhelyet 
birtokba veszi Krisztus, üzenve, hogy ő a történelem ura, a bárány, akit megöltek, mégis él. Ő az, 
akiért Brenner János is életét áldozta, nagyobb minden földi hatalomnál.”

Hosszan kígyózott a középen felállított színpadhoz a püspökök menete, köztük a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, akikhez számos vendég főpásztor csatlakozott a határon 
túlról.

A latinul elhangzott szentmise főcelebránsa Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek 
Kongregációja prefektusa, szónoka Erdő Péter, bíboros, prímás volt.

Ruppert József SchP, a boldoggáavatási eljárás posztulátora ismertette Brenner János életútját. A 
jól ismert eseményeket az óriáskivetítőn képekkel illusztrálták. 

Székely János szombathelyi megyéspüspök Angelo Amato bíboroshoz fordulva kérte Isten 
szolgája, Brenner János boldoggá avatását. Angelo Amato ezután felolvasta Ferenc pápa apostoli 
levelét.

Elfogadva Székely János püspök, valamint sok más püspök és számos hívő kérését, és miután 
megkaptuk a Szentek Ügyeinek Kongregációja véleményét, apostoli tekintélyünknél fogva 
megengedjük, hogy Isten szolgája, tiszteletre méltó Brenner János vértanú áldozópap szolgálva 
saját híveit, és megvédve az Oltáriszentséget, akit egy beteghez vitt, mostantól kezdve a boldog 
nevet viselje. Ünnepét a jogban előírt módon és helyen megtarthatják minden év december 15-
én, mennyei születésének napján. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Kelt Rómában, Szent Péter székénél 2018. április 23-án.

MKPK
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A Siklósi Római Katolikus Plébánia kiadványa. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán - plébános  www.siklosiplebania.hu
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Májusi programjaink: 

Zarándoklat Szombathelyre Brenner János boldoggá avatására.
6 órakor Szentmise  az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás a templomban.
6 óra Litánia és szentségbetétel a templomban.
18 órakor Szentmise a Rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.
15 óra Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére.
15 óra 15 perc Vasárnapi Iskola a templomban.
16 óra Gyerekmise  a templomban.                 
17 óra Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás  a templomban
18 óra 45 perc Filmklub a plébánián. 
16 óra Szentmise Kisharsányban.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
11 óra 30 perc Els�áldozás Nagyharsányban. 
14 óra Szentmise Nagytótfaluban.
7 óra Szentmise a siklósi templomban.
Gyalogos zarándoklat Máriagy�dre.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.         
18 óra 45 perc Filmklub a plébánián.
10 óra Els�áldozók találkozója Máriagy�dön.
10-12 óra Nikodémus óra a siklósi templomban.                                                                                                                                                                               
15 óra 30 perc Imaóra a templomban.          
16 óra Szentmise Kistapolcán.   
19 óra a Katekumen csoport találkozója a plébánián.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.

Május 1. Kedd

Május 3. Csütörtök

Május 4. Péntek

Május 5. Szombat

Május 6. Vasárnap

Május 10. Csütörtök

Május 13. Vasárnap

Május 17. Csütörtök

Május 20. Vasárnap

Május 21. Pünkösdhétf�

Május 23. Szerda
Május 24. Csütörtök
Május 26. Szombat

Május 27. Vasárnap

Május 28. Hétf�
Május 30. Szerda

Május hónapban az esti szentmisék el�tt elimádkozzuk a májusi litániát.

2018. májusi imaszándék

A világiak küldetéséért: hogy a világi keresztények 
betölthessék sajátos küldetésüket, találékonysággal 
válaszolva azokra a kihívásokra, melyekkel a mai világ 
szembesül.


