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ces volt, aki itt is halt meg. 1477-ben Ilona magyar 
özvegyasszony. 1489-ben Báthory István erdélyi vajda. 
1502-ben Corvin János, Mátyás király fia 100 főnyi 
csapat kísérte el. A pápaválasztásra igyekvő Bakócz 
Tamás esztergomi érsek is útba ejtette a kegyhelyet, 
és azt gazdagon megajándékozta. 1514-ben Pécsváradi 
Gábor szentföldi útja során Loretóban is megfordult. 
Nem akasztották meg a magyarországi zarándoklatokat 
a török háborúk. 1524-ben Kanizsai László vasi főispán 
zarándokolt el Loretóba. Továbbá a protestáns Szenczi 
Molnár Albert, a katolizált Pázmány Péter, a költő 

Zrínyi Miklós, Nádasdy Ferenc 
országbíró, II. Rákóczi Ferenc. 
Ilyen zarándok elődjeink után 
már nem is csodálkozunk 
azon, hogy a mi kis Loretói-
kápolnák legszorgalmasabb 
látogatói a férfiak.  
Május közeledtével mi is 
igyekszünk felkészülni a Szent 
Szűz méltó tiszteletére egy 
kis füzettel, melyben a Loretói 
litánia megszólításain és Jo-
seph S. Klauber (1750) dog-
matikus képein keresztül 
igyekszünk bemutatni a Má-
ria-tisztelet e népi ájtatosság-
ban őrzött és a ferencesek 
számára mindig friss és ins-
piráló változatát. 

(Szerkesztette: P. Kercza Csaba Asztrik OFM. Felhasznált 
irodalom Udvarhelyi Olivér: Loretói gondolatok c. írása) 
 

Könyörgés járvány idején! 
 
Urunk , oltalmazó Jóságodat kérjük a járvány idején: 
- Add, hogy hitünkben megerősödve szembe tudjunk 
nézni a ránk nehezedő fájdalmakkal, félelmekkel! 
- Add, hogy visszanyerjük lelki békénket és alázatosan 
bízzunk a Te véghetetlen jóságodban! 
- Szent Erzsébet plébániánk védőszentje, Te mindig 
szíveden viselted a szegények sorsát. Segítő közben-
járásodat kérjük a vírusbetegség miatt nehéz anyagi 
helyzetbe került testvéreinkért! 

- Szent Rita, Téged a mi temp-
lomunkban nagy tisztelettel 
övezünk, kérd az Urat plébá-
niánk híveiért, betegeink gyó-
gyulásáért és a meghaltak üd-
vösségéért! 
- Boldog Batthyány Strattmann 
László, Te magad is orvosként 
szolgáltál egyházmegyénk 
földjén, kérd Isten áldását or-
vosainkra, ápolóinkra, kórházi 
dolgozóinkra, hogy legyen hi-
tük, erejük, kitartásuk ebben 
a nehéz időben! 
- Szent Ferenc atyánk közben-
járásodra bízzuk az itt szolgáló 
papokat, szerzeteseket! Kérd 

a Legfölségesebb Urat, hogy őrizze meg egészségüket! 
Adjon a szívükbe erőt, hogy vigaszt tudjanak nyújtani 
a kétségbeesett, elcsüggedt rászorulóknak! Ámen.             

          (Várady- Szabó Johanna)
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Jézus a jó Pásztor 
 
Húsvét negyedik vasárnapján úgy ünnepeljük Jézust 
mint lelkünk jó pásztorát: a rettenthetetlen Szeretet 
végső győzelmének ikonját. Jézus nem csak farkas-
szemet nézett üdvösségünkért a sátánnal, a fenevaddal, 
de le is győzte. Jézus a lelkek jó pásztora, aki nem 
csak hívja, de fel is keresi az elveszett bárányt. Mi ma-
gunk is az Ő pásztori szeretetének köszönhetjük hi-
tünket, reményünket, szeretetünket. A pásztor alakjára, 
mint reálszimbólumra Jézus többször is tesz konkrét 
utalást. Minden esetben beteljesíti a korábbi pásztor-
előképeket. Azért jött, hogy életet adjon. Ez nem egy 
revitalizált élet, amelyet vitaminokkal, gyógyszerekkel 
vagy oltásokkal lehet elérni, hanem olyan élet, melyet 
csak a pásztor birtokol és az, akibe Ő ezt a saját Életét 
beléárasztja. 
Jézus pásztorbotja nem arra szolgál, hogy a bárányok 

fejét kopogtassa, ha-
nem, hogy meg-
ugrassza a farkast. 
Arra szolgál, hogy 
irányt mutasson és 
terelőként helyreiga-
zítsa a bárányok ki-
sodródását. Ezért ezt 
a pásztorbotot a vele 
együtt járó meg-
különböztetés aján-
dékával Péternek és 
törvényes utódainak 
adta, hogy minden 
időben irányt mutas-
sanak a megváltott-
aknak. Ma is nagy 
szükség van erre a 
nagy aposztázia és 
hitehagyás korsza-
kában. Jézus pász-
torbotja és szeretete 
egylényű és nem 

osztható kétfelé, mint ahogy a hazugság és az igazság 
sem egyesíthető. 
A jó Pásztor a hit és az erkölcs tekintetében megadta 
Péternek és utódainak a tévedhetetlenség ajándékát, 
de ez nem jelenti azt, hogy a pápának nem lenne 
adott esetben olyan magánvéleménye, mely nem kö-
telezi az egész egyházat. Azonban a hitletéteménnyel 
egyező nyilatkozataiban, főképp a nyilvános dogma-
kihirdetések és szentté avatások tekintetében mindig 
használja a tévedhetetlenség ajándékát. Ebből is 
látszik, hogy a jó Pásztor szeretete egy valóságos fel-
épített szellemi katedrális, melynek alapja a bűnbánat 
és a bűnbocsánat, a szentségek és a megszentelés, a 
végső szentségek és az üdvösség.    

(P. Kercza Csaba Asztrik OFM) 

 
 
Loretói kápolnánk  
 
A Loretói kápolnának helyet adó boltíves folyosóvéget 
1759-1766 között alakították ki. Minden bizonnyal ekkor 
került ide a kegyszobor másolata is. A kápolnánkban 
található Fekete Madonna szobor a Loretói Mária kegy-
szobrát formázza. A hagyománnyal egyezően a kápol-
nánkban az angyali üdvözletet ábrázoló tabernákulum 
emlékeztet a megtestesülés titkára. Az oldalfalakat fél-
domborműves ábrázolás borítja. A képek azokat a szent-
írási helyeket mutatják be, ahol Máriáról olvashatunk. 
Az ősrégi hagyomány szerint a Loretói szentélyben va-
lóban Szűz Mária názáreti házát találjuk meg. Ezt újabb 
történeti, régészeti, művészettörténeti kutatások is alá-
támasztják. Szűz Mária názáreti háza két részből állt: az 
egyik egy sziklába vájt barlang volt, amelyet a mai 
napig is tisztelnek a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában, 
a másik pedig az eléje épített ház. A hagyomány szerint, 
amikor a keresztes lovagokat kiűzték Palesztinából, Szűz 
Mária házának ezen első része került Loretóba (1294. 
december 10. napján). 
Az újabban előkerült adatok áttanulmányozása, a ré-
gészeti kutatások, a Szent Ház altalajának vizsgálata 
(1962–65), valamint nyelvészeti- és ikonográfiai tanul-
mányok alapján egyre inkább beigazolódni látszik, hogy 
a Szent Ház köveit hajóval szállították Loretóba az Epi-
ruszban uralkodó Angeli (=angyalok) család kezdemé-
nyezésére. Nemrég előkerült, 1294. szeptemberéből 
származó dokumentumból megtudjuk, hogy Niceforus 
Angeli epiruszi despota amikor férjhez adta Ithamar 
nevű lányát tarantói Fülöphöz, II. Anjou Károly nápolyi 
király negyedik fiához, gazdag nászajándékot küldött 
vele, amelynek része „a mi Asszonyunk, az Isten Anyja 
Szűz Mária házából hozott megszentelt kövek”.  
Ennek a csodálatos történetnek emlékére szerte Ma-
gyarországon és a világ többi országában is emlékhelyeket 
alapítottak a názáreti ház iránti tiszteletből, ahová a 

Szűz Mária tisztelők 
kevesebb áldozattal 
ugyan de maguk is 
elzarándokolhattak. 
Annál is inkább, mert 
magyar katolikus fő-
nemeseink közül 
többen is nagy becs-
ben tartották a Lo-
retói zarándokhelyet. 
Az ország vérzivata-
ros ideiben többen 
folyamodtak zarán-
dokként a Szent 
Szűzhöz.  
A XIV. sz. végén az 
első magyar zarán-
dok egy Antal nevű 
harmadrendi feren-
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Hirdetések 
 

1. Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak papi és 
szerzetesi hivatásokért. A mai perselyadományokat a ferences növendékek javára fordítjuk.  
 
2. Városunk Szent Flórián fogadalmi ünnepe a Székesegyházban május 2-án délelőtt a 9 órai szentmise 
keretében lesz, amelyre az egyházközségi képviselőtestületek tagjait várják. 
 
3. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a következő 3 vasárnapon, május 2-án, 9-én és május 16-án, minden 
szentmise után be lehet fizetni az egyházi hozzájárulást a templom bejáratánál. Szeretnénk ezzel is 
megkönnyíteni és segíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a testvérek hozzájárulását! 
 
4. A Ferences Rendház, Plébánia és az egykori Színházterem és üzletek történetének, életképeinek 
feldolgozásához kérjük, hogy ha régi fotókkal, írásokkal rendelkeznek, a plébánia irodáján legyenek szívesek 
leadni, ahol a digitalizálást követően azonnal vissza is adjuk tulajdonosaiknak.  
 
5.  Jövő vasárnap Anyák-napja, a 10 órai szentmise végén köszöntjük az édesanyákat, nagy szeretettel hívjuk 
és várjuk Őket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Május 3-tól hétköznapokon litániát imádkozunk a Loretó- kápolnában a Szűzanya tiszteletére. 


