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1. Bevezetés

A magyar Schönstatt-család az óbudavári kápolnában levő MTA 
kegykép megkoronázásra készül. E kiadvány célja a lelki készület elő-
segítése, az esetleges felmerülő kérdések megválaszolása, és a segítség-
nyújtás abban, ha a közös koronázási gesztust egy saját szívbéli, vagy 
otthon a háziszentélyben zajló koronázással előzzük meg, és készítjük 
elő.

Ősrégi hagyományt követünk, amikor imáinkban Máriához, Jézus 
édesanyjához, mint Királynőhöz fordulunk.

Az első századok imái és az egyházatyák írásai kezdettől fogva a 
legnagyobb tisztelettel nemcsak édesanyaként, hanem Úrnőként emlí-
tik Őt. A mi hitéletünket és a Szűzanyával való kapcsolatunkat is mé-
lyítheti, gazdagíthatja, ha mi is királynőként tekintünk rá. Nem Neki, 
aki a mennyben Isten színelátásában örvendezik, van szüksége erre a 
fajta tiszteletre, hanem nekünk, akik sokszor túl nagy jelentőséget és 
rangot tulajdonítunk magunknak.

Az előttünk célba jutott szentek életpéldáján láthatjuk, nagyon 
hatékony lelki nevelő és segítség a Szűzanya. Királynőként nem ural-
kodni akar, hanem minden erejével és Istentől kapott hatalmával azon 
van, hogy az üdvösségre segítsen bennünket.

Newman bíboros másfél századdal ezelőtti szavai: „Áttekintve Eu-
rópa fölött, láthatjuk, hogy nem a hangsúlyosan Máriát tisztelő közös-
ségek azok, akik megszűntek Fiát imádni, hanem éppen azok a közös-
ségek, akik Mária tiszteletéről lemondtak.”

A Szűzanya egy ember, Isten teremtménye, Őhozzá képest por-
szem. De Isten egészen magasra emelte őt, hogy a mi anyánk is legyen 
és segítségünk a lelki előre haladásban, a gyermeknevelés nehéz fel-
adatában és az önnevelésben.

A Szűzanya a legnagyobb szent, mert ő a legalázatosabb. Az Atya 
akaratával teljesen azonosulva, azt teljes szívvel elfogadva tudja az Is-
ten nagyságát, szépségét tükrözni. „Légy hű, és elnyered az élet koro-
náját” (Jel, 2,10) – mondta neki Jézus, és mondja nekünk is.
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Halljuk meg a Szűzanya együttműködésre hívó kedves szavát, te-
gyük meg Őt a mindennapjaink királynőjévé!

Anyja vagyok a szép szeretet-
nek, az istenfélelemnek, megis-
merésnek és a szent reménynek. 
Nálam van az út és az igazság 
minden kegyelme, nálam az élet 
és az erény minden reménye. Jöj-
jetek hozzám mind, akik kíván-
tok engem, és teljetek el gyümöl-
cseimmel, mert lelkem édesebb 
a méznél, és birtoklásom jobb 
a lépes méznél! Emlékezetem él 
minden idők nemzedékeiben. 
Akik engem esznek, még inkább 
éheznek, akik engem isznak, még 
inkább szomjaznak, aki rám 
hallgat, meg nem szégyenül, s 
akik értem fáradnak, nem esnek 
bűnbe. Akik fényt derítenek rám, 
örök életet nyernek.

 (Sir 24,24-31)

Maria Kiess, Josef Kentenich-Hof 

Hillscheid, Németország

(fotó: Peter Späth)
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2. Történeti áttekintés

Máriát már a világ kezdetekor jelölte ki Isten arra a szerepre, hogy 
Isten Fiát megszülje. A világ kezdetétől készítette fel erre a hivatásra. 
Amit az emberiség hajnalán Éva (társával, Ádámmal) a paradicsom-
ban elrontott: nem engedelmeskedett Isten szavának, Mária helyre-
hozta. Engedelmes életet élve elfogadta Isten akaratát és igent mon-
dott az angyali üdvözletnek. A kereszthalálkor, abban a pillanatban, 
amikor Jézus oldalába döft e a lándzsát a római katona, egybeforrt 
szíve Jézuséval. Mária mennybevételét vallja a katolikus egyház, aho-
vá megdicsőülve érkezett. A mennybeviteli liturgia szerint a korona 
a földi szenvedésének jutalma, mely a mennyben dicsőséggé válik. 
Anyai példa az embereknek, ezért megkülönböztetett tisztelet jár an-
nak az asszonynak, aki bűntelenül élt. A katolikus egyház azzal fejezi 
ki tiszteletét, hogy ikonográfi ájában Máriát koronával a fején ábrá-
zolják sok esetben. Az egyház nem üres, barokkos szertartásnak ve-
szi Mária megkoronázását, hanem az anyai szeretet szeplőtelen tisz-
taságának, fi gyelemfelkeltésének példáját fejezi ki: tekintsünk fel örök 
eszményképünkre. Az efezusi zsinat után – amikor Máriát az Isten-
szülő címmel tüntették ki –, újabb kitüntetett fi gyelem övezte Máriát. 
1038-ban, amikor Szent István Magyarországot Mária oltalmába aján-
lotta, felajánlotta neki a magyar koronát. Ezzel kezdődött el a mennyei 
koronázás gondolata, és az akkori – politikai értelemben tekintélyes 
– keresztény Magyarország sugalmazta a koronázás jelentőségét Nyu-
gat-Európának.

A XII. században jelentek meg ennek hatására olyan Mária-képek, 
amelyeken Mária égi trónon ül, és a koronát angyalok tartják feje fe-
lett, miközben Krisztus Mária felé fordulva megáldja őt (Sendlis 1185 
körül, Párizs 1210, Chartes 1225), vagy a trónon ülő Krisztus koronáz 
(Strassburg 1230). A XIV-XVI. században az az uralkodó forma, hogy 
Mária Krisztus előtt térdepel, amikor megkapja tőle a koronát (Vitale 
de Bologna 1353). A késő gótikus fafaragványokon a korona a Szentlé-
lek, egy háromszög, melyben esetleg egy galamb is található (idősebb 
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Holbein 1499). A reneszánszban már feltűnik a koronázás ábrázolásá-
ban az Atyaisten is (Boticelli 1490, Filippo Lippi 1467).

A XVI. században VIII. Kelemen pápa egy Mária-szobrot koroná-
zott meg a Santa Maria Maggioréban Rómában. 1652-ig negyvenöt 
szobrot, illetve Mária-kegyképet koronáztak meg Rómában. Rómán 
kívül legelőször a częstochowai Fekete Madonna került megkoroná-
zásra. 1717-ben Cesenában már VI. Piusz pápa végezte el egy szob-
ron a szertartást. A lelkes szobor- és képavatás tovább folytatódott és 
1792-ben Pietro Bombelli bíboros már négykötetes műben sorolja fel 
az addig megkoronázásra került műalkotásokat. A pápák jobbára ma-
guknak tartják fent ezt a Mária jelképes királyságáról szóló szertartást, 
illetve engedélyezését. Különösen Máriával kapcsolatos kiemelt ese-
ményeken marad meg ez a tiszteletadás. 1854-ben hirdette ki IX. Piusz 
pápa a szeplőtelen fogantatás dogmáját, és személyesen helyezte fel a 
Szent Péter Bazilika kórusán lévő Immaculata képet. Majd száz évvel 
később, a dogma kihirdetésének centenáriumán, 1954-ben XII. Piusz 
pápa megírta a „Fulgens corona” kezdetű pápai körlevelét, és elrendel-
te, hogy május 31-e legyen a Mária királynői méltóságának napja.

A XX. században már szinte a világ összes országából kértek és 
kapták meg az engedélyt a megkoronázásra.

Az ereklyék mellett a szobrok, különösen pedig a Szűz Mária-áb-
rázolások ruhával való díszítéséről kell szót ejtenünk. Ez szintén egy 
sok-sok évszázados múltra visszatekintő, általánosan elterjedt gyakor-
lat. Öltöztetik a kegytemplomok, templomok szobrait, a körmenetek 
alkalmával körbevihető hordozható szobrokat, de az otthoni áhítatban 
megjelenő szobrokat is. Ez tehát egyaránt része a közösségi és egyé-
ni áhítatgyakorlatnak. Gyökerei feltehetőleg a román korba nyúlnak 
vissza, amikor már ismert a Mária-szobrok fémmel való bevonása. 
Párhuzamként a bizánci képtiszteletben ismert, nemesfémmel, nemes 
kövekkel bevont ikonok juthatnak eszünkbe. A következő fontos moz-
zanat az első fejdíszek, koronák szobrokon való megjelenése a XII-XIII. 
században. Ezt követően a gótika korára tehető Európában az első va-
lós ruhadarabok megjelenése. Nálunk is a barokk kortól, különösen a 
török kiűzését követően lesz közkedveltté a szobrok öltöztetése. Ekkor 
kezdik öltöztetni a híres andocsi gótikus Fekete Madonnát, vélhetőleg 
a csíksomlyói szobrot is, amelynek öltöztetése a XX. század 60-as évei-
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re abbamaradt, és erre az időszakra datálható a mátraverebélyi barokk 
öltöztethető szobor elkészülte is. (Frauhammer, Krisztina: Egy öltöz-
tetett Mária-szobor titkai. In: Vallási kultúra és életmód a Kárpát-me-
dencében 9., Laczkó Dezső Múzeum, 2014 Veszprém, pp. 82-96.)

2.1. A koronázás Schönstattban

Németországban 1933-ban Hitler került hatalomra, és megkez-
dődött a nemzetiszocialista diktatúra. 1935-ben nyilvánosan kezd-
ték üldözni az Egyházat és a különböző vallásos közösségeket. Ez 
Schönstattot is érintette, amit a nemzetiszocialisták egyik legnagyobb 
ellenségüknek tartottak. Kentenich atya kezdettől fogva fi gyelmesen 
követte a politikai eseményeket, és látta, hogy az elkövetkezendő évek 
nagyon nehezek lesznek. Csak azok fogják tudni megállni a helyüket, 
akik képesek hősiesen élni és gyakorolni a keresztény életet. Szerinte 
egy hősies keresztény gyermeki lelkületű, aki teljesen a gondviselésbe 
vetett hitből él.

1938-ban a Schönstatti Mária-nővérek egyik novícia-csoportja, vá-
laszként a politikai helyzetre, eszményképének Máriát, a Háromszor 
Csodálatos Királynőt választotta meg. Ezzel kifejezték, hogy teljesen a 
Szűzanya vezetésére bízzák magukat, és általa a jó Istenre is. Teljesen 
Mária rendelkezésére bocsátották életüket.

Kentenich atya az egész Schönstatt-mozgalmat felkészítette arra, 
hogy biankó felhatalmazást adjanak a Szűzanyának, vagyis teljes éle-
tüket ajánlják fel a Háromszor Csodálatos Anyának, és vakon bízzák 
rá magukat. Ez meg is történt 1939. október 18-án, amikor Schönstatt 
25 éves jubileumát ünnepelték. Ekkor már hat hete dúlt Németország-
ban a második világháború. Kentenich atya nem volt Schönstattban, 
Svájcba utazott, az ott lévőknek tartott lelkigyakorlatot. De írt egy ün-
nepi beszédet erre az alkalomra, amit ma Második alapító okiratként 
ismerünk.

Gyakran és szívesen emlegetjük ezt a szöveget, ami egyben annak 
is tanúbizonysága, hogy Kentenich atya ismerte valamennyire a ma-
gyar történelmet:

A jövőben ez legyen a mi jelszavunk is: „Életünk a királynőnké!”
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„Életünket és vérünket a királynőnkért!” – A mondás Mária Teré-
ziához kapcsolódik. A fi atal királynő trónra lépése után azonnal nehéz 
helyzetbe került. Minden oldalról hatalmas ellenségek szorongatták. 
Egyetlen reménye már csak a magyarok hűségében volt. Így ment el 
Pozsonyba, hogy a nemesektől és a nép vezetőitől katonai segítséget 
kérjen. A szép fi atal királynő segélykérő beszédére falakat rengető 
erővel tört ki a magyarok lelkesedése: „Vitam et sanquinem pro rege 
nostra!” (Életünket és vérünket a királynőnkért! – kiáltották.)

Aztán szembeszálltak egész Európával és megmentették Mária Te-
rézia országát.

Hozzájuk hasonlóan mi is készek vagyunk Nagyasszonyunkért és 
az ő művéért keresztet, szenvedést, és ha kell, a halált is elviselni.

E lelkület jeleként és bizonyítékaként, továbbá mindannak örök 
emlékéül, amit Mária addig Schönstattban véghezvitt, a Mária-nővé-
rek, az egész Schönstatt-család nevében, egy aranyozott koronát aján-
dékoztak a kápolnában a Szűzanyának. A koronát Kentenich atya tette 
fel a kegykép fölé egy ünnepség keretén belül 1939. december 10-én. 
Máriát azóta Schönstatti Háromszor Csodálatos Anyának és Királynő-
nek nevezzük.

A Münsteri Egyházmegye lányifj úságának szívében az a vágy szü-
letett meg 1940-ben, hogy megkoronázzák a Szűzanyát. Ezzel ők is, 
akárcsak a nővérek 1939-ben, azt akarták kifejezni, hogy a Szűzanyá-
nak biankó felhatalmazást adnak, vagyis életüket Máriának és Máriáért 
szeretnék felajánlani. 1940. augusztus 18-án megtörtént a koronázás. A 
Szűzanyának már volt egy koronája a nővérektől. Ezért ők a koroná-
zás jeleként egy zászlót ajándékoztak Máriának. Amikor erről a többi, 
más egyházmegyéhez tartozó lány értesült, nem tartották okos dolog-
nak az egész koronázást. Nem értették meg a münsterieket, sőt egyesek 
csúfolódtak is. A münsteri lányok Kentenich atyához fordultak, és ta-
nácsot kértek tőle. Végeredményben azt akarták megtudni, hogy va-
lóban olyan „hülyék”-e, ahogy a többiek azt gondolják. Ezt írták neki: 
„Biztosabban járnánk utunkat, ha tudnánk, hogy Ön is velünk járja.” 
Kentenich atya megértette őket és visszaírt: „Az utat Önökkel járom!”

1941 szeptemberében Kentenich atyát kihallgatásra hívták be a 
rendőrségre, és utána le is tartóztatták. 1942. január 20-án önként vál-
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lalta, hogy a dachaui koncentrációs táborba szállítsák. A schönstatti 
család talált egy orvost, aki hajlandó lett volna Kentenich atyát meg-
vizsgálni és „a táborra alkalmatlannak nyilvánítani”. Ő azonban le-
mondott az orvosi vizsgálatról, és így márciusban Dachauba szállí-
tották. Sokan nem értették meg ezt a lépését. A münsteriek ekkor azt 
érezték, elérkezett az idő, amikor Kentenich atyával járhatják ők is 
az utat, kiállhatnak mellette. Ezért megfordították a mondatot, és ezt 

Kentenich atya egy koronával a kezében (fotó: Mária-testvérek, Schönstatt)



12

üzenték neki: „Annak idején velünk jött az úton, most mi megyünk 
Önnel az úton.”

Kentenich atya 1942-től kezdve három évet volt Dachauban, ahol 
kétszer is megkoronázta a Szűzanyát. Először 1942-ben, amikor oda-
került, ekkor Máriát kinevezte lágeranyává, kenyeret és otthont adó 
anyává. Ezután nem sokkal a koncentrációs táborban beszüntették a 
csomagzárlatot, így kaphatott élelmet a nővérektől. Ezt megosztotta 
azokkal, akik sose kaptak élelmiszer-küldeményt. 1944-ben többen is, 
csoportokként bocsátották magukat a Szűzanya rendelkezésére. Meg-
koronázták Őt, mint Dachau királynőjét, lágerkirálynőt, és az egész vi-
lág királynőjét. Ezek a mozzanatok Kentenich atya számára jelek vol-
tak, hogy a Mozgalmat nemzetközivé lehet bővíteni. Ezt a koronázást 
is megválaszolta Mária, 1945-ben vége lett a háborúnak, és Kentenich 
atya egészségesen szabadult a fogságból.

1945. augusztus 18-án a münsteriek megújították a koronázást há-
lából, hogy véget ért a II. világháború, és hogy élve, egészségesen haza-
tért Kentenich atya. Alapítónk egy előadást tartott nekik, utána pedig 
aranyozott koronát ajándékozott a lányoknak, amely három betűből 
áll: RTA. Ez annyit jelent, mint Háromszor Csodálatos Királynő (Regi-
na Ter Admirabilis).

A második világháború megviselte Európát. A vezetők igyekeztek 
tömegembereket nevelni. Kentenich atya azonban más utat muta-
tott: meghirdette az „új embert az új közösségben” programját. Az új 
ember nem tömegember, hanem erős személyiség, akinek van belső 
szabadsága, szilárdsága, így nem sodorja el az ár. Kentenich atya fon-
tosnak tartotta, hogy a schönstattiak megérezzék a dachaui koronázás 
lényegét: Schönstatt küldetése az egész világ számára fontos, minde-
nütt szükség van erős, keresztény személyiségekre, akik Mária oltalma 
alá helyezik magukat, és hagyják, hogy formálja őket. Ezért 1946 ok-
tóberében koronázási hetet szerveztek, melynek csúcspontján, 18-án a 
Szűzanyát a világ és a népek királynőjévé koronázták. Kentenich atya 
ez alkalomból több előadást is tartott, melyekben arról beszélt, hogy 
a schönstattiaknak kötelességük a romokban fekvő világon segíteni. 
Ha megkoronázzák a Szűzanyát, akkor őt ismerik el királynőjüknek a 
romboló földi hatalmakkal szemben, így Mária segítségével a föld újra 
kivirágzik. Ez a koronázás kötelezettségekkel is jár: a schönstatti Ki-
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rálynő egy tökéletes szeretetszövetséget akar kötni a világgal, melynek 
alapja a Gondviselésbe vetett hit. Ez a szeretetszövetség a hétközna-
pokban való szentté válástól lesz élő.

Kentenich atya később újra és újra megkoronázta Mária kegyképét. 
Sohasem fáradt bele a Mária dicsőségéről szóló beszédbe. Önmagára 
mint Királynője lovagjára tekintett. Életét az ő szolgálatába állította. 
Mivel szerette Máriát, olyanná vált, amilyen ő. Egész magatartása mél-
tóságteljes és nemes volt, bármit mondott, gondolt vagy tett, az szíve 
és elméje nemességéről tanúskodott. Még a börtönben és a koncentrá-
ciós táborban sem tudta senki megfosztani a méltóságától.

Gertrúd-Mária nővér írta egyszer: „Egy korona ajándékozása a 
Szűzanyának, azt jelenti: hagyni, hogy egy nagy feladatra felhasznál-
janak minket…”

Erről Kentenich atya így beszélt egyszer:
„A szeretetszövetséget, amit a koronázásban a Háromszor Csodá-

latos Anyával megújítunk, két partner kötötte meg egymással. Miköz-
ben megkoronázzuk a Szűzanyát, a koronát a fejére helyezzük, ő le-
veszi azt, és ráteszi a mi fejünkre. Mit akar a Szűzanya? Ő is meg akar 
minket koronázni. A megkoronázott királynő megkoronázott gyer-
mekeket akar, kis hercegeket és hercegnőket. Egyedül nem tudja vi-
selni a koronát, a mi fejünkre is rá akarja helyezni a koronát. Ezért hív 
minket, egyesével mindegyikünket, miután megkoronáztuk: »Accipe 
coronam!« (Fogadd el a koronát!)”

Mit is jelent Mária megkoronázott gyermekének lenni? Kentenich 
atya így magyarázta ezt:

„Az aranykorona kötelez minket, hogy az egész úton kis királynők, 
hercegnők legyünk gondolkodásban, viselkedésben és cselekedetek-
ben. Olvassák el, kérem, a Jelenések könyvét! Engedjék, hogy hasson 
Önökre! Ott ül Isten a trónján, mellette pedig trónok vannak, melyek-
re mi ülhetünk. Isten terve szerint királyoknak lettünk meghívva; ezért 
királyi módon kell viselkednünk, főként azután, hogy a nagy királynő, 
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a Schönstatti Háromszor Csodálatos Anya és Királynő hercegei és her-
cegnői lettünk. Nekünk tiszta embereknek, érintetlen embereknek kell 
lennünk, és azok is akarunk lenni. Hercegek és hercegnők, egy olyan 
korban, amikor mindenütt csak kéjsóvár rabszolgák szaladgálnak kö-
rülöttünk.”

És lehetünk hercegek és hercegnők egymás szemében is. Zajkás Pé-
ter, a magyar Schönstatt-család tagja, akit 2013 őszén szólított magá-
hoz a Jóisten, így írt erről:

„A munkahelyen az egyik kolléganő gondol egyet, és felmegy a 
CNN honlapjára, és hamarosan a fél iroda lelkendező kiáltások kísé-
retében bámulja Vilmos herceg és Kate Middleton esküvőjét. Tudom, 
ebben a percben, ezekben az órákban milliók teszik ugyanezt.

Honnan ez az óriási érdeklődés a királyi nász iránt? – kérdezem 
magamtól. Miért csüggünk olyan odaadó csodálattal a hercegi pá-
ron, akik most mondják ki egymásnak, egymásra a nagy igent? Úgy 
érzem, nagyon mélyről fakad ez a vágy bennünk, hogy elmerüljünk 
a (most éppen a londoni) pompázatos álomvilágban, és részesedjünk 
belőle. Talán szeretnénk egy pillanatra mi is herceg és hercegnő lenni! 
De hiszen azok vagyunk, azoknak kell lennünk! – folytatom a gon-
dolatmenetet. Hiszen valójában minden esküvő „királyi” (kell legyen). 
Minden esküvőn el kell jönnie a pillanatnak, amikor a menyasszony 
hercegnőnek, a vőlegény meg hercegnek érzi magát! Talán így is van 
ez minden esküvőn! Persze utána valahogy belefásulunk: lekerül a ko-
rona rólunk, és fájdalmasan emlékezünk vissza arra az időre, amikor 
még hercegek/hercegnők voltunk a párunk szemében!

Másrészről viszont könnyebb is meghatódni a hercegi pár távoli 
frigyén, mint királyi udvartartást teremteni, királyként és királynő-
ként élni a való életben a saját otthonunkban, mint odafordulni a tár-
sunkhoz, rámosolyogni, és azt mondani neki: hercegnőm/hercegem! 
És ami még nehezebb, mindennap újra és újra megtenni ezt!

Ilyen gondolatokkal hagyom ott a társaságot, hogy megebédeljek. 
Amikor visszatérek, a celebráns éppen prédikál a Westminster apátság-
ban. Meglepődve hallom szavait: „Minden esküvő királyi!” Most, hogy 
ez így püspöki szózatként is elhangzott, ez már nem elmélkedés, nem 
puszta elmegyakorlat, hanem jel! Isteni jel, felszólítás: talán ma sem 
késő még megkoronáznom gyengéd, szerelmes szavakkal a társamat…”
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2.2. Koronázás a világban
Nemcsak Schönstattban szokás a Szűzanyának hálából vagy egy 

kérés kifejezéseként koronát ajándékozni.
Megrendítő a II. János Pál pápáról szóló történet is, ami az ellene 

elkövetett merényletről szól: 1981. május 13-án, abban a pillanatban, 
amikor a támadó elsütötte a fegyvert, egy kislány a tömegben felemelt 
egy képet, hogy a Szentatya áldja meg. A pápa lehajolt, hogy megáldja a 
képet. Ebben a pillanatban süvített el a feje mellett a golyó és egy apáca 
karjába fúródott. A második lövés a semmibe ment. Ezután elvesztette 
türelmét a merénylő, és harmadszorra hasba lőtte. Négy napig tartott, 
amíg az operáció után felébredt. Azt mondták neki az orvosok, hogy 
a golyó a testében elkanyarodott, mintegy kikerülte a fontos szerveit. 
Olyan volt, mintha egy kéz átirányította volna. Az a kép, amelyet ab-
ban a pillanatban a Szentatya megáldott, a Fatimai Szűzanya képe volt. 
A Szentatya biztos volt abban, hogy a Szűzanya mentette meg az életét, 
és hálából elzarándokolt Fatimába. Azt a golyót, ami a testében volt, 
egy koronába dolgoztatta bele, és a Szűzanyának ajándékozta.

XVI. Benedek pápa megkoronázza a Lourdesi Kegyszobrot 2007-ben
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Hazánk történelme során Szent István, egyház és államalapító ki-
rályunk elődeinket a béke világába vezette, és a keresztény hitre térí-
tette. Halála előtt biztos készbe akarta helyezni az országot, ezért világi 
és egyházi előkelők jelenlétében felajánlotta az országot a koronával 
együtt a Szűzanyának. Így akarta biztosítani a fi atal keresztény állam 
fennmaradását. A művészi ábrázolások szerint a koronát ajánlotta fel 
ima keretében a szent király, oltalmat kérve a Szent Szűztől a keresz-
ténységet frissen felvett országnak. A Szűzanya elfogadta a felajánlást, 
ő lett a magyarok királynéja, Magyarország pedig Mária országa lett.

A magyar szent korona több egyszerű koronázási ékszernél. A 
Szent Szűz megkoronázása ötvözi a magyar kontextusban mindazt, 
amit a szent korona révén a magyar szellemtörténet magában hordoz. 

A Szűzanya megkoronázása történelmi jelentőségű eseménynek 
számított, és a későbbi korokban fel-felbukkanó gyakorlattá vált. Nap-
jainkban is találunk rá példát: 2000. augusztus 15-én délután 6 órakor 
a Budavári Mátyás-templomban az oltárnál levő Szűz Mária szobrát 
szimbolikusan megkoronázták. A koronázási szentmisét Kada Lajos 
érsek mutatta be a pápai nuncius jelenlétében.

A koronázás kifejezi a Mária iránti tiszteletet és szeretetet, ő pe-
dig, mint királyné védelmezi és segíti a népét. Visszatekintve az elmúlt 
1000 esztendőnkre, megállapíthatjuk, hogy Mária szeretete töretlen a 
magyarság iránt. A magyarok Mária iránti tiszteletét és szeretetét jól 
tükrözi a „Boldogasszony, Anyánk” kezdetű himnuszunk is.

A magyar Schönstatt-család a Szűzanya koronázására készül az 
óbudavári szentélyben. Nem megválasztjuk királynőnkké a Szűzanyát, 
hiszen már régóta az, hanem felismerjük, elismerjük Őt királynőnk-
nek. Hazánkat, családjainkat, életünket és munkánkat a kezébe helyez-
zük. Az elkészült (magyar) korona körbejár a háziszentélyekben, és vé-
gül az óbudavári kápolnában koronázzuk meg a Szűzanyát.
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3. A schönstatti tapasztalat

3.1. Háromszor Csodálatos Schönstatti Anyánkhoz és Királynőnkhöz 
(J. Kentenich atya)

Sok évvel ezelőtt olvastam egy tiszteletreméltó öreg papról, aki 
szintén jubileumot ünnepelt. És ahogy az ilyen jubileumokkor lenni 
szokott, mindent összehordtak, amit csak tudtak; és sok minden ösz-
szejött, amit erről a papról elmondhattak. A hála-himnuszok végén 
felállt az ünnepelt, és ezt a magyarázatot fűzte hozzá: „Igen, sok min-
dent felsoroltak, amit elérhettem az életben…”, és akkor kitörtek belő-
le a könnyek, és így mondta: „Mindezt a kedves Szűzanyának köszö-
nöm!”

Én is tudom, hogy számtalan sok ember köszöni élete teljes meg-
változását a Schönstatt-tal való találkozásnak. Tudom, hogy milyen 
sok pap nyilatkozza mindig újra, hogy „Mi lenne belőlünk Schönstatt 
nélkül!” Hálátlanság lenne ezeket észre nem venni. Igen, azt is tudom, 
és szívesen megerősítem, hogy kevés papi élet van, melyen annyi áldás 
volt, mint az enyémen. De éppen úgy azt is elmondom: Ami lett, ami 
általam lett, az a mi kedves schönstatti Háromszor Csodálatos Anyánk 
által lett.

Szabad egyszer elmagyaráznom Önöknek, hogyan és mi jött létre; 
hogyan és mit alkottunk itt az egyes korszakokban? Akkor először is 
elmondhatom:

Ő (a Szűzanya) formált és alakított engem kilencéves korom óta. 
Nem szeretek erről egyébként beszélni, de azt hiszem, hogy ebben az 
összefüggésben szabad valamit röviden elmondanom. Nincs olyan 
ember, aki nála mélyebb hatást gyakorolt volna fejlődésemre. Milliók 
tönkrementek volna abban a magányban, amelyben én voltam. Ben-
sőleg teljesen egyedül kellett felnőnöm, mert bennem meg kellett szü-
letnie egy világnak, melyet később tovább kellett vinnem és tovább-
vezetnem. Ha a lelkem érzékelés-kapcsolatban lett volna az akkori 
kultúrával, ha valamikor személyesen kötődtem volna hozzá, akkor 
nem tudnám ma teljes határozottsággal mondani, hogy minden mély-
reható emberi befolyás nélkül a neveltetésem kizárólag a Szűzanya 



A Guadalupei Szűzanya
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műve volt. Tudom, hogy ezzel sokat mondok. De ne higgyék, hogy 
frázisokat hangoztatok, hogy a Szűzanyáról valami kedveset mondjak. 
De azt is tudom, hogy a Szűzanya közbenjáró segítségét és anyai szívét 
egészen egyedülálló módon a rendelkezésemre bocsátotta. Ezt Önök 
is átélték és történelmileg felülvizsgálhatják: attól a perctől kezdve, 
ahogy leereszkedett ebbe a szentélybe, hatalmát és anyai szívét a ren-
delkezésemre bocsátotta a (Schönstatt) mű számára, melyet létrehoz-
hattam. És ő ajándékozta Önöket is nekem munkatársakul.

Tanulmányozzák egyszer végig, hogy a mély, egyszerű Mária-sze-
retetből hogyan jött létre mindaz, amit ma itt látunk! Ugye, igazam 
van, ha arra kérem Önöket, hogy ne feledkezzenek meg arról, akit ma 
különösen is megillet a hálánk?

3.2. Feleségem a királynőm
(részlet Tilmann atya beszédéből, Családnapok magyaroknak,
1991. június 26. Bécs, Kahlenberg)

„...Vannak férfi ak, akik más asszonyok előtt szellemesek, elevenek 
és túláradnak az udvariasságtól; az évszázad nagy széptevői. A saját 
feleségükkel meg úgy bánnak, mint egy cselédlánnyal.

(Férfi akhoz fordulva) Amikor a feleségemmel együtt belépünk egy 
helyiségbe, ahol több asszony is van, gondoskodom arról, hogy min-
denki észrevegye, hogy a számomra csak egy királynő van. Erről gon-
doskodom. A többiek pedig a „szolgálók”. Barátaim, ez fontos! Önök 
házasodtak meg, nem én! Önöknek van királynőjük. De nekem is 
van. Kedves férfi ak! Én beszéltem már a királynőmről. Gondoskod-
janak arról, hogy az Önök királynője is legyen olyan ismert, mint az 
enyém; gondoskodjanak róla, ahogy én gondoskodom az enyémről. 
Mondhatják persze, hogy én is a Szűzanyát választom királynőmnek. 
De Önöknek ezt nem szabad, mert a házasság szentség. A házas em-
bernek az első királynője a felesége. Pont.
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És ez a királynő Mária képmása az életemben. Amikor pedig a 
Szűzanya áldozatot akar tőlem, akkor ez a kis Mária (a feleség) fogja 
megmondani, hogy mi legyen az.

Nehéz, ugye, az élet a házasságban. Ha tudtuk volna, inkább papok 
leszünk.

Itt van még a fi nom fi gyelmesség. Tisztelem a feleségemet, amikor 
fi gyelmes vagyok iránta, amikor meghallom a szavát; amikor mond 
valamit, és azt komolyan veszem, vagy megkérdezem a véleményét. 
Észrevehetővé teszem, hogy számomra ez az asszony fontos. A tiszte-
letnek és a nagyrabecsülésnek ez a jele fontos lehet…”

3.3. Magyarországnak szüksége van ránk
(részlet Gertrúd-Mária nővér kilencedéből)

Számunkra a szeretetszövetség szimbóluma Schönstatt most kez-
dődő új évszázadában egy valódi magyar korona. Amikor 2012 őszén 
megkérdeztem Tilmann atyát, mit tart fontosnak magyarországi moz-
galmunk számára, ő spontán ezt az ötletet fejezte ki: Egy valódi

„Szent Korona” a Háromszor Csodálatos Anya és Királynő számára

„Szent Korona” a Háromszor Csodálatos Anya és Királynő számára, 
ami vándorútra indul a háziszentélyekbe, a „diáktanyákra”, a munka-
helyekre, az iskolákba és a közösségekbe…

A korona jelképezi azt a hazát, amit a szeretetszövetségben Anyánk 
és Úrnőnk szívében és Krisztus szívében megtalálunk. Jelképezi az ég 
és föld közötti kalandot, amire Királynőnk meghív minket. A környe-
zetünkben lévő embereknek szükségük van ránk. A társadalom pere-
mén lévő embereknek szükségük van ránk. Hazánknak szüksége van 
ránk.
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Egy korona ajándékozása azt jelenti: a szeretetszövetséget elmélyí-
teni és élni.

Egy korona ajándékozása azt jelenti: fenntartás nélkül és teljesen 
bízni.

Egy korona ajándékozása azt jelenti: gyümölcsözővé válni a kör-
nyezetünkben lévő emberek számára.

Egy korona ajándékozása azt jelenti: kutatni az álmainkat és azt 
életre váltani.

Egy korona ajándékozása azt jelenti: hagyni, hogy egy nagy fel-
adatra felhasználjanak minket…

Mi minek a királynőjévé 
szeretnénk megkoronázni
a Szűzanyát?

Amikor Dachauban Kente-
nich atya és társai éheztek, a ke-
nyér királynőjévé koronázták a 
Szűzanyát. Nem sokkal később 
engedélyezték a raboknak, 
hogy élelmiszercsomagokat 
kaphassanak.

Szent István királyunk fele-
lős utód hiányától szenvedett. 
Ebben a helyzetben fordult a 
Szűzanyához és a Magyarok 
Nagyasszonyává koronázta 
Őt. Azóta Magyarország több 
nagyhatalom igáját túlélte.

Ikon (az Ozsvári házaspár készítette 

Michels Antal atyának 1996-ban)
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4. Liturgia

Javaslat

a Szűzanya megkoronázásához kapcsolódó 

liturgiára a háziszentélyeinkben

Bevezető ének:
Salve Regina / Üdvözlégy Királynő

  V.

 =7d ===p== ====  ==-= ====  ====+=== =====  ==== ==== === ====  ==== ==  ===;== ===  =====  === - ==  =-+’ S      Alve  Re-gí-na, *   ma-ter  mi-se-ri-cór-di-æ,    vi-ta,  dulcé-do,

7d =- ===== ======= ==-= ==-==  ====p.==|| === ==-= ====  ==== ===  ====+== == === =====  == ==  === ===  ==|| = 
  et  spes  nostra,  sal-ve.     Ad  te  clamámus,  éxsu-les,  fi -li-i  Hevæ.

7d ==== ===  ==== ===  === ====   ===+=== ==-=  ==-= ====  ===== ===  ==+=== ==== ====== ==  == ======  =====-=- 
   Ad  te  suspi-rámus,   geméntes  et  fl entes    in  hac  lacrimá-rum

7d === ==-=p.==-|| =-= ==  ==-= ===   ===+== =-=  ==- =--=  ====== ===  ==;== ===  =-== ====  ===== ===  === ====  =-=- 
   val-le.      E-ia  er-go,  Advocá-ta  nostra,   il-los  tu-os   mi-se-ri-cór-

7d =-= ====  === ====   =+== ====  ====== =-=  ===p.==|| == ===  ====   ===+== ===  ===== ====  ====== ====  ==-=== 
  des  ó-cu-los  ad nos convér-te.   Et  Jesum,  be-ne-díctum  fructum

7d === ====  ==== ==  ==+= ====   ====== ======  ====-= ===  == ====  ==== === p==p.=-|| =-   == - =====p.=====|| ==’ 
  ventris  tu-i,  no-bis  post  hoc  ex-sí-li-um  ostende.  O  cle-mens,

7d ===   =  ====  ===  ==|| == - =    =  ===  =====   ==+===p====  ===== ==== p===p.====|| 
    O        pi - a,     O          dul-cis    Vir-go  Ma-rí - a
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Énekelhető ugyanerre a dallamra magyarul is:

Üdvözlégy Királynő, nagy irgalmasság Anyja,
élet, édesség, boldog remény, áldunk.
Hozzád kiáltunk Évának száműzött fi ai,
hozzád fohászkodunk sóhajtva, zokogva,
hozzád, e siralomvölgyben.
Kérünk tehát, kegyes közbenjárónk,
fordítsd felénk mindenkor éber szemedet üdvösségünkre.
És Jézust, anyaságod áldott, szent gyümölcsét,
nekünk e földi út végén mutasd meg.
Ó áldott, ó édes, ó jóságos szép Szűz Mária!

A schönstatti Szűz Mária megkoronázása  (Schönstatt, ősszentély, 2014)
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A szeretetszövetség megújítása:

Úrnőm és Anyám, egészen fölajánlom magamat Neked.
Odaadásom tanúsítására ma Neked szentelem
szememet, fülemet, számat, szívemet és egész lényemet.
Mivel tehát a Tied vagyok, jó Anyám,
őrizz meg engem és oltalmazz, mint birtokodat és tulajdonodat.
Ámen

Háziszentély egy családnál
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Szentírási rész felolvasása

Jelenések könyve 12,1-
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a 

Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrel-
mében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az 
égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik 
fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a 
földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mi-
helyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fi úgyermeket, aki majd 
vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták 
Istenhez és az ő trónjához… Ezután nagy harc támadt a mennyben. 
Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai 
védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a 
mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ör-
dög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele 
együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az ég-
ben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének 
uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta 
őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk 
szavával, s nem kímélték életüket mindhalálig. Ezért örüljetek, egek, 
és ti, akik benne laktok! Jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le 
az ördög nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra…” A sár-
kány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyerme-
kével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett.
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Elmélkedés

Kentenich atya a koronázásról
Engedjék meg, hogy röviden felidézzem Önöknek a koronázási 

prédikáció tartalmát: Megkülönböztetjük egymástól a szűkebb és bő-
vebb értelemben vett királyságot. Szűkebb értelemben, a Szűzanyára 
alkalmazva: Ő a legteljesebb, tisztán emberi lény, a csúcsteljesítmény; 
hasonlóan, mint ahogy a rózsát a virágok királynőjének, vagy ahogy 
az oroszlánt az állatok királyának nevezzük.

Egy csomó példát említhetünk az életből. Azt mondjuk például: az 
apostolok királynője. Talán helyére tehetjük ezt a dolgot: A Szűzanya 
a legkitűnőbb, a legtökéletesebb apostol. Ő járult hozzá leginkább az 
apostolok feladatának megoldásához. Hasonlóan, ahogy azt mondjuk, 
hogy a Szűzanya a mártírok királynője. Itt a királyságot bővebb érte-
lemben értjük. Ő az, aki a többi királyi alakkal való összehasonlítás-
ban megszerzi az elsőséget. Ő a legkitűnőbb mártír, aki megelőz min-
denkit. Ez átírása azoknak a szavaknak, amit korábban Szent Bernáttól 
idéztem: „Az alkotás, amit csak az alkotó mester előz meg”. Persze a 
mester mindent megelőz. Ő tehát az egész teremtés csúcsteljesítmé-
nye. (…)

A Szűzanya az Uralkodó társa. Úgy áll előttünk, mint a közbenjá-
ró mindenhatóság. Ő a Megváltó egyszeri, egyedüli hivatalos segítője 
az Ő teljes életművében. Ez egy erős mondat, az egész mariológiát ma-
gába foglalja! Mindaz, amit a Szűzanyáról tudunk, amit csak ki tudunk 
találni, ebből a forrásból ered. (…)

Mária mint Királynő – A mi kedves Asszonyunk
A királynői eszmét talán „A mi kedves Asszonyunk” címmel mu-

tathatnám be Önöknek. Mit jelent ez? Ez egy növekedést jelent, aka-
rom mondani, a királynői eszme elmélyülését és bensővé válását.

Magyarország egyik királyáról mesélik, hogy a Szűzanyának aján-
dékozott egy káptalant és vele együtt egy képet ezzel a címmel: „A Mi 
Székesfehérvári Kedves Asszonyunk”, és neki adta egész birodalmát 
hűbérbirtokul. Ettől kezdve vált hagyománnyá, hogy minden nemes 



28

térdet hajtott, ha találkozott egy Szűzanya-képpel, vagy kimondta a 
Szűzanya nevét.

Mit szemléltethet számunkra ez a kapcsolódási pont? A mi ked-
ves Asszonyunk. Ezt a három szót most egyesével meg akarjuk mérni 
és meg akarjuk fontolni. A Szűzanya előttünk áll, mint Asszony, mint 
Kedves Asszony, mint a Mi Kedves Asszonyunk.

Az asszony szó (domina) középkori értelemben ugyanazt jelenti, 
mint a királynő

Ha mi mindannyian megva-
lósítottuk a koronázást, akkor 
fel kell tennünk magunknak azt 
a kérdést is: Hogyan biztosít-
hatjuk most e koronázás hatását 
és megmaradását? A Szűzanya 
megkoronázásának gondolata 
a középkorban szintén nagyon 
elterjedt volt. Elcsodálkozunk 
azon, hogy a mai katolikus em-
ber milyen keveset tud az ilyen 
szimbolikus cselekményekről. A 
Szűzanya a „Mi Asszonyunk” is, 
a mi királynőnk. Szent Atanáz 
mondja egyszer: Magától érte-
tődik, hogy ha Krisztus a világ 
ura, akkor a Szűzanya kell, hogy 
legyen a világ királynője. Szent 
Bernát mondja: Mindaz, ami 
az élő Istenhez tartozik, az egy-
idejűleg az Ő édesanyjához is 
tartozik. És ha Krisztus Isten, és 
Isten minden teremtmény felett, 
akkor magától értetődik, hogy a 
Szűzanya minden teremtmény 
királynője. A csíksomlyói Szűzanya kegyszobra
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A Szűzanya egy hármas koronát hord
Az első koronát az élő Istennek köszönheti: öröklési jog. A máso-

dik koronát saját magának köszönheti: hódítási jog. A harmadik koro-
nát nagyrészt nekünk és a Sátánnak köszönheti: választási jog.

(Az első koronának) Örülök, hogy az élő Isten megkoronázta őt. 
Ha én most koronázok, akkor ez egy szabadon választott és önkéntes 
koronázás. Nem azért helyezem rá a koronát, hogy legyen egy kis vál-
tozatosság. Nem! Az én koronám ki van dolgozva, és a koronázásom 
által az ő méltóságát akarom elismerni.

A második korona az erkölcsi nemesség koronája. Kinek köszön-
heti ezt? Isten mellett a saját közreműködésének. Ebben ő maga is ki-
emelkedő módon tevékeny volt. Most felidézhetném a Szűzanya egész 
erényes életét. Miben áll az ő erkölcsi nagysága? A bűnöktől és töké-
letlenségektől való mentességében és az isteni erényektől való betöl-
töttségében. Ez a minden kötöttségtől való szabadság és az erényekben 
való gazdagság nemcsak Isten ajándéka, hanem egyidejűleg egy vilá-
gos együttműködés hatása is.

A harmadik korona az a korona, amit mi és a Sátán helyezünk a 
fejére. Itt úgy áll előttünk, mint egy királynő a szó szűkebb értelmé-
ben, mint királynő hatalomban és bölcsességben: itt Ő uralkodótárs. 
Más oldalról nézve ez az irgalmasság koronája. Méltóságának mértéke 
a hatalmának mértéke, és a Sátánnal és az emberekkel szembeni befo-
lyásának mértéke. A Sátánt megsemmisíti: Ő a kígyótipró.

De ő a velünk szembeni befolyásában is királynő. Ő csaknem min-
denható, Ő a közbenjáró mindenhatóság. Királynő az irgalmasság 
gazdagságában.

(…)
A Szűzanya úgy áll előttünk, mint a Mi Kedves Asszonyunk.
Tehát nemcsak mint Asszony, hanem mint Kedves Asszony, hanem 

mint a Mi Kedves Asszonyunk, mint a Mi Kedves Királynőnk!
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Kéréseink
(A családunk kéréseit szabadon megfogalmazhatjuk.) Pl.:

Kérem a családunk számára a békét! – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
…

Hálaadás

Aratunk! Visszatekintünk a házastársi kapcsolatunkra, a családunk 
jeles eseményeire, a küldetésünkre, a háziszentélyünk történetére. És há-
lát adunk…

Litánia

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja Könyörögj érettünk!
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Apostolok királynéja Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja Könyörögj érettünk!
Családok királynéja Könyörögj érettünk!
Béke királynéja Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk 
 a Krisztus ígéreteire!

Rózsafüzér tized

Bevezetés (Ég felé c. imakönyv 104. old.)

Mint királynő a mennyben trónolhatsz,
a Szentháromság Istennél lakhatsz boldogan,
Fiaddal kormányozhatod mind a népeket,
melyek anyjául rendelt Ő Tégedet.
Megnyitjuk szívünket, szánkat és kezünket
vágyakozva:
vezess minket biztonsággal az örök
Schönstatt-birodalomba.

Egy tized elimádkozása a dicsőséges olvasó ötödik titkával:
„aki Téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.”
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Ének

Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, alleluja,
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja.
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.

Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!

Könyörögjünk!
Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásá-

val a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő 
anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus által. – Ámen.

vagy:

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
(Boldogasszony, Anyánk, Regina Patronánk)
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:

|: Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! :|

Ó Atya Istennek kegyes, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
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Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.

Kegyes szemeiddel tekints meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.

Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.

Vedd el országodról, ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk. Ó, nyerj békességet.

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget.

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.

Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszel, egy lábig elveszünk.

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.



A máriapócsi kegykép
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5. Családi beszámolók

a Szűzanya koronázásával kapcsolatban

Megkoronáztuk a Szűzanyát a szívünkben és a háziszentélyünkben

Egyszerre kaptuk fel a fejünket, amikor hírét vettük, hogy a Magyar 
Schönstatt-család Óbudaváron a Szűzanya megkoronázására készül. 
Nagyon megérintette a szívünket ez a kép: a Szűzanya magyar koroná-
val a fején. Régi kedves családi énekünk a Salve Regina, az Úrnőm és 
Anyám kezdetű imát nap mint nap imádkozzuk. Szeretetünket, hódo-
latunkat és nagyra becsülésünket, hálánkat mind kifejezi ez a gesztus.

Október 18-án, miután Balás Béla püspök atya megáldotta Óbuda-
váron az e célra készült kis bronz koronákat, örömmel hoztunk haza 
egyet. Az őszi szünetben aztán eljött a várva várt nap, amikor minden 
gyerekünk hazakeveredett a szélrózsa minden irányából.

A két kicsi ebéd utáni álmát aludta, amikor összeültünk a 
háziszentélyben és beszélgetni kezdtünk.

Kinek mi jut eszébe a „királynőről”? Mit várunk tőle? Mit adunk 
neki?

Elmondtunk egy tized rózsafüzért „aki Téged, Szent Szűz a menny-
ben megkoronázott…” titokkal.

Elénekeltük a Salve Reginát magyarul, hogy minden évjáratú gyer-
meknek érthető legyen a szöveg.

Nagyon szép légkörű együttlét volt. Ezután megkoronáztuk a Szűz-
anyát családunk királynőjévé, és kifejeztük, hogy tettre kész szolgái és 
szolgálói szeretnénk lenni.

Tudjuk, hogy Mária nem akar saját pártot alakítani. Hatalmát és 
királynői szépségét Istentől kapta. Ő a legalázatosabb szent, így képes 
Isten fölségét ilyen hűen tükrözni. Erejét arra fordítja, hogy minket és 
általunk másokat is Jézushoz vezessen. Ő nem a mi koronázásunk által 
lett királynő, hanem Jézusé által. Mi csak szeretnénk ebbe a szeretet-
gesztusba bekapcsolódni, és ezáltal a szeretetszövetségünket megerő-
síteni. Nagyon számítunk a Szűzanya oltalmára és segítségére az önne-
velésünkben és a gyereknevelés kemény munkájában.
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Mivel Isten embereket használ fel eszközül, így a leghatékonyabb 
eszköze Mária. Felajánlottuk neki, hogy szeretnénk munkatársai len-
ni. Odaajándékozzuk a mindennapi munkánkat, erőfeszítéseinket 
a „kegyelmi tőkébe”. Kérjük a mi kedves Királynőnket, hogy vezesse 
gyermekeinket és a környezetükben ránk bízott embereket Jézushoz. 
Schönstatti nyelvre lefordítva: megerősítettük a szeretetszövetségün-
ket.

Szép és mély este volt. Ha lett volna egy harmadik is, a környeze-
tünkben lakó schönstatti házaspárokat is meghívtuk volna egy közös 
imádságra.

Megerősítő élmény volt. Ha nem hiszitek, járjatok utána, próbáljá-
tok ki! Holnap a korona legyen a Ti vendégetek!  (T. család)

Kedves Királynőnk, magyarok Nagyasszonya,
„ ragyogsz, mint a hajnal pírja,
s szép vagy, mint a telihold,
fénylő, mint a nap, és
oly félelmetes, mint a zászlós hadak.” (Én 6,10)

Ezzel a koronával már a harmadik koronázásodra készülünk. (Az 
első a házasságunk szentségében, a második a háziszentélyünkben 
volt.)

A melankolikus magyaroknál a szomorúság, a rezignáció gyakori 
jelenség. (Természetesen sok esetben van rá súlyos okunk is!) A fé-
lelem a mai világban az egyik legnagyobb mozgató erő. Mi mindent 
teszünk (és nem teszünk meg) félelemből! Mennyire lebénítanak a tu-
datalatti szorongások. Sok esetben a gonosz lélek is a félelmeken ke-
resztül kísért meg bennünket, veszi el békénket és taszít reménytelen 
depresszióba.
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Sokszor megtapasztaltuk, hogy amikor aggodalmaink közepette 
Hozzád fordultunk és kértünk: Most segíts!, tényleg mindig segítettél! 
„Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember 
nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.”

„ Mindent, mindent szívből hadd köszönjek meg,
bensőséges szeretettel, Anya, át hadd öleljelek.
Nélküled mivé lettünk volna,
aki gondoskodsz rólunk anyaian!

Hogy nagy ínségből minket kiszabadítottál,
hűséges szeretettel magadhoz láncoltál:
Köszönöm Neked, örökre hálás akarok lenni,
és magamat szeretetben osztatlanul Neked szentelni.”
   (Ég felé, 150. o.)  (Cs. házaspár)

A mai magyar társadalomra az alábbi idézetet találjuk legjellem-
zőbbnek:

„Plébános úr, itt az imádság nem segít semmit. Erre a földre trágyát 
kell hordani, akkor majd nő valami.” (2000 – új kezdet) Elfelejtettünk 
igazán bízni a Jóistenben. Úgy érezzük, hogy a Gondviselésbe vetett 
gyakorlati hitre van legnagyobb szükségünk. Hogy merjünk, érde-
mesnek érezzük imádkozni a legkisebb dologért is. Meglássuk Istent 
minden mögött. Ezért a Szűzanyát a szívszentélyek Királynőjévé sze-
retnénk koronázni, hogy felébredjen bennünk a hit tüze és soha ki ne 
aludjon. Ezt kérjük a gyerekeink és a magunk számára is.

(M. házaspár)
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„…Ma Magyarországon az emberek hamis illúziókban hisznek, a 
többség által megfogalmazott elvek mentén élnek. Hiányzik az egy Is-
tenben vetett hit, a remény a jövőbe és a mindennapokba. Jézusi szere-
tetre van szükség, ami nem személyválogató. Ez kellene, hogy a min-
dennapjainkat átjárja. Bátor elkötelezettségre van szükségünk, hogy 
meglássuk Istent a mindennapjainkban, a körülöttünk élő embertár-
sainkban. Ha ez sikerül, akkor nap mint nap észrevesszük az apró örö-
möket, és ezt tükrözve világítani tudunk a kis környezetünkben. A mi 
családunkban a bátor elköteleződés királynőjeként koronáznánk meg 
a Szűzanyát.

Édesanyánk!
Köszönjük, hogy minden nap gondoskodsz rólunk. Kérjük, adj 

tisztánlátást a mindennapokban. Segíts, hogy tudjunk bízni a Meny-
nyei Atyában! Kérünk, légy a létránk, amit a Mennyei Atya trónusához 
támasztva egyre közelebb kerülhetünk hozzá. Ha elbukunk, leesünk, 
segíts az újrakezdésben. Ámen  (K. házaspár)

Ma Magyarországon az emberek nyugalomra, megbékélésre és 
tisztaságra vágynak. Ehhez nagyobb szeretetre, egymás elfogadására, 
értékeink fel- és elismerésére van szükség. Hiányzik a gondviselésbe 
vetett hit. Szeretnénk a Hűség Királynőjévé koronázni a Szűzanyát!

Hűségesek tudjunk maradni a házastársunkhoz, a hazánkhoz, Is-
tenhez. Hűségesek az Atyához, hogy mindig a szeme fényének tudjuk 
magunkat.

Hűségesek a Fiúhoz, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, akinek kereszt-
je és szenvedése meghozta számunkra a szabadságot és értelmet adott 
a mi fájdalmainknak.

Hűségesek a Szentlélekhez, aki újra meg újra lángra lobbantja a szí-
vünket és küldetést ad.

Szeretnénk még az Egység Királynőjévé is koronázni édesanyán-
kat, hogy a magyar házaspárok és családok a Szentháromság szerető 
egységének képét sugározzák a világba.

 (R. házaspár)



Mária megkoronázása

(Angyal Júlia, a budapesti Szent Imre Kórház kápolnája, 2013)
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A koronát az E. házaspártól vettük át 2014. szeptember 13-án Mis-
kolcon. Aznap éppen a Katolikus Társadalmi napok zajlottak a város-
ban. Egész nap a hátizsákunkban volt a korona. Fizikailag is velünk 
volt.

Amit érzékelünk manapság a hétköznapokban, a közvetlen kör-
nyezetünkben és a tágabb családunkban is, az a tolerancia és az elfo-
gadás hiánya.

Ezért mi a türelem királynőjévé koronázzuk a Szűzanyát.
 (L. házaspár)

Magyarország fi ataljai nem érzik magukat hazájukban otthon. Ta-
lán többségük nem is érezhette át a szívében, hogy mi az: otthon lenni. 
Szívükben azon a helyen, ahol az otthonérzésnek kéne lenni, üresség 
van. Útra kelnek, vándorolnak a világban. Ideig-óráig élnek itt, dol-
goznak ott, de vajon otthonra találnak?

Mi a Háromszor Csodálatos Szűzanyát otthonunk és kenyerünk 
Királynőjévé koronázzuk meg. Szeretetszövetségben háziszentélyeink 
által eddig is az otthonosság légkörét ajándékozta nekünk ebben az 
ideiglenes lakásban is. Utóbbi sok évben a munkanélküliség is végig-
kíséri életünket. Ő gondoskodik rólunk, gyermekeinkről: kenyeret ad. 
És Ő persze szerelmünk Királynője. Ott volt esküvő előtti randevúin-
kon, ott az esküvőnkön és azóta életünk majd minden napján. Neki 
és Schönstatt-családunknak köszönjük házasságunk fennmaradását, 
tartósságát, mélyülését.

 (E. házaspár)

2015. április 4-én Nagyszombaton kaptuk meg a Szent Koronát a P. 
családtól.

A mai Magyarország a szeretetlenségtől, a mindennapokban meg-
élt hit hiányától szenved, ahogy Josef Kentenich atya megfogalmazta: 
„A vallásunk a levegőben lóg, mert nincs benne dinamika, mert túl 
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kevéssé alakítja az éltünket. És mivel túl kevéssé formál minket, nem 
hisznek a szavainknak.”

Benedek (9) és Sarolta (7) szerint hitre és imádságra lenne szük-
sége az embereknek. Hazánkban problémának érezzük még a szilárd, 
keresztény értékek és az azokhoz való ragaszkodás, az egymáshoz és a 
Jóistenhez való elköteleződni merés hiányát. A család és a szeretet 
királynőjévé koronáznánk a Szűzanyát! Hisszük, hogy Magyarorszá-
got a Szűzanya a keresztény családokon keresztül fogja felemelni.

 (V. család)

Köszönjük Szűzanyánk, hogy leendő koronádat otthonunkban fo-
gadhattuk! Olyan időszakban jött, amikor nagy felfordulás, sok feladat 
és betegségek jellemezték családunk életét. Tudatosan fordultunk a 
korona felé, hogy erőt és kitartást merítsünk. Sokszor eszünkbe jutott, 
hogy a Szűzanya minket is királyi gyermeknek akar látni. Ez tovább-
lendített az előttünk álló feladatokon minket.

Szerintünk ma Magyarországnak leginkább a személyes, szerető 
Atya megtapasztalására van szüksége. Arra kérnénk a Szűzanyát, le-
gyen az a királynő, aki megnyitja a szíveket ezen Atya felé.

 (W. házaspár)

„Kedves Szűzanyánk!
Köszönjük, hogy otthonunkba vezetted a koronát…
Szükségünk van annak a határtalan szeretetnek a felismerésére, 

amit csak Istentől kaphatunk, arra a hitre, amely csak és kizárólagosan 
imádatban Őiránta izzik, s evvel szabad utat enged életünkben a cso-
dáknak.

Kérünk Téged, Jóanyánk, hogy legyél nekünk az Atya-kereső utun-
kon iránytű, az Úr fontos üzeneteinek közvetítője, a szívek kitárója és 
az azok mélyén rejtező szeretet felszínre hozója, az élő és mindenben 
közbenjáró kapcsolatunk ÉG és FÖLD között, gyermekeink nevelője 
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és oltalmazója, vigasztalónk, ha szívünk fáj, könyörögj értünk, Szűz-
anyánk!

Légy nekünk az útmutatás Királynője!
 (S. házaspár)

Drága Szűzanya!
Szeretnénk a koronázásoddal még inkább kifejezni szeretetünket, 

ragaszkodásunkat és tiszteletünket Feléd. Te nemcsak édesanyánk 
vagy, hanem királynőnk is, akihez odabújhatunk és akinél biztos ol-
talmat és védelmet találhatunk magunk, családunk, hazánk és minden 
ember számára.

„Ki az, ki előjön, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold, fénylő, mint 
a nap, félelmetes, mint a harcra kész sereg?” – Ilyen vagy Te, Szűzanya!

Segíts, hogy legyen erőnk változni, minden nap egy kicsit jobbnak 
lenni. Szeretnénk a Te oltalmad alatt szeretni, harcolni és építeni Jézus 
országát már itt a földön. Kérünk, légy a királynő gyerekeink szívében 
is, vonzd magadhoz őket, hogy nagyon szeressék a Jóistent és Téged. 
Óvjad őket a gonosztól, hogy a kísértéseket legyőzve Melletted marad-
janak, Benned és Szent Fiadban találják meg örömüket. Ámen

 (Cs. házaspár)

Kedves Szűzanyánk!
Köszönjük, hogy intenzív jelenlétedet élhettük meg.
Hálát adok, hogy a legnagyobb emberi méltóság jelét adhatjuk át 

Neked, belefoglalva köszönetünket családunk égi és földi tagjaiért, 
közösségeinkért, azért a csodálatos munkáért, melyet rajtuk keresztül 
végzel szíveinkben. Új élethelyzetünkben szeretnénk ezt mindig szem 
előtt tartani és a Te működésedből újra és újra erőt meríteni! Hálás 
szívvel:  (Z. család)
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6. Versek, imádságok

Kentenich atya: Tartsd a jogart
(Az Ég felé c. imakönyvből)

Tartsd kezedben a jogart,
Anya, védd meg Schönstattodat,
ott a királynő csak Te vagy,
tedd, hogy az ellenségek elinaljanak.

Evangeliárium (Ozsvári Csaba, Esztergom, 1997)
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Hozz létre ott Paradicsomot magadnak,
a sárkányt pedig tömlöcben tartsad.
Napasszony, lépj elő világosan,
emelkedj fel a déli magasba.

Építs innen olyan világot,
amilyen tetszik az Apának,
amilyenért az Üdvözítő imában
könyörgött buzgó fohászkodással.

Mindig uralkodjon ott a szeretet,
igazság és igazságosság legyen,
egység, mely nem válik tömeggé,
nem vezet rabszolga-lelkülethez.

Tedd nyilvánvalóvá hatalmadat
a sötét viharos éjszakában,
hadd lássa a világ működésedet,
és megcsodálva álljon Előtted.

Maradjon Schönstatt a kedvenc helyed,
ahol otthonos az apostoli lelkület,
mint vezető, a szent harcba vigyen,
a hétköznapok megszentelésének forrása legyen,

tűz, mely Krisztusért izzik, lángol,
lobogva fényes szikrákat szór,
míg a világ nem ég, mint lángtenger
a Szentháromság dicsőségére.
Ámen
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Aquinói Szent Tamás:

Nagyokosságú Szűz, anyja a szép ismereteknek és a nemes sze-
retetnek, anyja az Úr félelmének és erős reménységünknek, segítsé-
geddel igen sokan, gyönge 
tehetségűek is, bámulatos 
haladást tettek tudásban és 
áhítatban.

Téged választalak 
gyermeki bizalommal ta-
nulmányaim és további 
haladásom vezéréül és 
pártfogójául.

Anyai szívedre hivat-
kozom és Jézusra, az örök 
bölcsességre, s alázattal 
kérlek, eszközöld ki szá-
momra hathatós közben-
járásod által a Szentlélek 
bőséges kegyelmét, hogy 
elmémmel helyesen fogjam 
föl, és a gyakorlati életben 
szóval és tettel sikeresen megvalósítsam mindazt, ami rád és szeretett 
Fiadra dicsőséges, rám pedig és embertestvéreimre hasznos.

Assisi Szent Ferenc: A Boldogságos Szűz köszöntése

Üdvözlégy szent Úrnőnk, szentséges királynénk, Istennek szülője, Mária.
Örökké szűz vagy te, választottja a mennyei Atyának.
Ő szentelt meg téged szeretett szerelmes Fiával és Szentlélekkel egyetemben.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája. Üdvözlégy te, az Ő lakozó sátra.
Üdvözlégy te, az Ő lakóháza.

A csíkmenasági Szűz Mária-oltár
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Üdvözlégy te, az Ő palástja.
Üdvözlégy te, az Ő szolgálója.
Üdvözlégy te, az Ő szülője.
Legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a Szentlélek kegyel-
méből és megvilágításából a hívek lelkébe ereszkedtek s a hitetleneket 
Istenben hívő emberekké formáljátok át.

Szent Efrém: Mária az Ég és Föld Királynője
Szűz Mária, Isten Anyja, te az ég és föld királynője, a szorongatot-

tak nagy reménysége vagy! Téged ragyogó fény övez, mint a napot, 
magasabban állsz, mint minden égi teremtmény. Atyáink reménysége, 
próféták öröme, apostolok vigasztalása, vértanúk dicsősége, szentek 
büszkesége! Te hoztál világosságot és vigasztalást az embereknek. Fedj 
be minket irgalmasságoddal, légy könyörületes irántunk.

Damiani Szent Péter: Az Úr kincseinek szétosztója
Ó, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetet-

len szeretettel szereted azokat, kiket Fiad és Istened benned és általad 
királyi kedvességgel szeret.

Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, s te vagy egye-
dül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem őrzi féltékenyen e kincse-
ket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és 
kiáraszd az irgalmasságot.

Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűn-
bánók megkapják a bocsánatot, s a megigazultak a dicsőséget!
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Szent Bernát imádsága
Legkegyesebb Szűzanya Mária!
Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagy-

tad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szó-
szólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád, 
Szüzek Szent Szüze! Hozzád jövök Anyám, és mint szegény bűnös, só-
hajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat Örök Igének Szent 
Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg 
ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden ve-
szedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz! Asszonyunk, köz-
benjárónk és szószólónk, engeszteld meg értünk szent Fiadat, ajánlj 
minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak! Ámen.

II. Rákóczi Ferenc: Ima a hazáért
Hozzád fordulunk a megpróbáltatásnak e nehéz napjaiban, né-

peknek és seregeknek Ura és Istene. E nemzet küzd jogaiért és igaz-
ságáért, s Hozzád emeli esdő tekintetét, mert egyedül tőled várhatja 
szabadulásának óráját. Vitéz hőseink vére áztatja Hazánk szent föld-
jét, s az özvegyek zokogásaiba ártatlan gyermekek és szomorú anyák 
könnyei vegyülnek. E könnyek árja törjön föl az égre, és ostromolja 
meg irgalmasságodnak trónusát! Ne hagyd elveszni azokat, akik Ben-
ned bíznak, s a meggyötört szívek sebére öntsd könyörületed balzsa-
mát! Üdvözítő Istenember, Jézus, ki egykor vérkönnyeket hullattál a 
veszendő Jeruzsálem felett, tekints kegyesen a mi sanyargattatásunkra, 
s oltalmazd ezt a szép hazát, melyet első szent királyunk Szűz Anyád, 
Mária pártfogására bízott. Boldogságos Szűz Anya, Mária, ne feled-
kezzél meg a te népedről, szegény Magyarországról, melynek oltalma-
zója és pártfogója lettél! És ti, szent királyaink, akik a kereszt jelével és 
a Boldogságos Szűz képével díszített zászlóinkat erős karokkal vezérel-
tétek győzelemre, legyetek szószólóink Istennél, hogy közbenjárástok 
a Mindenható szívét könyörületre lágyítsa irántunk, most és mind-
örökké. Ámen.
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Szent Pio atya reggeli imája
Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője és a mi legédesebb Anyánk, 

itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy aján-
déka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, ben-
nünk minden a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lel-
künk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod 
életét.

Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is tá-
mogasd a Te anyai sugallataiddal, add, hogy a szent és szeplőtelen ál-
dozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!

Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus el-
várja, és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri.

Szent II. János Pál pápa:
Könyörületes Anya, a rejtett és csöndes áldozat tanítója, mi, akik 

hozzád eljöttünk, mi, bűnösök, neked ajánljuk egész létezésünket és 
teljes szeretetünket ezen a napon. Neked szenteljük életünket, mun-
kánkat, örömeinket, gyengeségeinket és bánatunkat is. Adj békét, igaz-
ságot és bőséget népeinknek, mert mi mindazt, amivel rendelkezünk, 
és amik vagyunk, a Te gondoskodásodra bízzuk, Miasszonyunk. Édes-
anyánk, teljességgel a tiéd akarunk lenni és teljes hűséggel követni Ve-
led az utat Jézus Krisztushoz az Ő Egyházában. Add meg otthonaink-
nak a szeretet kegyelmét és az élet tiszteletét, amint az megkezdődik, 
ugyanazzal a szeretettel, mely által Isten Fiának élete megfogant a Te 
méhedben. Szentséges Szűz Mária, a gyönyörűséges szeretet anyja, vé-
delmezd meg családjainkat, hogy mindig együtt maradjanak, és áldd 
meg gyermekeink neveltetését!

Így, legszentebb Anya, Isten békéjével tudatunkban, s rosszakarat-
tól és gyűlölettől szabad szívünkkel képesek leszünk arra, hogy valódi 
örömöt és igaz békét hozzunk el mindenki számára, mely a Te Fiadtól, 
a mi Urunktól, Jézus Krisztustól származik, aki az Atyával és a Szent-
lélekkel együtt él és uralkodik mindörökké.

Ámen.
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7. Énekek

Éneklő Egyház:

219 Ó dicsőséges Asszonyság
220 Oltalmad alá futunk
222 Mennyországnak Királynéja
223 Regina caeli laetare, alleluja
226 Mennyországnak Királynéja
229 Boldogasszony, édes, hozzád esd ma néped
232 Angyaloknak nagyságos Asszonya
233 Ó dicsőséges, ó ékességes
234 Boldogasszony Anyánk
235 Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet
236 Te vagy földi éltünk Vezércsillaga
237 Szentséges Szűz Mária
242 Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz
249 Mária, Mária mennyei szép hajnal
251 Magasztalja lelkem
252 Túlcsordul a lelkünk, énekszóval zengünk

|: Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó Nap.
Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,
Könyörögj érettünk Anyánk!

Mária, Mária szép virágszál,
Mária, szikrázó Nap.
Védelmezz magyarok Nagyasszonya!
Imádkozz érettünk Anyánk! :|
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A pilseni Szent Bartolomeus-templom Mária-szobra 
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Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,
A hűtlenség kígyója szívünkre vár.
Erőtlen gyermeked Hozzád kiált,
Ne hagyj el, jöjj, segíts már!

A szeretet hűsége szívedben ég,
Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép.
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk,
Utunkon előttünk járj.

Mária, hozzád száll imánk, tiszta virága az égnek,
Mária, gyönyörű liliomszál, Szűzanya, Téged kérlek!

|: Könyörögj értem Jézusnál, könyörögj értem Szűzanyám,
Követni vágyom szent fi ad, de túl sok a bűnöm már! :|

Mária, ragyogó ékesség, egyetlen „igen” a földön.
Egyedül tiszta és egyedül jó, Istenhez egyedül méltó!

Mária, Mária, Mária. Szentlélektől áldott,
Mária, hozzád esdeklem, könyörögj érettem!
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Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk,
Ó nézz, ó nézz le ránk!
Hittel sok gyermeked tőled vár szép jelet,
Tőle, tőled, ó jó anyánk!

|: Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! :|

Ú j arcok, új szavak, új eszmék hullanak,
Mégsincs, mégsincs remény!
Megfáradt szép szemek megtörten fénylenek,
Ó mért, ó mért, ó mondd: miért?

Eltévedt nemzedék két kézzel szórja szét
Minden kincsét, hitét!
Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben
Ó mért, ó mért, ó mondd: miért?

Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk,
Ó nézz, ó nézz le ránk!
Hittel sok gyermeked tőled vár szép jelet,
Tőle, tőled, ó jó anyánk!
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A magyar Schönstatt-család az óbudavári kápolnában levő 

MTA kegykép megkoronázásra készül. E kiadvány célja a lelki 

készület elősegítése, az esetleges felmerülő kérdések megválaszo-

lása, és a segítségnyújtás abban, ha a közös koronázási gesztust 

egy saját szívbéli, vagy otthon a háziszentélyben zajló koronázás-

sal előzzük meg, és készítjük elő.

Ősrégi hagyományt követünk, amikor imáinkban Máriához, 

Jézus édesanyjához, mint Királynőhöz fordulunk. Az első száza-

dok imái és az egyházatyák írásai kezdettől fogva a legnagyobb 

tisztelettel nemcsak édesanyaként, hanem Úrnőként említik Őt. 

A mi hitéletünket és a Szűzanyával való kapcsolatunkat is mé-

lyítheti, gazdagíthatja, ha mi is királynőként tekintünk rá. Nem 

Neki, aki a mennyben Isten színelátásában örvendezik, van szük-

sége erre a fajta tiszteletre, hanem nekünk, akik sokszor túl nagy 

jelentőséget és rangot tulajdonítunk magunknak.

Halljuk meg a Szűzanya együttműködésre hívó kedves szavát, 

tegyük meg Őt a mindennapjaink királynőjévé!

Az óbudavári Schönstatt-kápolnához készített magyar korona

(Zoltán Győző és Mária ötvösművészek munkája. Tűzzománc, 2014)
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