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Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Te földi életed vége óta élvezed a Szentháromság 

szeretetközösségét, élvezed hitünk legnagyobb titkának szemlélését. Milyen csodálatos is 

lehet színről színre látni a legtökéletesebb szeretetet! Az Isten végtelen szeretete nem 

maradt meg pusztán a Szentháromság személyei között, hanem embert teremtett, akit 

ugyanazzal a szeretettel szeretett, pedig tudta, hogy csak tökéletlenül szereti majd viszont. A 

bűnös embert annyira szerette, hogy a második isteni személy emberi alakot öltve közénk 

jött, éppen a te közreműködéseddel, Istennek szent Anyja! Téged az Isten megóvott 

ősszüleink bűnének következményétől, így a tökéletlen emberi testben mindvégig bűntelen 

maradtál. De Isten azt sem engedte, hogy a romlandó emberi tested romlást lásson: életed 

végén testestül-lelkestül felemelt a mennybe és a mennyben megkoronázott. 

Szűz Mária, Egek Királynéja! Az angyalok és a szentek  is boldogan vallanak 

királynéjuknak, aki engedelmességeddel a gyönge emberi testet megdicsőítetted és 

teremtményi mivoltot felmagasztaltad. Istenanyaságod megmutatja a bukott angyaloknak, 

hogy nem méltatlan az Istennek emberi testet felvenni és engedelmeskedni az emberek 

üdvössége érdekében. Te pedig, szintén buzgó engedelmességből, az ördög legnagyobb 

bosszúságára minden Isten előtt kedves értelmes teremtménynél többet tettél értünk! 

Szűz Mária, Keresztények Segítsége! Köszönjük Szigetmonostoron is régóta élvezett 

pártfogásodat! Mi még a földön bukdácsolunk sokféle kísértés és probléma között. Számos 

nehézséggel küzdünk ebben a kis faluban, de derűs szívvel tekintünk vissza az elmúlt 

évszázadokra, amelyeken segítő közbenjárásod vezérelt. Hálát adunk templomunkért, 

amelyben Isten otthont talált, mint a ti kis názáreti házatokban és ahol a hívek Istent mindig 

közel érezhették magukhoz. 

Szűz Mária, Hűséges Szűz! Légy segítségünk továbbra is! Oltalmazd a monostori 

családokat, akik a hitükre leselkedő veszélyek és anyagi gondok között élnek! Adj erőt az 

édesanyáknak, hogy tiszteljék és örömmel fogadják Istentől a legdrágább ajándékot, az 

életet! Járj közben az édesapákért, hogy kompromisszum nélküli szeretettel szolgálják 

családjukat! Védd meg a gyermekeket, akikből olyan sokkal ajándékozta meg Isten 

községünket! Tartsd meg őket a buzgó keresztény életben és tedd őket felelősségteljes 

polgárokká! Óvd meg őket az ifjúkor meggondolatlanságaitól és segítsd hozzá őket, hogy 

derék felnőttekké váljanak! 

Szűz Mária, Szomorúak Vigasztalója! Erősítsd meg a szenvedésben a csonka családok 

tagjait, a betegeket, az öregeket, azokat, akiket igaztalanul bántanak, a nincsteleneket! 

Segíts minket is, hogy lelkesen gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit és ezzel 

megmutassuk nekik Isten végtelen szeretetét! Idézd minden szenvedő emlékezetébe a ti 

Szent Családotok életmódját és derűjét, amivel a földi életet éltétek! Fordítsd mindnyájunk 

figyelmét az üdvösség felé, amelyért méhedbe fogadtad az Igét és amiért olyan sokat 

imádkozol értünk ma is! 

Szűz Mária, Mennyország Ajtaja! Anyai gondoskodásodba ajánljuk elhunyt 

szeretteinket is. Esd ki számukra Isten bocsánatát még akkor is, ha földi életük nem volt 

éppen példamutató és hirtelen haláluk miatt aggódunk üdvösségük miatt! Túláradó 

érdemeidre tekintsen a mennyei Atya szívesen és fogadja őket is szeretetébe! Imádkozunk 

mindazokért, akikről már senki sem emlékezik meg: te légy hathatós segítőjük! Segíts hozzá 

mindnyájunkat, hogy a mennyországban találkozhassunk szeretteinkkel, veled és a 

Szentháromság szeretetközösségében dicsőíthessük Istent mindörökkön-örökké! Ámen. 


