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A Jézus Szive tisztelet klasszikus kiindulópontja az uj szövetségí Szent
írásban a Szeretet Tanítvány evangéliumának feljegyzése Jézus oldalának
átszúrásáról, melyből "azonnal vér és víz folyt ki" (Jn. 19, 34). A katona,
kinek nevét a hagyomány Longínus-ként őrizte meg, bizonnyal nem sej
tette, hogy a Szent Szív átszúrásával az Elet Kapujat ,nyitotta meg. 
A Szent Máté evangélium szerint Jézus a kicsinyek rriegvilágításáért hálát
adva a mennyei Atyának így szólt: "Vegyétek magatokra igámat és tanul
jatpk tőlem, mert szelíd vagyok és alázatosszívű és nyugalmat találtok
lelketeknek" (Mt. 11, 29). A magát alázatosszívűnek való isteni Mester
örök vonzóereje lett a lelki értelemben vett gyermeknek: az igazságot
kereső, jóakaratú és alázatos embereknek. - Az utolsó vacsorán a szere
tett tanítvány, Szent János apostol az Úr Jézus keblén nyugodott (Jn. 13,
23), hallgatta az isteni Szív verését. Ezért mondhatják joggal, a Szeritatyák,
hogy a theologusz nagy gondolatai, melyek írásaiban vísszatükröződnek,

bizonyosan Jézus Szivéből forrásoznak, mert a szív az igazi nagyság
alapja. A hitetlen, kétkedő Szent Tamás apostolról megörökített jánosi
sorck (Jn. 20, 27) azt bizonyítják, hogy mindaz, aki Krisztushoz, az ó
Szent Szívéhez és öt szent sebéhez közeledik és érinti azokat, hívővé lesz
és leborulva csak annyit tud mondaní: "En Uram, én Istenem l"~ (Jn. 20, 28).

. A kultusz története. A Jézus Szíve tisztelet fejlődésében né~y sza
kaszt különböztethetünk meg. Az első szakasz Jézus Krisztustól egé
szen Szent Gertrud és Szent Mechtild idejéig terjed, mert tudomásunk
szerint ők kaptak Jézus Szívére vonatkozóan elsőként kifejezett kinyi
latkoztatásokat. A második szakasz Szent Gertrud és Mechtild korá
tól egészen Alacoque Szent Margit fellépéséig számítható, hiszen az ó
életében fordult meg döntően a Szív tisztelete a helyes irányba. A har
madik szakasz Alacoque Szent Margittól IX. Pius pápa koráig vehető,
mert az ő kormányzása alatt terjesztette ki a Szentszék az egész Egy
házra a Jézus Szíve ünnepet és ájtatosságot. A negyedik szakasz
IX. Piustól napjainkig tart..

'1. A Jézus Szioe tisztelet kezdetei. Az első szakaszban Jézus 01
dalsebétől nem különítették el a Szívet, hanem azzal együtt tisztelték.
Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy a Jézus Szíve tisztelet a Kál
várián szűletett meg a Boldogságos Szent Szűz és Szent János lelké

.ben. Szent Pál apostolt is a kezdeményezők közé sorolhatjuk, hiszen
az efezusi levél e soraiban: "Adja meg nektek dicsőségénekgazdagsága
szerint, hogy Lelke által megerősödjetekbelső emberré, hogy a hittel
Krisztus lakjék szívetekben, s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek
a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szeritekkel
együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, megismeri
tek Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szerétetét és beteltek
Isten egész teljességével" (Ef. 3, 18-19), a Jézus Szíve tisztelet alapjai
fellelhetők, mert való igaz.; az, hogy a hit és a szeretet embere lehet
csak a csupaszív Krisztus hódoló alattvalója. Az autun-i Pectorius
2-3. századi görög nyelvű epitáfiumán, siremléktábláján, melyet 1839
ben találtak meg hét töredékben, a következőket olvashatjuk: "Az égi

. hal, az Isten Fia, Szent Szíve teliéből hirdeti a halandók között az égi
víz halhatatlan forrását". - Az egyházatyák közül a "doctor Eucha
ristiae", Aranyszájú Szent János, a nemzetek apostolát, Szent Pált ma-
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~asztalva és világraszóló tetteit dicsőitve igy kiáltott fel: "Krisztus
Szíve Szent Pál szíve volt." A "doctor gratiae", Szent Agoston azt
irja, hogy Jézus oldalát azért nyitották meg, hogy feltáruljon számunk
ra az élet kapuja, mely nélkül az életre, az igaz életre bejutni nem le
het. .fu egész világ váltsága jött Jézus oldalsebéből elő. - A ;,doctor
mellífluus'';: Szent Bernát (1090-1153). Jézus Szivét menedékhelynek
nevezi és gyönyörű himnuszt ír a Szent Szív tiszteletére.

Assisi Szent Ferencet az Isten azzal a kegyelepunel tűn

lette ki, hogy 1224. szeptember ll-én Alverna hegyén mégkapott öt
.szent sebet a testén hordozhatta. - A "doctor seraphicus", Szent Bo
naventura (1221-1274), a ferences bíboros, kinek gyönyörű sorait a
Jézus Szíve ünnepére rendelt zsolozsma harmadik nocJ,urnusában ol
vassuk, így zengi a Szent Szív dicséretét: "Ha egyszer már eljutottunk
Jézusnak édes Szívéhez és jó nekünk itt maradni, akkor ne is szakad
junk el tőle, mert írva van: A porba irják azokat, kik Téged elhagy
bk (Jer. 17, 13)."

Ha értékelni akarjuk az első szakasit, megállapíthatjuk, hogy eb
ben a korban még nem beszélhetünk kifejezett Jézus Szíve tiszteletről,

hiszen a mi Urunk testi Szíve mint a szerétet jelképe nem szerepel még
a keresztény lelkiségben. Az Isten szeret bennünket és azt akarja, hogy
mi is viszontszeressük őt. Ha ezt a viszontszeretetet megkapja tő

lünk, ez még nem Jézús Szíve tisztelet. Az első 10-11. században nincs
világos és biztos adat, mely a Szivet mint a szeretet szimbolumát Jé
zus Szívére alkalmazna és az oldalnyíláson át a szeretet szívsebét lát
ná. A második szakaszhoz az átmenetet Szent Bernát és Szent Bona
ventura jelzik.

2. Szent Mechtildtől Szeni Margitig. A második szakaszban a
testi szivre való célzás mind áttetszőbb és világosabb lesz. Nagy Szent
Gertrudot (1256-1302), az Eisleben melletti Helfta kolostorának la
tin müveltségű apácáját az Isten 25 éves korában 1281-ben tűntette ki
először misztikus kegyelmekkel, s Gertrud az isteni és a világi tudo
mányokban való jártasságáról fényes tanúságot tett "Legatus divinae
pietatis", az "Isteni szeretet követe" c. művével. Krisztus az imában
való szórakozottság ellen küzködő Gertrudot igy vigasztalja: "Ime a
Szivem, mely a Szentháromság szerve. Neked adom azt, hogya te
hiányosságodat pótolja". S ettől kezdve Szent Gertrud már csak így
ímádkozott: "Sebzett Szívedre kérlek, édes Megváltőm. szereteted nyí
lával sebesítsd meg szívem, hogy az többé semmi földi vonzaimat ne
érezzen, hanem csupán Istenséged sugallatainak engedelmeskedjék."
A megkérlelő imádásra is megtanította őt az Úr, s ezeknél az a fontos,
hogy az imákat és a jócselekedeteket azza] a szeretettel egye~ítsük,

melyböl az Isten emberré lett, fl ekkor nemcsak a büntetés marad el,
hanem a megkérlelők jutalmat is kapnak. .

Szent Gertrud második édesanyja és legjobb barátnője Hacken
borni Szent Mechtild (1241-1299), a helftai kolostor másik igen kép
zett és buzgó apácája. Misztikus élményeit, a "Liber' specialis gratiae"
ban a "Különös kegyelmek könyvé"-ben örökítette meg, melyen nem-
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zedékek lelki nagyjai nevelődtek. o Este és. reggel imádkozott Jézus
Szívéhez, hogy ebböl a mézédes kegyelemforrásból égi erőt kapjon.
Jézus Szívsebét megnyitva így szólt a bánkódó, vergödö és vigaszért
esdő Mechtildhez. . "Lásd kegyelmeim 'sokaságát! Ha azokat megis
memi óhajtod, sehol világosabban kifejezve nem találod, mint az
evangéliumban. Az emberiség höbb és édesebb 'szavakat sohasem hal
lott, mint ezeket: Amint szerétett engem az Atya, én is szerettelek
titeket (jn. 15, 9)." .

A "Legatus divinae pietatis", meg a "Liber specialis gratiae" a közép
kor második felében egész Európában meghozta gyümölcseit: Az isteni
Szív a könyvek betúin keresztül sokakat érintett meg vagy halmozott el
újabb kegyelmekkeI.Hazánkban az Árpádházi királyok családjából négy
királyleány keresett menedéket Jézus Szentséges Szívénél: Szent Erzsé
b'et, II. Endre leánya, Szent Margit, IV. Béla gyermeke, Erzsébet, V. István
leánya és egy harmadik' Erzsébet, ugyancsak Arpádházi sarj. Kódexiro
dalmunk is gazdag a Jézus Szivére vonatkozó feljegyzésekben és a Szent
séges Szívhez szóló könyörgésekben. A történeti adatok szerint e kor
szak végefelé főként Németországban, de nyugodtan mondhatjuk, hogy
hazánkban is másodiknak Európában már mint népájtatosság lépett fel a
Jézus Szíve tisztelet. Hajnal Mátyás (1578-1644) jezsuita Jézus Szíve ima
és elmélkedési könyvet ír az 1629-es nagyszombati zsinat kezdeményezé
sére ill. szorgalmazására és ad ki Bécsben még ugyanabban az évben.*
Hajnal e művét akkor irta meg, amikor Eudes Szent János és Alacoque
Szent Margit Jézus Szíve iránti tiszteletéről még semmit sem tudhatott,
hiszen Eudes csak 1641-ben ajánlotta intézményeit Jézus Szent Szívének;
Margit pedig csak három évre Hajnal halála után született.

A szerzetesrendek közül különösen a ferencesek és a [ezsuiták
jeleskedtek a Szent Szív kultusz terjesztésében, de a világiak szívében
is visszhangra talált e tisztelet. Lope de Vega (1562-1635), a csodá
latos termékenységü spanyol drámaíró Jézus megsebzett Szívéhez re
mek költeményt irt.

o Szalézi Szent Ferenc (1567-1622) két munkája a Philothea és a
Theotimus a Jézus Szíve iránti tiszteletre tanítja olvasóit. Lelki, leá
nyait eredetileg ,..Jézus Szíve leányainak" nevezte Szent Ferenc. Chan
tal Szent Johanna Franciska (1572-1641) lelki vezetőjének, a szeat,
genfi püspöknek ezt a különös tiszteletét az ö támogatásával 1610-ben
alapított vizitációs rendbe is átplántálta. .

3. Alacoque Szeni Margit. Az isteni gondviselés aztán a vizitá
ciős apácák Paray le Monialban lévö Sarlós Boldogasszonyról neve
zettkolostorába 1671. június 20-án belépett és ugyanazon év augusz-

* Mfivének telles címe: "Az Jézus Szívét szeretö sziveknek ájtatossagara szíves.
Kepekkel ki Formáltatott és azukról való Elemélkedésekkel és 'ImádSágokkal meg
magyaráztatott könyvechke. Mellyből minden hiv Lélek meg ösmérheti, mind az ő

meg Igazulása előtt lévő rut és veszedelmes, mínd ez után való, szép és gyönyö-·
rüséges állapottyát, és együtt az egész meg igazulásnak ís módgyát és folyását.
Vannak az vége felé egynehány régi és ájtatos embereknek Deákból Magyar nyelv
re fordétott Hymnusok, me1lyeknek táblája és rendi ez Kllnyvechkének végén ta
láltatik. Nyomatott Béchben, Rickhl!!! Mihály által MDCXXIX. Esztendőben."
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tus 25-én beöltözött szüzet, Alacoque Szent Margitot (1647-1690)
szemelte ki arra, hogy rajta keresztül a harmadik szakaszban fénypont
ra juttusa a Jézus Szíve tiszteletet. Paray le Monial Autun közelében
fekszik és a hagyomány szerint Nagy Konstantin császár e tájon látta
meg az égi keresztet. Mostantól kezdve innen ragyog fel a Jézus Szíve
tisztelet. Szent Margitnak főleg három nagy kinyilatkoztatásban volt
része a Jézus Szíve tiszteletre vonatkozólag 1673. december 27. és
1675. június 16. között.

Az első [elenéskor, 1673. december 27-én, annak az Apostolnak ünne-'
pén, ki az Úr keblére hajthatta fejét, kiválasztásának tényét tudatta vele
Krísztus: "Isteni Szivem oly szenvedélyesen szeréti az embereket és külö
nősképen téged, hogy szeretetének lángjait nem tudja többé visszafojtani.
Altalad szét kell árasztania azokat és meg kell nyilatkoznia előttük, hogy
gazdagítsa őket drága kincseivel, kegyelmeivel, amelyekre szükségük
van, hogy a kárhozattól megmeneküljenek." A második nagy kijelentés
alkalmával, melynek időpontja minden valószínűség szerint 1674. június
eleje, az Úrnap nyolcadába eső első péntek, nyilatkoztatta ki az Úr Jézus
Margitnak az ujkori Szent Szív tisztelet sajátos [ellegét, az engesztelést:
"Legalább te szerezd meg nekem azt az örömöt, hogy amennyire tőled

telik, kárpótolj hálátlanságukért !" Kettőt kívánt ekkor az Úr Margittól:
1., hogy minden hó első péntekén áldozzék engesztelésül és 2., hogy mín
den héten csütörtökről péntekre virradó éjjel 11-12 között szentségímá
dást tartson vigasztalásul. A harmadik és utolsó nagy kinyilatkoztatásban
1675. június 16-án részesült: "Azt akarom, hogy Urnap nyolcada utáni
pénteken az egész Egyházban Szívem tiszteletére ünnepet tartsanak. AI
dozzanak azon a napon a hívek és nyilvános megkövetéssei nyujtsanak
nekem kárpótlást az okozott bántalmakért. És igérem neked, hogy Szí
vem kitágul és bőven osztja szeretete lángjait mindazokra, kik neki e
tiszteletet megadják vagy megadatják."

Ezekben a látomásokban az üdvözítő a Szent Szív tisztelet lénye
gét, gyakorlatának módját s a gyakorlatok buzgó végzésére adott ige
reteket tárta fel. A· tisztelet lényege az engesztelő viszontszerétet és
a Jézussal való egybeforrás. Külső gyakorlatai a Jézus Szíve ünnep
nyilvános megülése engesztelő áldozással és megkővetéssel, a Szent
Szív képének tisztelete a megjelölt szimboluinokkal (láng,' kereszt,
töviskoszorú, seb), az elsőpénteki engesztelő áldozás, mellyel össze
függ az u. n. nagy igéret ("akik kilenc egymásután következő hónap
első péntekén megáldoznak, nem halnak meg a bűn állapotában, sem
szentségek" felvétele nélkül"), a csütörtöki szeritóra stb. Az igéretek
a keg-yelmek bő áradását helyezik kilátásba azoknak, akik az üdvözítő

Szent Szívét tisztelik.
E kinyilatkoztatások hiteles volta mellett szól elsősorban az Egy

ház tekintélye, mely azokat szorgos vizsgálat után a megánkinyilat
koztatások között színte egyedülállóan helybenhagyta, minden emberi
hitelre méltóknak s a hitélet fokozására rendkívül üdvösnek és hasz
nosnak ismerte el. Mellette szól a csodálatos hatás, melyet ez a tisz
telet az egész világon létre hozott, amiről a Jézus Szíve tisztelet tör
ténete tanúskodik. Magának a szeritnek élete, mély alázatossága, fel-
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tétlen engedelmessége, keresetlen őszintesége, hősies istenszeretete
bizonyítja a kinyilatkoztatások természetfeletti eredetét. Előljárói ele
inte nem kedveztek neki, de a kinyilatkoztatásokat kísérő csodával
határos jelekre meggyőződtek ezek valődiságáröl. Alacoque Szent
Marg,it lelkivezetőjének, a jezsuita Boldog Colombiére Kolosnak
(1641-1682) bölcsesége, teológiai tudása és életszentsége, aki a Szent
Szív tiszteletét egészen a magáévá tette 1675. június 21-én Jézus Szí
vének szentelve magát, sőt annak első papi apostola lett, szintén hat
hatós bizonyíték e kinyilatkoztatások természetfeletti jellege mellett,

.melyek az evangélium tanításával és szellemével teljesen megegyeznek.

Az Eudes Szent János (1601'-1680) által 1643-ban világi papokból álló
társulat, a Congrégatíon de Jésus et Marie, Jézus és Mária Szent Szívé
nek tiszteletével tünt ki. Ennek a társulatnak alapszabályait éppen abban
az esztendőben hagyta jóvá a Szentszék (1674.), amikor Alacoque Szent
Margit csodálatos látomásokban részesült. Méltán mondja róla X., Szent
Pius pápa: "Eudes Szent János Jézus Szeatséges Szíve liturgikus kultu
szának szerzője, tanítója és apostola." Croiset János (1656-1738) jezsuita.,
marseillei teológiai tanár Eudes Szent János .vetését művelte tovább" ami
kor a kultusz szolgálatára ájtatosságí gyakorlatokat, szertartási szövege
ket készített és ezeket népszerűsítette Franciaországban. "La dévotion
du Sacré Coeur de N.. S. Jésus par un Pere de la Compagníe de Jésus",
a mi Urunk Jézus Szíve tisztelete címen Lyonban 1691-ben adott ki egy
munkát. Boldog Colombiére Kolos után lelkivezetője volt Alacoque Szent
Margitnak és .jgy bőségesen volt alkalma megismerkednie a kinyilatkoz-
tatásokkal. '

A Jézus Szíve tisztelet elterjedése' azonban nem volt akadály
mentes. Két igen komoly ellenféllel kellett megbirkőznia: a [anzeniz
mussal és a jozefinizmussal. A janzenizmus korában Paray le Monial
lal szemben Port Royal állott, ahol a tévtanok hatására a jámbor és
az Oltáriszentséget igaz tisztelettel övező apácák "csup~ tiszteletből"

nem akarták magukhoz venni a Legszentebbet, még a halálos ágyukon
sem. Az egyháziak, köztük püspökök is, f~reértették a Jézus Szíve
kultusz igazi lényegét és igen hevesen ellene fordultak. Egyik vezérü
ket, Ricci Scipio (1741-1810) pistoi,i püspököt hiába intette VI. Pius
pápa. II. József képtelennek és fantasztikusnak minősítette ezt az áj
tatosságot és 1781-ben feloszlatta a Jézus Szíve társulatokat, a püs
pököknek szigorű utasítást adva e rendeJkezések végrehajtására. II. Jó
zsefet .e véleményének megformálásában igen segítette Wittola Márk
Antal prépost, kinek feljelentésére a híres jezsuita caillagászt, Hell
Miksát (1720-1792) 500.- forint pénzbirságra itélték'- ami akkor
igen tekintélyes összeg volt - a Jézus Szíve tisztelet terjesztéséért. A
kűzdelem végére VI. Pius pápa tett pontot, ki a már fentebb idézett
apostoli konstituciójával (Auctorem fidei, 1794. augusztus 28,) a jan
zenizmus és jozefinizmus tévedéseitől megtisztítva a katolikus állás"
pontot juttatta diadalra. S ezzel megindult a Jézus Szíve kultusz ki
teljesedése, melyet feltartóztatni már nem lehetett. A szerzetesi közös
ségekben,a világi papokban és a hívekben egyaránt alkalmas talajra
talált a Szent Szív kultusz.
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A Jézus Szíve tiszteletét célul kitűző társulatok közül hazánkban az
első a budai klarisszák templomában alakult 1742. december 21-én. Bár
II. József feloszlató rendelete több évre visszavetette e tisztelet terjedését,
a 19. század elején -megíndult katolikus megujhódás elevenítette fel ismét
a Jézus Szíve kulutuszt. 1831-ben a kolerával kapcsolatos fogadalom alap
ján állították fel ujra a Jézus Szíve társulatot. Vajda Sámuel bencés apát
(tl795) Tihanyban megépítteti az ország első Jézus Szíve oltárát. A Ma
gyar Sion ormán, Esztergomban is virágzott a 19.század első évtizedeiben a
Jézus Szíve tisztelet. Rudnay Sándor prímás 1827-ben eszközölt ki búcsú
engedélyt XII. Leó pápától a Jézus Szíve tisztelőknek. A franciskánusok
templomában naponta volt a Jézus Szíve nyolcad alatt reggel míse és dél
után litánia. Weinhofer József (t 1859) a szentéletű pinkafői plébános
Jézus Szíve iránti forró tisztelete sókakat vonzott templomába nemcsak
a közvetlen környékről és Magyarországról, hanem még Ausztriából isl

i. IX. Piusió[ napjainkig. 1856. augusztus 23-án IX. Pius pápa
Jézus Szent Szívének ünnepét az egész Egyházra előírta duplex május
ranggal. Majdnem kétszáz esztendőnek kellett eltelnie addig, míg az
isteni Mester kívánsága, hogy Szentséges Szívét az egyetemes egyház
is megűnnepelje, teljesült. Ezután nagy arányokban kezdett kibonta
kozni Jézus Szent Szívének kultusza az egész világon. Zarándoklatok
tömegei mennek évenként Paray le Monialba. A Pic-Pus kongregáció
egyik tagja, P. Mateo Crawley Boevey a katolikus családok felajánlá
si ájtatosságának buzgó terjesztője. Neki X. Szent Pius pápa egyene
sen megparancsolta, hogy életét· e nagy műnek szentelje. A Szent Szív
képét a pap, vagy a püspök megbízásából laikus ünnepélyesen elhelyezi.
a családnál és ez alkalommal az egész családot Jézus Szent Szívének
ajánlják fel: Jézust emelik trónra a családban. E felajánlás évente
megújítható. Szent X. Pius és XV. Benedek pápa jóváhagyták, he
lyeselték és búcsúval tüntették ki. A felajánló imádságot Szent X. Pius
pápa adta ki 1908. május 19-én. XV. Benedek pápa így ír róla: "Ez
a mi különös óhajtásunk, hogy Jézus Szívének s.zeretete minden ház
ban a legtökéletesebb fokban eredményezze az Úr Jézus igaz tanítá
sának és törvényeinek ismeretét,"

A Jézus Szíve litániát 1718-ban szerkesztette Tiszteletreméltó Ré
musat Anna Magdaléna, aki P. Croiset S. I. munkáiból indult ki. Nyil
vánosan először Marseille-ben imádkozták 1721-ben a pestisjárvány
kor. A litánia ezen eredeti alakján időközben keveset változtattak,
csupán hat új invokációval bővítette XIII. Leó pápa 1899. április 2-án,
a hivatalos jóváhagyáskor. XIII. Leó pápa szintén igen nagyra értékel
te a Jézus Szíve. tiszteletet:" ... mert ez a tisztelet szolgáltatja a ha
tékony gyógyszert a szenvedö világ bajai ellen. Ezzel az ájtatosság
gal akarta az Isten az eltévedt világot magához hívni." 1900. január
l-én, a századforduló első napján aztán maga' XIII. Leó pápa az egész
emberiséget felajánlotta Jézus' Szent Szívének. Hazánkat Csemoch
János bíboros hercegprímás, a püspökök és a katolikus nép 1915. ja
nuár l-én ajáltotta fel a Szent Szívnek.

E korban Zádori János (1831-1887) esztergomi teológiai tanár, kano-o
nok, Prohászka előfutára, a buzgó apostola hazánkban a Jézus Szíve tisz"
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teletnek. 1878-ban "A Jézus Szíve ájtatOsságnak: története, mivolta, hit
tani alapja" címen értékes munkát adott ki Esztergomban. Az ő eszméit
fejlesztette a jezsuita Bíró Ferenc, hangsúlyozva a tisztelet központi jel
jegét, szoros kapcsolatát az Oltáriszentséggel és kiemelve a társadalmi
vonatkozásokat is. Mohl Antal (1836-1916) győri kanonok,ki "Jézus
Szentséges Szívének dicsérete, újlitániájának értelmezése" c. alatt Győr

ben 1903-ban egy könyvet adott ki, Zádori eszméihez kapcsolódik. A köz
pont il Jézus Szíve tisztelet, de a szerves összefüggéseket még nem veszi
észre. Prohászka Ottokár (1858-1927) zsenialitása építette fel aztán a Jé
zus Szíve tiszteletet motívumaiból a hitélet és az egész keresztény kato
likus világszemlélet organikus egységét és rendszerét.

XI. Pius pápa a "Miserentissimus Redemptor" kezdétü encikliká
jában (1928. május 8.) így nyilatkozik: "Jézus Szentséges Szíve, az üd
vösség hirdetésének ez a jele és a hozzá fűződő áhítatgyakorlat össze
foglalata a mi egész istentiszteletünknek s így út a tökéletesség felé.
Mert ez 'az áhítat' minden másnál gyorsabban vezeti el a szíveket
Krisztus Urunk mélyebb megismeréséhez s arra lelkesítí a szíveket,
hogy őt bensőségesebben szeressék és hívebben kövessék." Ugyanak
kor rendelte el Xl. Pius, hogy Jézus Szíve ünnepén a mise után el kell
imádkozni vagy énekelni a Jézus Szíve litániát és el kell mondani az
előírt engesztelő imádságot. Az ő uralkodása alatt a hitéleti és tár
sadalmí vonatkozások egyformán kidomborodtak és a Krisztus Király
eszmében harmónikusan egyesültek. (V. ö. Quas primas, 1925. decern
ber ll.) A Krisztus Király ünnep voltaképen Jézus Szíve szociális ural
mának ünnepe. Ezt a tényt- azáltal is erősíti XI. Pius, hogy erre a nap
ra rendelte el a Jézus Szívének való felajánlást a XIII. Leó pápa ál
tal kiadott némileg kibővített formában.

A jelenleg uralkodó XII. Pius pápa pedig már bemutatkozó kör
levelében (Summi pontificatus, 1939. október 20.) hitet tesz a Jézus
Szíve tisztélet mellett: "A naponként mindínkább terjedő és a lelkek
ben növekvő Jézus Szíve tiszteletből, amelyet az emberi nemnek' a
századforduló alkalmával történt felajánlása és a boldog emlékű elő
dünk által rendelt Jézus Krisztus Királyunk ünnepe annyira előmoz

dított. Krisztus hívei számára megszámlálhatatlan javak származnak,
mint a folyó árja, örvendezteti meg az Isten városát (Zs. 45, 5). "A
Jézus Szíve tisztelet számára az új irányt a Mystici Corporis (1943.
június 29.) és a Mediator Dei (1947. november 20.) körlegeleivel je
lölte meg.' Az első világháború után tisztultabb kereszténység vágya
jelentkezett, levetközni akarva a Jézus Szíve tisztelethez tapadt erő

sen érzelmi, sőt érzelgős vonásokat. Nem az egyéni ember igyekszík
megnyugvást találni Krisztus oldalsebében. hanem az Egyházon, a
közöttünk titokzatosan továbbélő Krisztuson keresztül akar bekapcso
lódni a nagy kegyelmi áramlatba. Igy lesz Jézus lándzsával átdöfött
Szíve minden szív kőzéonontja, amelynek mélységéböl mint testének
taj!jai, mindannyian merítenek, hogy valamennyien megteljenek az ő

telítettségével. A Mediator Dei-ben így ír XII. Pius: "Vannak azután
egyéb ajtatossági gyakorlatok melyek szorosan véve nem tartoznak
ugyan il szent Liturgiához ... ilyenek például ... a júniusi Jézus Szíve
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ájtatosságok, kilencedek és tríduumok ... Ezek az ájtatosságok elő

készítik a lelkeket a gyakori szentgyónásra, misehallgatásra és szent
áldozásra, közelebb hozzák lelkürlkhöz megváltásunk titkát és a szen
tek példájának utánzására serkentenek, tehát gyümölcsözően hozzá
segítenek ahhoz, hogya liturgikus cselekményekben is jobban részt
tudjunk venni."

A Jézus Sziue tísztelet és a pasztorácíó. Ha a Jézus Szíve tisztelet
'és a pasztoráció összefüggéseit kutatj uk, figyelembe kell vennünk a
modern ember lelki struktúráját, és azt össze kell egyeztetnünk azok
kal az áhítatgyakorlatokkal, melyeket a Szent Szív kultusz története
kialakított. A 20. század embere a racionalizmus és a liberalizmus lég
körében él. A technika és a tudomány szinte beláthatatlan fej lödése
- melyben az alkotó emberi értelem bir a legnagyobb szereppel ~
autonómmá tette a mai kor emberét. A szeretet igénye mindamellett
megvan benne, hiszen ez kiirthatatlan tartozéka az emberi természet
nek. A Jézus Szíve tisztelet az egyéni vonások mellett a kőzősségi,

kollektív jelleget is magán kell hogy viselje korunkban. Az igéretek
ben rejlő kegyelmi erők kiaknázása. malyeket az isteni Mester azok
nak igér, akik Szent Szívét tisztelik, új színt adhatnak korunk Szent
Szív kultuszához: állapotunkhoz szűkséges kegyelem, családi béke, vi
gasztalás a szenvedésben. Az egyéni ember a saját gyengeségét és te
hetetlenségét mégakkor is érezni fogja, ha a közösség szinte mindent
elsöprő erővel sodorja is magával. Az élet és halál problémája ha nem
is a közösség lelkiségében, de az egyéni ember lelkének legmélyén
elevenen él és megmarad nagy kérdöjelként. A bűnös ember irgalomért
esedezik, halála óráján pedig megnyugvást ad neki, ha tudja, hogy
Jézus Szentséges Szíve, az Istenember Szíve vele együtt érez.

A Jézus Szíve ünnep, a litánia, a családfelajánlás, az engesztelés,
a csütörtöki szentóra; a nagykilenced visszhangra találnak a hívek
lelkében. Ha a Jézus Szíve tisztelet sok esetben csak asszonyokat fog
meg, mert szerfelet] kedvez a szentímentálizmusnak és így idegen a
férfilélektől, sőt egyenesen visszataszító számára, ez sajnálatraméltó
és kiküszöbölendő visszaélés, ugyanis a helyes formában terjesztett
Jézus Szíve tisztelet alkalmas arra" hogy a férfiakat is vonzza. A
férfi Krisztus Szívének melege fel tudja melegíteni a férfiak szívét is.
A gyermeklélekhez meg igazán közeláll a Szerit Szív kultusz, hiszen a
kicsinyek még a szív szándékait követik, a racionalizmus hidegsége
még nem merevítette meg öket.

Azt a visszaélést, amely egyes hivek lelkében napjainkban elha
rapódzott, feltétlenül ki kell irtanunk, mert a jézusi igéreteknek na
gyon is "emberi" értelmezése szerint: ha egyszer életében valaki el
végezte a nagykilencedet. azután már nem kell az Isten ösvényein jár
nia, úgysem fog szentségek nélkül meghalni, sokan igyekeznek önma
guk életet igazolni. XII. Pius pápa még arra is figyelmeztet bennünket,
hogy semmiféle ízléstelenség (a túlzott szentimentalizmusnál megvan
erre a veszély), vagy olyasmi, ami zavarná és ellentétben állana a jó
.zan vallásossággal, ne kapjon helyet egyik ájtatosságunkban sem.
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