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Boldog Scheffler János 
vértanú püspök életrajza

Scheffler János tízgyermekes zsellér család-
ban született 1887. október 29-én Kálmándon.

Az elemi iskolát szülőfalujában, a közép-
iskolát a Szatmárnémeti Királyi Katolikus 
Főgimnáziumban végzi. 1906–1910 Budapes-
ten a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittu-
dományi Karán tanul.

1910. július 6-án Boromisza Tibor püspök 
pappá szenteli. Július 18-tól segédlelkész Cso-
maközön. Majd ez év őszétől két évig Rómában 
a Santa Maria dell’Anima osztrák–német papi 
kollégium növendéke. A Pápai Gergely Egyete-
men egyházjogból doktorál 1912. június 19-én.

Hazajőve Szatmáron teológiai tanár és pre-
fektus. 1913. július 23-tól segédlelkész Ungvá-
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ron. Közben a Pázmány Péter Tudományegye-
temen magánúton készül az alapvető és ága-
zatos hittan vizsgára, 1915. november 29-én a 
hittudomány doktorává avatják. Ezt követően 
a Szatmárnémeti Római Katolikus Főgimnázi-
um hittanára és első igazgatója 1917–1923 kö-
zött. 1923–1925 között Nagymajtényban plé-
bános. 1926–1931 között Szatmáron teológiai 
tanár, 1931–1940 Nagyváradon teológiai tanár, 
1939-től spirituális is.

Részt vesz a Nemzetközi Eukarisztikus 
Kongresszuson Chicagóban (1926), Karthá-
góban (1930) és Dublinban (1932). Közben 
egymás után írja kánonjogi tanulmányait. Fog-
lalkozik az egyházi autonómia kérdésével, va-
lamint az egyház és állam viszonyának jogi vo-
natkozásaival. Elkészítette a Szatmári Irgalmas 
Nővérek Szerzete Szabályait. Elkészült A szat
mári egyházmegye Statutumai című munkája. 
1936–1938 között részt vesz az egyházmegyei 
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zsinat előkészítő munkáiban, majd megfogal-
mazza, és sajtó alá rendezi az egyházmegyei 
zsinat összefoglalását, a Zsinati Határozato
kat. A középiskolások és a művelt katolikusok 
számára írta hittankönyveit: Katolikus hittan 
(Dogmatika), Katolikus szertartástan, Katoli
kus egyháztörténelem.

1940 őszétől a Kolozsvári Ferenc József Tu-
dományegyetem egyházjogi tanszékének ren-
des tanárává nevezik ki. Élethivatásának tekin-
tette a papnevelést és a szerzetesek lelki neve-
lését. Ezt a munkát végezte a szatmári, majd a 
nagyváradi szeminárium lelki igazgatójaként, 
a szatmári irgalmas nővérek és a nagyváradi 
Ferenc–rendi nővérek gyóntatójaként, és sok–
sok, a papoknak és a szerzeteseknek tartott lel-
kigyakorlata során. Szentbeszédekben és lelki-
gyakorlatokon történő felhasználás céljára írta 
meg kéziratban maradt, négykötetes Elmél
kedések az evangéliumról című munkáját, s az 
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ugyancsak kéziratban maradt Lelkigyakorlatok 
ferenceseknek című könyvét. Papjainak szánt 
lelkigyakorlatos könyve – Atyám, szenteld meg 
őket – 1998-ban A pap címen jelent meg.

A Szentszék 1942. március 26-án kinevezte 
a szatmári egyházmegye püspökévé, március 
28-án pedig nagyváradi apostoli kormányzó-
vá. Május 17-én a szatmári székesegyházban 
szentelte püspökké dr. Serédi Jusztinián her-
cegprímás, társszentelők: dr. Glattfelder Gyula 
csanádi és dr. Madarász István kassai püspök. 
Székfoglalás Nagyváradon május 20-án. 1948. 
április 9-től az egyesített szatmár–nagyváradi 
egyházmegye közös püspöke.

A papi hivatások gondozása céljából kezde-
ményezi az Opus vocationum ecclesiasticum-ot, 
a hivatásgondozás megszervezését. A felnőttek 
világnézeti és lelki nevelése is foglalkoztatta. 
Ezért fordította magyarra Spirago Felnőttek ka
tekizmusa című munkájának harmadik köte-
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tét, a Kegyelemtant és Eymard P. Iulian Az iste
ni nagy Szentség. Jézus valóságos jelenléte, vala-
mint Szentáldozás – Életforrás című munkáját.

Egész életútján végigkísérte szociális ér-
zékenysége, az elnyomottak és az üldözöttek 
védelme. A világháború idején a magyar kor-
mány az ő közbenjárására szüntette meg Ale-
xandru Rusu nagybányai román görög katoli-
kus püspök kényszerlakhelyre való internálá-
sát. Gyűjtőtáborba hurcoltakon, főként zsidó-
kon próbált segíteni. A hatóságok ezért meg-
fenyegették, ha védelmüket nem hagyja abba, 
őt is elviszik. Kimentette az SS által erőszakkal 
elhurcolt papjait, 1945 januárjában személye-
sen járt közben a román megyei főispánnál és a 
szovjet parancsnoknál, hogy megakadályozza 
a német–sváb származású híveinek deportálá-
sát; nyilvánvalóan eredménytelenül.

Már 1943-ban figyelmeztette papjait és híve-
it a háború és az esetleges ateista–kommunista 
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uralom lehetséges következményeire, a várható 
üldöztetésre, szenvedésre. Az áldozatvállalás, 
engesztelés és vezeklés szükségességét hangoz-
tatta. Figyelmeztette papjait: a jó pásztor nem 
futamodik meg.

1945. november 8-án XII. Piusz pápa kine-
vezi a győri egyházmegye püspökévé a vértanú-
halált halt Apor Vilmos győri püspök helyére. 
Andrea Cassulo bukaresti nuncius 1946. április 
9-én közli kinevezését. Kijelentette, hogy alá-
veti magát a pápa akaratának, ha áthelyezése a 
Szentatya kifejezett óhaja. Kérte azonban, hogy 
a nehéz helyzetre való tekintettel maradhasson 
szeretett egyházmegyéjében. A Szentszék elfo-
gadta a kérelmét.

Felszentelt püspökként szorgalmazta a Jé-
zus Szíve tiszteletet, és napját az egyházmegye 
fogadott ünnepévé tette. Bevezette Szűz Mária 
Szeplőtelen Szívének ünnepét (napja: augusz-
tus 22.), és 1948-ban az egyházmegye számára 
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Boldogasszony Évet hirdetett. Kifejtette: bízik a 
mennybevitel dogmájának kihirdetésében.

Mindennemű pártpolitikától óvta a papja-
it. Az állammal való szembekerülést azonban 
sem az egyház, sem ő nem kerülhette el. A ro-
mán kormány 1948. július 19-én felmondta a 
Szentszékkel kötött konkordátumot, az új álla-
mi kultusztörvény pedig megszüntette a szat-
már–nagyváradi egyházmegyét. A püspököt a 
kormány nyugdíjassá nyilvánította, és eltiltot-
ta a püspöki funkció gyakorlásától. Titokban 
megszervezte a kispapok úgynevezett földalatti 
teológiai oktatását az egyházmegye különböző 
plébániáin. Szenvedéseit fokozta, hogy 1949-
ben letartóztatták titkárát és püspöki tanácso-
sát, a titokban püspökké szentelt Dr. Bogdánffy 
Szilárdot, félév múltán pedig általános helynö-
két, Pakocs Károlyt. Szembeszegül a romániai 
katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró 
kommunista törekvésekkel, elvi kérdésekben 
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semmilyen alkudozásra nem hajlandó, a pápá-
hoz töretlenül hű marad. 1950. május 23-án a 
Hunyad megyei Körösbányára (Baia de Criş), 
a ferences kolostorba kényszerlakhelyre viszik, 
amelyet tilos elhagynia.

A román kommunista hatalom az ő szemé-
lyét nézte ki a Rómától függetleníteni akart, 
Erdélyben egyedülinek elismert egyházmegye 
vezetésére, Márton Áron helyére. Az állami ér-
dekeket kiszolgáló, az egyház átalakítására fel-
használt gyulafehérvári egyházi vezetők mellé 
egy bábszerepet betöltő püspököt akartak. Nem 
vállalta a neki szánt szerepet, ezért letartóztat-
ták, és 1952. március 10. és szeptember 12. kö-
zött a bukaresti belügyminisztériumban tartot-
ták fogva, innen szállították át Jilava földalatti 
börtönébe. Koncepciós pert kezdeményeztek 
ellene. A kommunista koncepciós perek szok-
ványos vádjával, a Vatikánnak való kémkedés-
sel és hazaárulással akarták megvádolni.



11

Magas rangú állami vezetők azonnali fel-
mentését ígérték, ha elvállalja a neki szánt 
szerepet. Cellatársainak elmondta: katolikus 
papnak nem szégyen kommunista börtönben 
szenvedni, vagy meghalni, hiszen a kötelesség 
teljesítése és a hitéhez való hűség juttatta oda. 
Koncepciós pere tárgyalására nem kerülhetett 
sor, mert a kínzások és a börtön embertelen 
körülményei egészségét tönkre tették. 1952. 
december 6-án meghalt a Jilava-i börtönben.

Élete minden szakaszában hangoztatott cél-
ja: Isten akaratának keresése, felismerése, telje-
sítése volt. X. Piusz jelmondatát vallotta: Min-
dent megújítani Krisztusban! Lelki életének fő 
célkitűzése az igazi felebaráti szeretet megva-
lósítása. Azt vallotta, hogy a szeretet próbája, 
mértéke, fokozója a másokért hozott áldozat. 
Ezért akart vezeklő, engesztelő lélekké válni.

A haldokló püspök csendes nyugalommal 
kiejtett utolsó szavai: „Ibi vacabimus…”. A cel-
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latárs, Dan Mizrahy, zsidó származású zene-
szerző, negyven év múltán is pontosan idézni 
tudta Szent Ágoston sorait, a püspök kedvelt 
gondolatát, amelyre megtanította, s amelyet 
neki meg is magyarázott: „Ibi vacabimus et vi-
debimus, videbimus et amabimus, amabimus 
et laudabimus. Ecce quod erit in fine sine fine. 
Nam quis alius noster est finis nisi pervenire 
ad regnum, cuius nullus est finis?” Vagyis: „Ott 
időzünk és látunk majd, látunk és szeretünk, 
szeretünk és dicsőítünk. Íme, mi lesz végül vég 
nélkül. Mert mi más a mi végcélunk, ha nem el-
jutni az országba, melynek nincs vége?” (Szent 
Ágoston: De Civitate Dei 22,30,5)
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Boldog Scheffler János az imáról 
– a „Jézus, neked élek” című 
imakönyv előszava

Az imádság – az értelmes teremtmény 
öntudatos hódolata teremtője előtt, a 
legelemibb adó a legfőbb Úrnak. Leg
szentebb kötelesség.
Az imádság – az istengyermeknek édes 
beszélgetése az égben lakó Atyával. Te
hát a keresztény ember legszebb teendő
je és boldogsága.
Az imádság – a lelki erőnek, áldás
nak és vigasztalásnak éltető forrása. 
Különösen nehéz időkben – egyetlen 
forrása.
Azért szeress imádkozni.
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A legszebb imádságok azok, amelyeket 
édesanyánk, az Egyház ad ajkunkra és 
gazdagít búcsúival.
Vedd és imádkozzál belőle – „lélekben 
és igazságban”, szívvel és áhítattal. És 
érezni fogod az imádság nyomán az ég 
áldását. 

Szeretettel megáld
János szatmári pk
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Kilenced Boldog Scheffler János 
tiszteletére

(Scheffler János, 
„A pap” című könyv alapján)

1. nap
Előimádkozó: Mi életem célja, értelme? 

Csak az, hogy negyven, ötven, hatvan vagy 
több évig dolgozzam, robotoljak, hogy teljesít-
sek vagy túlteljesítsek, hogy gépkerék legyek? 
Nem. Még kevésbé az, hogy csak élvezzek és 
szórakozzam. Eszes mivoltomhoz nem volna 
méltó az ilyen – csak élvezni vágyó – világfelfo-
gás. Nem arra való az életem, hogy csak hará-
csoljak, nagyravágyásomat kielégítsem, hírnév, 
előkelő állás vagy taps után törtessek…, nem. 

Én nem vagyok a cél. Én nem lehetek a kö-
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zéppont. Uram és Gazdám sokkal magasabb 
célt tűzött ki nekem: Önmagát, az Ő dicsőségét.

A szívből alázatos ember nemcsak belátja 
saját semmiségét, hanem azt mélyen át is érzi, 
és semmi–voltának ezt a mélyen átérzett és el-
fogadott tudatát minden vonatkozásban bele-
viszi egész életébe – Istennel. Miért is akarna a 
kicsi ibolya mindenáron hatalmas tölgy lenni? 
Miért akarna a csobogó hegyi patak óceánná 
dagadni? A világ csak így szép és változatos, 
ahogy Isten megteremtette. S én is úgy, és ott 
vagyok a helyemen, ahová, vagy ahogy Ő he-
lyezett el. Nem vágyom többre annál, ami va-
gyok, sem észben, sem szépségben, sem hata-
lomban, sem gazdagságban, sem dicsőségben. 
Isten ilyennek akar, ilyen formában dicsőítem 
őt legjobban. 

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
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nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
építek magamra. Egészen neked adom át ma
gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 

Dicsőség az Atyának…
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!

2. nap
Előimádkozó: Az igazi lelki élet itt kezdő-

dik: mindenben a Teremtő és az Úr akaratát 
tenni. De ebben áll a lelki élet magasabb foka 
és tökéletessége: az Úr és Atya szent akaratát 
figyelni, azt mindenben szentül és tökéletesen 
teljesíteni, és egész életemet a legkisebb dolog-
ban is e szent akarat szerint berendezni. Meg 
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kell tanulnom a lelki élet legnagyobb tudo-
mányát: ezt az imádandó szent akaratot szent 
odaadással vállalni, tenni vagy elszenvedni. 
Másokat is meg kell tanítanom, mit jelent a Mi-
atyánk kérése: „Legyen meg a Te akaratod”. A 
magára eszmélő, Jézushoz térő Saul első kérdé-
se ez: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” A 
megtért Pál ezután egész életén át a megismert 
isteni akarat útján jár.

Ha az Úrhoz közelebb akarok jutni, a lélek-
nek nem lehet hőbb vágya, s szentebb imád-
sága ennél: „Uram, mit akarsz, hogy cseleked-
jek?” Ezt kérem ma: Uram, mutasd meg szent 
akaratod útját, s taníts meg azon járni szívem 
minden hűségével.

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
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építek magamra. Egészen neked adom át ma
gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 

Dicsőség az Atyának… 
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!

3. nap
Előimádkozó: Az isteni kegyelem édes, ti-

tokzatos szava az, amellyel a bensőséges lel-
kekhez szól Isten. Az elmélkedés és bensősé-
ges imádság áhítatos óráin, a szentségimádás 
meghitt csendje, a szentáldozás utáni percek, 
az evangélium olvasása otthon, a lelkigyakor-
lat, de főképp a lelki magány azok az alkal-
mak, amikor Isten kopogtat a lelkek ajtaján 
és tudtukra adja kívánságait, óhajait. Olykor 
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szelíd szemrehányást tesz az áldozattól való 
húzódzko dás miatt, máskor megérteti a hibát 
és a bűnt, amely gát a lélek és Isten között. Is-
mét máskor határozott áldozatot kér, vagy lel-
kesedést, lemondást, engesztelő készséget. A 
bensőséges lelkeknek édes az Ő társalgása. 

Isten sokféleképpen közli akaratát, különö-
sen a figyelő, készséges lelkekkel! Ha hozzá-
szoktatjuk magunkat, hogy mindig keressük 
akaratát, állandóan hallani, érezni fogjuk „ve-
zényszavát” életünk minden cselekedetében.

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
építek magamra. Egészen neked adom át ma
gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
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dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 

Dicsőség az Atyának… 
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!

4. nap
Előimádkozó: Boldog ember, boldog csa-

lád és boldog nép, aki és amely egyéni, családi, 
társadalmi életét a tízparancsolatba és az evan-
géliumokba iktatott isteni akaratra építi, mint 
alapra. Rend, béke és összhang fog ott uralkod-
ni, mint a csillagok birodalmában, mert egyén, 
család és közösség az örök isteni akarat pályá-
ján halad. De jaj az egyénnek, a családnak s a 
világnak, ha a Teremtő törvényhozó útjáról le-
tér. Egyéni, családi és világkatasztrófák, derék-
ba tört életek és világégések jelzik az elhagyott 
isteni utat.

Krisztus Egyháza az Isten egyszülött Fiától 
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mellénk adott gondos édesanya. Krisztus ne-
vében állandóan hirdeti, hitelesen magyaráz-
za és a változó korok sajátos körülményeihez 
alkalmazza Isten örök törvényeit. Íme tehát: 
Isten Tízparancsa, az evangéliumi törvények, 
az Egyház törvényei megannyi jelei Isten aka-
ratának.

Milyen boldogító tudat töltene el munkánk 
közben arra a gondolatra, hogy a legnagyobbat 
tesszük: Isten akaratát teljesítjük. Akkor min-
den apró munkánk istenszolgálat lenne, nem 
csupán emberi robot.

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
építek magamra. Egészen neked adom át ma
gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
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nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 

Dicsőség az Atyának… 
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!

5. nap
Előimádkozó: A tiltott fának gyümölcse 

evésre, szemre szép, tekintetre gyönyörű, meg-
kóstolva keserűen fanyar. A harminc ezüstpénz 
a képzelet szeme előtt vakítóan csillog és csábít. 
De a kezet érintve éget. Az érzéki örömök po-
hara csábítóan hívogat, de kiürítve undort és 
csömört okoz. Így van ez minden bűnnel. Mert 
a bűn által az ember ellöki magától Istent, el-
fordul a céltól, a jóság és boldogság egyedüli 
forrásától, és ennek a keserű levét maga issza 
meg. A bűnnek szociális oldala is van, amit a 
szentírás így fejez ki: „nyomorulttá teszi a né-
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peket”. Az egyének, családok, társadalmi osz-
tályok és népek közt fennálló feszültség, gyű-
lölködés, belvillongások, háború mind a bűn 
gyümölcsei. A bűn zúdította a világra a Gonosz 
uralmát: a hazugság, a gyűlölet, az önzés által. 
Aki harcol a bűn ellen, legnagyobb jótevője a 
világnak is. 

Kiemelkedni a bűn halálából. Uram, tölts el 
mélyen átérzett bűntudattal. Tudom, amilyen 
fokban elfordulok a bűntől, olyan fokban for-
dulok vissza Hozzád. Egészen a Tiéd akarok 
lenni.

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
építek magamra. Egészen neked adom át ma
gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
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nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 

Dicsőség az Atyának… 
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!

6. nap
Előimádkozó: A meg nem fékezett, rendre 

nem utasított fantázia az emberi élet legna-
gyobb csalója és torzítója. Festett egeket ígér, 
megkergült áldozatát józan ítéletre és helyes 
választásra sokszor egészen képtelenné teszi. 
Mindebből helytelen értékelések, mohó, tör-
tető és öngyötrő vágyakozások, görcsös ra-
gaszkodások, túlméretezések, a helyes útról 
való elhajlások, kisiklások, többször szomorú 
tragédiák születnek. A vágynak és a ragaszko-
dásnak ezt a lélekútját minden okos embernek 
ismernie kell, és a saját szívét eszerint elemez-
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nie. Előveszem józan eszemet, azzal mérem le 
a teremtmények értékét. Nem érzékeimet, még 
kevésbé bűnre hajló vágyaimat, képzelőtehet-
ségemet kérdezem meg, hanem Istentől meg-
világosított értelmemet. Ennek a segítségével 
akarom kikutatni, mi a Teremtő szándéka te-
remtményeivel. Utána az egyes teremtmények-
re vonatkozóan külön–külön is: hogyan kell 
mindegyiket a helyes elvek szerint használnom.

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
építek magamra. Egészen neked adom át ma
gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 
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Dicsőség az Atyának… 
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!

7. nap
Előimádkozó: A sok vágy és ragaszkodás a 

fő akadálya lelki előmenetelünknek, és fő oka 
bukdácsolásainknak. A Szentírás szerint, a zsi-
dó Makkabeus Júdás serege vereséget szenve-
dett a pogányokkal szemben. Miért? Mert az 
Istenért harcoló, elesett katonák alsó ruhájuk 
alatt bálványszobrokat, pogány istenek foga-
dalmi tárgyait viselték. Így mindenki előtt vi-
lágossá vált, hogy ezért kellett elesniök (Kiv 
12,40). Aki győzni akar és repülni Isten felé, ne 
szorongasson szíve fölött amuletteket, bálvá-
nyokat, köztük önmagát. Aki minden vágyon 
felülemelkedett, azt Isten zavartalan lelki béké-
vel jutalmazza. Ez természetes, hiszen minden 
vágy és igény hiányérzet. Minél több vágyam 
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van, annál több hiányérzet gyötör. Szeressük 
magunkat okosan. Adjuk meg önmagunknak 
a teremtményektől és a vágyaktól nem zavart 
lelki békét.

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
építek magamra. Egészen neked adom át ma
gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 

Dicsőség az Atyának… 
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!
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8. nap
Előimádkozó: Aki embernek születik, esen-

dőnek, gyarlónak és halandónak születik. Kez-
dettől fogva el vagyok jegyezve a halállal. Nyo-
mon követ mindenkit, állandóan a sarkunkban 
van, hűségesebben, mint az árnyékunk. Az 
öregedőkkel és öregekkel egyenesen bizalmas-
kodik. Állandóan küldözgeti a követeit. Szer-
veink gyöngülnek, a lábak felmondják a szol-
gálatot. A népi bölcsesség is közmondásaiban 
szívesen és sokat foglalkozik a mulandósággal. 
Ezt a barátságot tudomásul kell vennem. Fog-
lalkoznom kell a halál gondolatával és életem-
ben bölcsességem alapjává kell tennem. A ma 
embere nem szeret foglalkozni, barátkozni a 
halállal. Nincs ínyére a halálról és a világ hiú-
ságáról szóló tanítás. Fázunk az elköltözés gon-
dolatától, pedig elhessegetése, szándékos távol-
tartása a legnagyobb könnyelműség és önámí-
tás. A haláltestvért Isten jósága állította mellém 
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kísérőnek és figyelmeztetőnek. Milyen hasznos 
barátunk lehetne, ha jobban közelednénk felé, 
készülnénk fogadására és eszerint rendeznénk 
be egész életünket.

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
építek magamra. Egészen neked adom át ma
gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 

Dicsőség az Atyának… 
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!
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9. nap
Előimádkozó: A csillagvilágban bámula-

tos rend és célszerűség, a csillagok tündöklő 
szépsége, mind az Örök Mérnöknek hatalmát, 
végtelen értelmét, szépségét és jóságát hirdetik. 
Ugyanezt teszi minden teremtmény a földün-
kön, ezen a kicsiny égitesten is. Az óceánok, a 
kicsiny virágszál illatos ruhájával, a föld gyü-
mölcsei zamatukkal, a harmatcsepp tündöklő 
ragyogásával: minden az Úr hatalmát, jóságát, 
szépségét és bölcsességét beszéli, dicsőségét 
hirdeti. Mindegyik a saját módján és nyelvén 
zsongja, mondja: „Áldjátok az Urat minden 
művei, dicsérjétek és magasztaljátok Őt mind-
örökké”. De ők öntudatlanul teszik ezt. Az ő 
himnuszuk nem él, nincs lelke. Az én himnu-
szomnak ezzel szemben lelke, melegsége van! 
Nekem szeretni tudó, meleg szívet adott Isten, 
amely élő, meleg szeretettel tud közeledni felé, 
azt dobogja neki: Istenem, mindenek fölött 
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szeretlek Téged! Az én Istent dicsőítő élethim-
nuszomnak még különleges értéket és szépsé-
get ad az, hogy egészen egyéni. Minden egyes 
emberrel és emberből új eredeti hang csendül 
fel Isten dicsőségére. Ezek a lelkek az ő legna-
gyobb értékei. Mindegyik Isten kezéből alko-
tott drágagyöngy, amelyet a földi életben kell 
kicsiszolni. Ha úgy csiszoltuk ki, hogy méltó-
képpen hirdetheti Isten dicsőségét, maga Isten 
illeszti bele az ő külső dicsőségének koroná-
jába. És ha az ég és föld minden szépségével 
együtt már rég elmúlt, ez a drágagyöngy még 
mindig ott fog ragyogni egy egész örökkévaló-
ságon át, és hirdetni az Alkotó dicsőségét. 

Mindnyájan: Örvendező szívvel mondom 
a zsoltárossal: „Egészen a Tiéd vagyok, Uram”. 
Életemet, személyemet, képességemet és minde
nemet a Te kizárólagos tulajdonodnak tekintem, 
semmit sem tulajdonítok magamnak, és nem 
építek magamra. Egészen neked adom át ma
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gamat, teljesen rád hagyatkozom. Bánj velem, 
ahogy tetszik teremtői fölségednek. Nekem meg
nyugvás, ha fejemet a Te hatalmas karodban tu
dom: Te vagy a gazdám, Te majd gondoskodsz 
rólam”. 

Dicsőség az Atyának… 
Boldog Scheffler János, könyörögj érettünk!
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Litánia

Uram, irgalmazz! 
– Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! 
– Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! 
– Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! 
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! 
– Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten, – irgalmazz nekünk! 
Szentlélek Úristen, – irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten, – irgalmazz nekünk!
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Boldog János püspök, Isten sokszorosan 
megnyilvánuló szeretetének tanúja,
– könyörögj érettünk

Boldog János püspök, aki lemondtál saját 
akaratodról és mindenben Isten akaratát ke-
rested,

Boldog János püspök, aki számára a Krisz-
tussal való barátság tudata a legnagyobb ösz-
tönzés az életszentségre,

Boldog János püspök, aki a Jó Pásztornak és 
Mesternek kívánságait kerested,

Boldog János püspök, aki a mennyország 
iránti szeretetből minden áldozatra kész voltál,

Boldog János püspök, aki megaláztad és 
megtagadtad magad Isten iránti szeretetből,

Boldog János püspök, aki odaadó munká-
ban és hősies keresztviselésben áldozatul hoz-
tad magad,

Boldog János püspök, aki egész életedben 
hirdetted az örök életre hívó evangéliumot,
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Boldog János püspök, aki egész életedben 
hirdetted a „nem én” evangéliumot,

Boldog János püspök, akinek legfőbb vágya: 
a lelkek megváltása által az Atyát dicsőíteni,

Boldog János püspök, hívei megszentelésé-
ért és a bűnösök megtéréséért engesztelő főpap,

Boldog János püspök, akit igazi, természet-
feletti látással ajándékozott meg az Úr,

Boldog János püspök, a szatmári egyházme-
gye vándorapostola,

Boldog János püspök, vigasztaló és felemelő 
tanító,

Boldog János püspök, akinek minden útját 
Isten áldása kísérte,

Boldog János püspök, aki a hétköznapi te-
endőidet is istenszolgálattá és istendicsőítéssé 
alakítottad,

Boldog János püspök, aki arra tanítasz, hogy 
magunkat, családunkat, nemzetünket minden 
körülményben Istennek ajánljuk,
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Boldog János püspök, aki ellenségeidet sem 
zártad ki szíved jóságából, 

Boldog János püspök, akinek egyénisége 
szeretetet sugárzott,

Boldog János püspök, ki arra tanítasz, hogy 
az Úr Jézus Szívén pihenjünk meg,

Boldog János püspök, akinek élete leghőbb 
vágya azon dolgozni, hogy mindenki szívből 
szeresse az Urat,

Boldog János püspök, aki minden képessé-
gedet örömmel adtad át az Úrnak,

Boldog János püspök, akinek a Szent Szív 
volt egyetlen és rendíthetetlen bizodalma,

Boldog János püspök, akit Jézus minden-
tudó és előrelátó tekintete az utolsó vacsora 
termében már látott és belefoglalt baráti sze-
retetébe,

Boldog János püspök, az Oltáriszentségben 
jelenlévő Jézus gondozója,
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Boldog János püspök, aki a lelkekben ki-
gyújtottad a szentségi Jézus imádásának és sze-
retésének fényét,

Boldog János püspök, akinek legszebb fela-
data a szentségi Jézust a hívek közé vinni és a 
híveket a szentségi Jézushoz vezetni,

Boldog János püspök, aki a Szent Szív tiszte-
lete révén ismerted meg az Urat és sajátítottad 
el erényeit,

Boldog János püspök, aki az Eukarisztia 
tiszteletét elmélyítetted,

Boldog János püspök, akinek főcélja, hogy 
eukarisztikus nemzedéket neveljen,

Boldog János püspök, aki előkészítetted Is-
ten uralmát a földön,

Boldog János püspök, az üldözöttek pártfo-
gója,

Boldog János püspök, Egyházmegyénk első 
boldoggá avatott vértanúja,
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Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit 
– kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit 
– hallgass meg minket! 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit 
– irgalmazz nekünk! 
V: Imádkozzál érettünk, Boldog János püspök
R: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, Te megad
tad Boldog Scheffler János püspöknek, 
hogy haláláig küzdjön az igazságért, és 
így az Egyház iránti hűség és engedel
messég példaképe legyen. Add, hogy hű 
odaadását követni tudjuk, és a meny
nyei hazában örök otthonra leljünk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
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Boldog János püspök, indítsd meg a mi 
szívünket is! Járj közben értünk, hogy 
a keserűség, az ellentétek, a csüggedés 
helyett a hősies szeretet és a remény
ség költözzön a lelkünkbe! Könyörögj 
ezért az egyházmegyéért, könyörögj 
népünkért és egész Európáért, hogy 
minél többen meghallják Krisztus sze
retetének hívó szavát, adják át életüket 
az ő Szent Szívének, hogy így rajtunk 
keresztül tegye lelkessé, ragyogóvá, újra 
értelmessé mindnyájunk életét.

(Erdő Péter bíborosnak a boldoggá-
avatáson elhangzott imája)
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Bűnbánat (Scheffler János imája)

Jóságos Mester, milyen sokszor kellett az 
utolsó vacsora óta újból panaszra nyit
nod ajkadat meghitt barátaid hűtlensé
ge, hitványsága miatt. Ebben az órában 
egészen átérzem szentséges szíved e leg
nagyobb fájdalmát. Fájlalom e szégyent, 
amelyet szentséges fejedre hoztunk, a sok 
botrányt, amelyet Véreddel megváltott 
lelkeknek okoztunk, a fájdalmat, amellyel 
jóságos szívedet a századok során meg
sebeztük. Különösen azt fájlalom, hogy 
magam is sokszor hitványan viselkedtem.
Jóságos Jézus, bocsáss meg nekünk! Fo
gadj vissza Szentséges Szívedbe…, adj bő
séges kegyelmet, hogy a jövőben gyöngé
debb barátaid legyünk! A Júdások útjától 
ments meg minket!
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Imádságok papi és szerzetesi 
hivatásokért 
(a Scheffler János által kiadott, 
„Jézus neked élek” című imakönyvből)

Úr Jézus, aki azt mondtad: „Kérjétek 
az aratás Urát, hogy küldjön munká
sokat az ő aratásához”, alázattal ké
rünk, sokasítsd meg országunkban, 
(egyházmegyénkben) a papi és szerze
tesi hivatásokat. Te hőn vágyódol isteni 
Szíved irgalmát és szeretetét lelkünkre 
árasztani. Add kegyesen, hogy híváso
dat a társadalom minden osztályában 
meghallják: a gazdagok fiai és szegény 
munkások gyermekei egyaránt. Mind a 
kettőre szükségünk van. Azért kérünk, 
adj nekünk nagylelkű és áldozatkész 
papokat, akik a Te imádságos és áldo



43

zatos szentségi életeddel legbensőbben 
egyesüljenek, és munkásságukkal Is
tent dicsőítsék, a lelkek üdvözüljenek 
és hazánk megújuljon. Erre kérünk, 
Úr Jézus, örök Főpapunk, a Te Szent
séges Szűzanyádnak, Máriának, a pa
pok királynőjének közbenjárása által. 
ÁMEN.

Küldj, Urunk, munkásokat a Te aratá
sodba!
Támassz, kérünk, Egyházadnak szent 
papokat és buzgó szerzeteseket!
Mária, papok anyja és királynője, kö
nyörögj érettünk! Esdj ki számunkra 
sok és szent papot!
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