
I. DON BOSCO KILENCEDE 

SEGITŐ SZŰZ MÁRIÁHOZ 
 

1. Aki kegyelmet kér Istentől, élessze fel a 

Szentségi Jézusba vetett hitét, és tiszteletét a 

Szűzanya iránt. 

2. Mondjon el kilenc napon át: három 

Miatyánkot, Üdvözlégyet, Dicsőséget az 

Oltáriszentség tiszteletére a következő 

zárófohásszal: „Dicsértessék és áldassék 

mindenkor a legméltóságosabb Oltáriszentség!” 

Valamint mondja el háromszor az Üdvözlégy 

Úrnőnk imát (Salve Regina) a Segítő Szűz 

tiszteletére ezzel a zárófohásszal: „Mária, 

Keresztények Segítsége, könyörögj érettünk! 

3. Járuljon a szentségekhez (szentgyónás, 

Eukarisztia). 

4. Ajánlja fel saját személyes munkáját, vagy 

anyagi támogatását a Szalézi Művek, a 

gyerekek, fiatalok javára. 

 

IMÁDSÁGOK 
 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 

meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen 

meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a 

földön is. Mindennapi kenyerünket add meg 

nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen 

mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne 

vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 

gonosztól! Ámen. (3X) 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van 

teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és 

áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, 

imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk 

óráján. Ámen. (3X) 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

(3X) 

Zárófohász: Dicsértessék és áldassék mindenkor a 

legméltóságosabb Oltáriszentség! 

 

Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya! Élet, 

édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve kérlel 

Évának száműzött népe. Hozzád sóhajtozunk, sírva 

és zokogva siralmaink völgye mélyén. Hallgass meg 

hát, égi közbenjárónk! Kegyes Anyánk, két szemed 

áldott sugarát fordítsd ránk végre! És Jézust mutasd 

nekünk, méhed szent gyümölcsét, hogy őt e 

számkivetés múltán lássuk! Ó áldott, ó drága, ó 

édes, szép Szűz Mária! (3X) 

Zárófohász: Mária, Keresztények Segítsége, 

könyörögj érettünk! 

 

II. KILENCED ELMÉLKEDÉSEKKEL 
 

1. NAP: 2015. NOVEMBER 29. 

O – OTTHON 
Don Bosco Oratóriuma olyan hely, ahol 

mindenki otthonra lelhet. Itt mindenkit 

személynek, értéknek tekintenek és 

befogadnak. Isten minden fiatalban jelen 

van. Az ő történetük, megélt életük „Isten 

termőföldje”. Az Oratórium a barátság helye, 

és barátság csak ott születik, ahol van 

lehetőség párbeszédre, ahol meghallgatják, 

és ahol megértik az embert.  

Don Bosco: „Nem elég szeretni a fiatalokat, 

kell, hogy érezzék is, hogy szeretjük őket!” 

Szentírás: Mk 9,37; Jn 1,38-39; Jn 14,23 

Szimbólum: Ház 

 

2. NAP: 2015. NOVEMBER 30. 

R – REND 
Don Bosco nagyon törődött azzal, hogy a fiúk 

szentségekkel megerősödve nőjenek, mégis 

azt akarta, hogy teljes mértékben 

érvényesüljön szabad akaratuk. Ha egy fiú 

fülébe súgta: „Ma nem mosakodtál.” Az 

megértette, hogy a lelkét kell megmosnia a 

szentgyónás által.  

Don Bosco: „A jóság nem abban áll, hogy 

nem hibázunk, hanem abban, hogy javulni 

akarunk.” 

Szentírás: Lk 15,11; Jn 3,16-17; Mt 9,13 

Szimbólum: Óra (időmérő) 

3. NAP: 2015. DECEMBER 1. 

A - ADOMÁNYOZÁS 
Don Bosco teljesen másokért élt és 

növendékeit is az önkéntes szolgálatra 

nevelte, hogy nagylelkűen dolgozzanak és 

erejüket és anyagi javaikat felebarátaik 

érdekében használják fel. 

Don Bosco: „A jótetthez kell egy kis bátorság 

és egy kis önmegtagadás vállalása is!” 

Szentírás: Mk 12,41; Lk 12,33-34; Mk 10,17 

Szimbólum: Pénz 

 

4. NAP: 2015. DECEMBER 2. 

T - TEMPLOM 
Don Bosco Oratóriuma mindenki korának és 

helyzetének megfelelő nevelési utakat, 

katekézist ajánl fel. Segít, hogy a fiatalok 

felfedezzék saját hivatásukat Isten tervének 

derűs és őszinte keresésében, Isten Igéjének 

hallgatásában és az imádságban. Egy 

rokonszenves Istent mutat be, aki közel van 

mindenkihez, akit érdekel minden egyes 

emberi sors; akit a mindennapok zajában és 

az élet fordulatos eseményei közepette is fel 

lehet fedezni. 

Don Bosco: „Akarjátok, hogy az Úr sok 

kegyelmet adjon nektek? Látogassátok meg 

gyakran Jézust!” 

Szentírás: 1Pét 2,5; Mt 21,12-13; Jn 2,19-22 

Szimbólum: Kereszt 

 

5. NAP: 2015. DECEMBER 3. 

O – OLTÁRISZENTSÉG 
Don Bosco Isten jelenlétében élt. Ezt az 

életformát tanította rábízottjainak. Házainak 

mindig központi eseménye volt az Eukarisztia 

ünneplése, a szentmise, a szentségimádás. 

Egész munkássága a „lelkek megmentéséről” 

szólt, (Da mihi animas...) hogy Istenhez 

vezesse őket. Ezért nagy hangsúlyt fektetett a 

személyes istenkapcsolat kialakulására. 



Don Bosco: „Az áldozik gyakran, aki szent akar 

lenni. Az ellenszert a betegeknek adják, az 

ételt a gyengének.” 

Szentírás: Jn 6,35; Mt 26,26; Mk 6,41-42 

Szimbólum: Kenyér 

 

6. NAP: 2015. DECEMBER 4. 

R - REMÉNY 
Don Bosco szerint minden fiatalban, még a 

legszerencsétlenebben is van a jóság 

számára egy hozzáférhető pont, és a nevelők 

elsőrendű feladata megtalálni ezt a pontot. 

Don Bosco: „Vezesd felebarátodat az 

életszentségre és te is eléred azt!” 

Szentírás: Mt 5,3-12; Lk 10,17-20; Iz 54,10 

Szimbólum: Mosoly 

 

7. NAP: 2015. DECEMBER 5. 

I - ISKOLA 
Don Bosco Oratóriuma olyan környezet, ahol 

olyan értékek vannak, amelyekben mindenki 

osztozik, és amelyeket mindenki tiszteletben 

tart, és ahol ezeket az értékeket segítenek 

belsővé is tenni. Olyan hely, ahol hisznek a 

párbeszédben, a vélemények ütköztetésében. 

Elindít az életre, mert segíti a fiatalt, hogy 

megismerje saját személyiségének gazdagsá-

gát, tisztában legyen saját képességeivel. 

Don Bosco: „A legeredményesebb tanítás az, 

ha azt tesszük, amit tanítunk.” 

Szentírás: Lk 4,16; Mt 11,29; Mt 28,19 

Szimbólum: Könyv 

 

8. NAP: 2015. DECEMBER 6. 

U – UDVAR 
Lehetetlenség Don Boscóra gondolni anélkül, 

hogy ne egy fiatalokkal teli udvar képe jutna 

eszünkbe. Don Bosco Oratóriuma olyan udvar, 

ahol meg lehet élni a családiasságot. A nevelés 

elsődleges helye: ahol a gyerekek 

ismerkedhetnek, új barátságok szövődnek.  

Don Bosco: „A nevelők szeressék azt, ami 

tetszik a fiúknak, akkor a fiúk is szeretni fogják 

azt, ami a nevelőknek tetszik!” 

Szentírás: Fil 4,4; Lk 24,15; Mk 10,13 

Szimbólum: Levegő 

 

9. NAP: 2015. DECEMBER 7. 

M – MÁRIA 
Szelídség, szeretet, alázat, erő, bátorság: és a 

vadállatokból szelíd bárányok lesznek. Ezt kell 

tennie a fiúkkal Don Boscónak, ez az ő 

munkaterülete. Mindez lehetetlen? Isten egy 

Tanítónőt ad ehhez a feladathoz segítségül. 

„Az ő vezetése mellett bölcs ember lehet 

belőled”- mondta Jézus Don Boscónak 

Máriáról.  

Don Bosco: „Amikor egy fiatal belép egy 

szalézi házba, Mária azonnal oltalmába veszi.” 

Szentírás: Lk 1,26; Jn19,26; ApCsel 1,13 

Szimbólum: Rózsafüzér 

 

III. EGYÉNI MEGFONTOLÁSRA VAGY 

CSOPORTBESZÉLGETÉSEKHEZ 
 
1. Én otthonra leltem Don Boscónál? Hogyan 

fogadok be másokat? Milyen a szeretetem? 

2. Rendszeresen végzem szentgyónásaimat? 

Nekem Don Bosco most mit súgna? 

3. Mivel járulok hozzá a szalézi műhöz? A 

pénzemből is adományozok?  

4. Szeretem az Egyházamat? Ismerem és követem, 

amit Istenről tanít nekem?  

5. Hogyan és mikor járulok szentáldozáshoz? A 

Szentmise, a Szentségimádás hol foglal helyet az 

életemben? Ki nekem Isten? 

6. Kibe, mibe vetem reményemet? Miben 

reménykedem?  

7. Ki az én példaképem? Én mit közvetítek mások 

felé? Tanítok vagy nevelek? 

8. Tudom, hogy mit szeretnek a rám bízottak? 

Vannak személyes kapcsolataim? Örömteli az 

életem? 

9. Hogyan tekintek Máriára? Jellemzi alázat és 

hálaadás az életemet? 

KÉSZÜLET 

2015. DECEMBER 8-ÁRA 
 

SZŰZ MÁRIA 

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK 

ÜNNEPÉRE 

ÉS 

AZ ORATÓRIUM 

SZÜLETÉSNAPJÁRA 
 

DON BOSCO KILENCEDÉVEL, 

ELMÉLKEDÉSEKKEL, KÉRDÉSEKKEL 
 

 

DON BOSCO MÁRIA-TISZTELETE 
 

Don Bosco egész élete hálaadás volt a Szent 

Szűztől kapott kegyelmekért. 

Mária-tiszteletének jellemző vonása, hogy a 

Szűzanya iránti szeretet és hála elősegíti az 

Oltáriszentség szeretetét és a körülöttünk élők 

tevékeny segítését. 


