
JÚLIUS 30-án
BOLDOG ZDENKA (CECÍLIA) SCHELINGOVÁ, SZŰZ ÉS VÉRTANÚ, 

tetszés szerinti emléknap
 

1916-ban született Kriván,  Árva vidékén. A Szent 
Keresztről nevezett Irgalmas nővérek  kongregáció-
jába lépett, ahol vallásos életet élt; törekedett az 
alázatosságra és vágyódott egyre közelebb kerülni  
a keresztre feszített Krisztushoz. Áldozatosan szol-
gált mint ápoló egy pozsonyi kórházban, ahol a be-
tegeknek testi és lelki sebeit egyaránt gyógyította. 
Abban az időben az Istennel és az egyházzal szem-
beni ellenséges hatalom uralkodott, amely minden-
képpen ki akarta oltani a hitet az emberekből. Ez 
a  hatalom  elsősorban  a  püspököket,  papokat és a 
tevékeny hívő embereket üldözte. Zdenka nővér 
próbált segíteni azoknak a papoknak, akiket hosszú 
börtönbüntetésre vagy halálra akartak ítélni. Késő-
bb ő maga is börtönbe került és szörnyű kínzások-
nak volt alávetve; 1952. június 17-én 12 év börtön-
büntetésre ítélték. Mindenzt azonban hősies türe-

lemmel viselte. 1955. július 31-én halt meg Nagyszombatban, miután súlyos betegség 
miatt szabadon bocsájtották. 2003. szeptember 14-én Pozsonyban a Szent kereszt 
felmagasztalásának ünnepén II. szent János Pál pápa harmadig apostoli látogatásakor 
boldoggá avatta. 

Kezdőének 
Ez a szent halálig küzdött Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, mert 
életének alapja szilárd kőszikla volt. 

Könyörgés
Istenünk, a megfeszített Krisztus iránti önzetlen szeretettel ajándékoztad 
meg Boldog Zdenkát, aki a betegek és papok iránti áldozatkész szolgálatá-
val tett erről tanúbizonyságot. Add kérünk, hogy lelki példáján felbuzdulva 
mi is őszinte készséggel szolgálhassuk felebarátainkat, és így lelkes tanúi 
lehessünk Fiadnak, Jézus Krisztusnak, aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. 

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 3,1-9)
Elfogadta őket egészen elégő áldozatul

Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket. Az 
esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távo-



zásukat balsorsnak vélték,  elmenetelüket megsemmisülésnek. Ők azon-
ban békességben vannak. 

Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt 
halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, 
mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.  Mint aranyat a 
kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Az (utol-
só) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a 
szikra, amely a tarlón tovaharapódzik. Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és 
népeken uralkodnak; és az Úr lesz a királyuk mindörökre. 

Akik Istenben bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik 
hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom 
lesz választottainak osztályrésze. 

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR  1Sám 2, 1b-c. 4-5. 6-7. 8a-d (Vö. 1a. vers. - 7. b tónus)
Válasz: Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben. 

Előénekes: Szívem ujjong az Úrban * erővel tölt el Istenem.
Ellenségeimmel bátran szembeszállok * mert örvendezem segítségeden.
Hívek: Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.

E: A hatalmasok íja eltörött, * a gyengéket azonban erő övezi.
Kenyérért szegődnek el, kik azelőtt bővelkedtek, 
* jól lakhatnak, akik nélkülöztek.
Anya lesz, kinek nem volt gyermeke, * erőtlenné válik a nagycsaládú.
H: Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.

E: Az Úr adja a halált és az életet, * letaszít az alvilágra és felhoz onnan.
Az Úr tesz szegénnyé és ő tesz gazdaggá, * ő az, aki megaláz és felmagasztal.
H: Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.

E: Fölemeli a porból a rászorulót, * a sárból a szegényt fölsegíti.
A fejedelmek sorába ülteti őt, * a dicsőség trónusára.
H: Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.

SZENTLECKE szent János apostol első leveléből (1 Jn 5,1-5)
Mindenki, aki Istentől való, legyőzi a világot

    Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szü-
lötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, 



hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk 
parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. 
Parancsai nem nehezek.
    Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a 
győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha 
nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!

Ez az Isten igéje.

Alleluja. 
Boldogok vagytok, ha Krisztusért gyaláznak titeket, mert a dicsőség 
Lelke: az Isten Lelke nyugszik rajtatok. (1 Pt 4,14)
Alleluja. 

 EVANGÉLIUM szent Lukács könyvéből (Lk 9,23-26)
 Aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt

Jézus így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg 
magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki 
meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, 
megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is, 
önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti? Mert aki szégyell engem és 
az én igéimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a 
maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.“

Ezek az Evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések

Testvéreim, összejöttünk, hogy megköszönjük az Úrnak mindazt 
a kegyelmet és áldást, amelyben minket boldog Zdenka közbenjárá-
sára részesített. Isten szeretetében és irgalmában bizakodva terjes-
szük elé kéréseinket és reménykedve szólítsuk: Kérünk téged, hallgas 
meg minket.

 
1. Uram Jézus, köszönjük vértanúd, boldog Zdenka önfeláldozó pél-

dáját, miközben papokat mentett. Közbenjárására kérünk, oltalmazd szen-
tatyánkat N. pápát, N. püspökünket, valamennyi püspököt és papok, erő-
sítsd őket a hűségben és törekvésüket az életszentségre.

 
2. Uram Jézus, boldog Zdenka őszintén imádkozott hazájaért. Közben-

járására kérünk, őrizd meg nemzetünkben az igaz hitet és erkölcsösséget, 



adj bölcsességet és kitartást az állam vezetőinek az igazság és igazságosság 
megvalósításához. 

3. Uram Jézus, boldog Zdenka közbenjárására add, hogy családjaink 
a hit élő gyújtópontjai legyenek, melyekből a szeretet melege, kölcsönös 
tisztelet és megbocsájtás sugárzik.

4. Uram Jézus, boldog Zdenka közbenjárására add, hogy a fiatalok 
bátran megvallják Beléd vetett hitüket, és készségesen  mondjanak igent 
hívó szavadra. 

 
5. Uram Jézus, boldog Zdenka közbenjárására áldd meg az ő tisztelőit, 

adj nekik élő hitet és hallgasd meg kéréseiket, amelyeket közbenjárásával 
bizalommal Hozzád intéznek.

 
6. Uram Jézus, boldog Zdenka a Hétfájdalmas Szűz Mária oltalmára 

bízta magát. Kérünk, add, hogy szenttéavatása által odaadóbbak legyünk 
és egyre jobban tiszteljük Szlovákia védőszentjét.

 
Kérünk téged, Mennyei Atyánk, fogadd szívesen hálaadásunkat. 

Hallgasd meg néped alázatos könyörgését, és nagylelkűségedben add 
meg nekünk mindazokat az ajándékokat, amelyeket a Szentlélekben 
boldog Zdenka, szűz és vértanú közbenjárására tőled kérünk.

Krisztus, a mi Urunk által.

Felajánló könyörgés
Kérünk, Istenünk, hogy áldozati adományainkat, amelyeket Boldog Zdenka 
ünnepén felajánlunk neked, fogadd el olyan szívesen, ahogy elfogadtad az 
ő vértanúságának áldozatát. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének (Mt 16,24)
Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen – mondja az Úr. 

Áldozás utáni könyörgés
Istenünk, te Boldog Zdenkánek a szüzesség és a vértanúság kettős győzel-
me után szentjeid között ragyogó koronát nyújtottál. Kérünk: e szent 
áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon úrrá legyünk, és 
így kiérdemeljük az örök dicsőség jutalmát. Krisztus, a mi Urunk által.


