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Csehimindszenten, Mindszenty József 

2015-ben felépítettünk a templom körül 
egy egyedülálló keresztutat. Az egyes stá-

-

-
sok alsó részén pedig Mindszenty bíbo-

Magyar Püspöki Kartól vett idézetek 
alapján.

-
prímásának a nemzetéért és a hitéért vál-
lalt rengeteg szenvedése. A csehimind-
szenti keresztútnak az a célja, hogy ko-
runk embereit figyelmeztesse, érdemes 
napjainkban is kiállni a keresztény ér-
tékrendért és szeretett magyar hazán-
kért, amelyre Mindszenty bíboros egész 
életében bátorította népünket.  
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1. Pilátus halálra ítéli Jézust

„A hit védelmében oly nagyon ér-

le teljes napfény mellett. Az egész 

megrendítsék Magyarországon a 

Katolikus Egyházat.”
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2. Jézus vállára veszi a keresztet

„Mi még ellenségeinket is szeret-

jük, mert Jézus iskolájában ezt 

tanultuk. Ha valahol az életben, 

itt ezen a téren lehet igazán nagy 

Mindszenty József



8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



9999999999999999999999999999

   a kereszttel

„A fegyházban a szabadulás vá-

bennem. Amikor azonban vissza-

-

hatatlanná vált elhatározásom, 

hogy a rabhalál vagy megalkuvó 

szabadulás alternatívájában az 

Mindszenty József
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4. Jézus édesanyjával találkozik

„A börtönajtóban csak édesanyád 

oda, és ha a börtönnél mélyebben 

vagy, fegyház, siralomház örvé-

Mindszenty József
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5. Cirenei Simon segít Jézusnak     
    a keresztet hordozni

-

nenciáját bizalmáról, együttér-

magyar népünk ügyéért folytatott 

munkájában teljes egységben ösz-

szeforrva vele azonosítja magát.”

Magyar Katolikus Püspöki Kar
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    Jézusnak

-

zám óvakodik: Atyám! Bízzék Is-

egyszer visszajött, hogy megvi-

gasztaljon. 

Csak egyszer voltam én »atya« a 

fegyházban, de voltam.”

Mindszenty József
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7. Jézus másodszor esik el   
   a kereszttel

„A befelé tekintésre s ugyanak-

kor a felfelé tekintésre a fegyház 

cellája igen alkalmas. S vannak 

hibáink, amelyekre az élet zsib-

vásárában sohase eszméltünk vol-

na rá.”

Mindszenty József
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8. Jézus találkozik a siránkozó   
   asszonyokkal

„Kínzásom alatt emlékeznem kel-

lett a töméntelen szenvedésre, 

ami népünkre szakadt, köztük a 

lányok, apácák és édesanyák sor-

sára és lelkiállapotára.”

Mindszenty József



202020202020202020202020202020202020202020



212121212121212121212121212121212121

9. Jézus harmadszor esik el 

   a kereszttel

„A hit védelmében oly nagyon ér-

le teljes napfény mellett. Az egész 

megrendítsék Magyarországon a 

Katolikus Egyházat.”
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10. Jézust megfosztják ruháitól

-

rendámat és gúnyosan nevetve 

az alsóruháimat is. A felszentelt 

pap számára a reverenda sokat 

jelent. A reverendától való meg-

lelkemet.”

Mindszenty József
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11. Jézust keresztre szegezik

„Állok Istenért, Egyházért, Hazá-

ért, mert ezt a kötelességet rója 

rám a nagyvilágon legárvább né-

pem történelmi szolgálata. Nem-

zetem szenvedése mellett a ma-

gam sorsa nem fontos.”

Mindszenty József
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12. Jézus meghal a kereszten

„Mindszenty József bíboros egy 

nagy lelkipásztor méltóságával 

hordozta a fejére helyezett tövis-

koronát, olyan magasztos egyházi 

személy emlékét hagyta ránk, aki 

hosszú éveken át tudott imád-

kozni és szenvedni népéért.”

II. János Pál pápa
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13. Jézus testét leveszik 

     ölébe teszik

„Családomban maradjon minden-

-

anyámnak megköszönök min-

-

ként, amit rabságom idején tett. 

Nincs több ily édesanya.

Csókolja fia: †József”

Mindszenty József
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14. Jézus testét sírba teszik

A Szent Római Egyház és a Coelius-hegyi Szent 

István templom presbiter-bíborosa, Magyarország 

utolsó hercegprímása, esztergomi érsek, az üldöz-

MINDSZENTY JÓZSEF

A háború viharában szilárdan helytállt, a zsar-

noki hatalom megkínozta és börtönbe zárta. Ha-

-

-

mették el, halála után tizenhat évvel hazahozták.
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