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Hitvallása szerint, művészetével kizárólag Isten dicsősé-
gét akarta szolgálni, és a lelkeket Istenhez emelni. Csak 
egyházi megrendelésre dolgozott, függetlenül attól, hogy 
ez mennyire szolgálta az elismertségét művészi körökben, 
és mennyire jelentett anyagi biztonságot. Lelkileg, szelle-
mileg komoly háttérmunka előzte meg az alkotás fizikai 
részét. Megrendelőit, az Egyház papjait értük való imád-
sággal és tisztelettel vette körül. „Úgy segítsetek a papok-
nak, hogy szeretitek őket!”

Öt gyermekét és feleségét elkötelezett, hűséges, áldo-
zatvállaló szeretettel szolgálta. Aktív tagja volt közössége-
inek, a Zugligeti Szent Család Egyházközségnek, és a Ma-
gyar Schönstatt Mozgalomnak és a Jeruzsálemi Szent Sír 
Lovagrendnek. Szerénység és alázat jellemezte a jelenlétét 
az élet minden területén. Ellenállhatatlan vágyakozás volt 
benne a természetfeletti, a végtelen Isten után, de a Hozzá 
vezető úton teljes bizalommal a katolikus Egyház tanításá-
ra és megtartó erejére támaszkodott. Jobban bízott eb-
ben, mint saját magában és tudásában.

46 évesen, egy lelkigyakorlat közben Óbudaváron, egy 
önfelajánló ünnepi szentmise után, váratlanul szólította 
magához a Mennyei Atya. Halálát életfelajánlása pecsétje-
ként értelmezi a Schönstatti közösség. 



Mennyei Atyánk, Te Ozsvári Csabát hitvalló és hűséges 
életében munkatársaddá fogadtad, amikor családapaként 
és egyházművészként a Te eszközöd lehetett mások életé-
ben.

Kérünk, hogy tanúságtétele által segíts bennünket az 
Egyház iránti szeretetben és hűségben!

Indíts minket, hogy az egyház papjait úgy segítsük szol-
gálatukban, hogy igazán szeretjük őket.

Add, hogy példája és közbenjárása által a papok elmé-
lyüljenek hivatásukban, a családapák megerősödjenek a 
családjuk iránti hűséges szeretetben, a művészek pedig az 
Igazságot és az Élet kiteljesedését szolgálják. 

Kérünk, mutasd meg, hogy szándékod-e Ozsvári Csabát 
az  Egyház elé példaként állítani, és az ő boldoggá avatási 
eljárását elindítani!

Szűzanyánk, gondoskodj rólunk és vezess minket!
Amen



Észrevételeit, imameghallgatásokat, megosztandó élmé-
nyeket örömmel fogadunk  az ozsvaricsaba@schoenstatt.
hu címre. Kérjük imáival támogassa Csaba boldoggá avatá-
sát sokak épülésére! Ha pénzadománnyal is szívesen hozzá-
járul az eljárás költségeihez, a „Schönstatt Szentélyt Alapít-
vány” alszámlájára adományokat köszönettel fogadunk.

(Takarék Bank: 73200017-16109627, 
közlemény: „Ozsvári Csaba”).


