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Nagyboldogasszony napja

Biztos reményünk
„Ezen a napon az Istenszülő Szüzet fölvetted a mennybe, így ő lett
Egyházad megdicsőülésének kezdete és példája, zarándok néped vigasza
és biztos reménye.” – így szól a szentmise prefációja Szűz Mária
mennybevételének, Nagyboldogasszonynak ünnepén. Biztos reményünk
a Szűzanya. Jó erre emlékezni, szívünkbe vésni itt, a nyár vége felé,
amikor egyre többet halljuk, hogy jön a járvány második hulláma.
Aligha szeretné bármelyikünk is újra átélni azt, amit tavasszal át
kellett élnünk. Mégis van rá esély, hogy valami hasonló fog
következni, amihez persze már másként állunk hozzá: megvan
a tapasztalatunk, fel vagyunk vértezve maszkokkal, fertőtlenítő
szerekkel, ismerjük a szabályokat. De azért így sem vagyunk
tökéletesen védettek. Az égiekre nagyon is szükségünk van, szükségünk
lesz. A Szűzanya biztos reményünk.
Bence atya

Sík Sándor:
Az Andocsi Máriához
(Részlet)
Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért,
Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton,
Három hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.
Az andocsi Mária szobor

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok története
4. rész – A budapesti kongresszus – 1938
(Bíró Bertalan plébános, szakíró tanulmánya alapján)
Említettük már, hogy a magyaroknak volt némi része Eucharisztikus Kongresszus rendezésében, hiszen 1912-ben a bécsi XXIII. világkongresszus idején országunk az Osztrák-Magyar Monarchia tagja volt. Hazánk 1938-ban
kapta a lehetőséget, hogy a XXXIV. világkongresszusnak Budapesten Magyarország legyen a rendezője. Az eseményre 1938. május 25-től 29-ig került
sor. Ez az év egyben első királyunk, Szent István halálának 900. évfordulója
is volt, így a rendezvény a szent király előtti tisztelgésre is lehetőséget adott.
A kongresszus legnevesebb vendége
mint pápai küldött, Pacelli bíboros volt,
akit a következő évben, 1939. március
12-től XII. Pius pápa néven ismert a világ. Budapest a „béke és a szeretet városává” változott „egy felfordult világ közepén” – fogalmazott a küldött.

Megnyitó beszédében a bíboros a kereszténység védőbástyájának nevezte Magyarországot. Elismeréssel említette,
hogy nemcsak a történelem folyamán –
utalva a török időkre –, hanem a XX. században is.
XII. Pius pápa

A kongresszus jelszava a „vinculum
caritatis”
(a
szeretet
köteléke),
az Oltáriszentségben a szeretet súlyát
hangsúlyozta.
A kongresszus himnusza (Koudela
Géza zenéje és Bangha Béla szövege, Hozsanna imakönyvünk 280/B éneke) egy
segélykiáltás:
„Forrassz
eggyé
békességben / Minden népet s nemzetet.”
Már érződött a veszély közeledte – alig
több mint egy év telt el a II. világháború
kirobbanásáig.
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Zománcozott fém jelvény,
Madarassy Walter tervezése

A Nemzetközi
Gyermekek
Eucharisztikus
gondolata Kongresszusok
az Eukarisztiáról
története
A küldöttek és vendégek 33 országból érkeztek. Németek és osztrákok nem
jöhettek, Hitler megtiltotta a részvételüket, érezve, hogy a budapesti ünnepségek a lelki élet elmélyítése mellett politikailag a német nácizmus ellen
irányulnak a pogány bolsevizmus mellett.

A kongresszus fő helyszíne a Hősök tere volt, ahova a római Szent Péter Bazilika oltárának mását építették fel. Az itt folyó záró szentmisén, május 29-én,
mintegy 300 pap áldoztatta órákon keresztül a több mint egymillió embert.
A leglátványosabb rendezvény a hajókörmenet volt. Elöl az Oltáriszentséget
hordozó hajó úszott, hatalmas kivilágított körmeneti kereszttel. A kilenc kísérő hajó körvonalát több ezer lámpa rajzolta ki. Az első hajótól jobbra és balra
a gőzösöket egy-egy hatalmas gyertya díszítette. A következő hajó orrán
ötven harsonás állt hagyományos magyar öltözetben. A Gellért-hegy mögül
három fehér és két világoskék fénysugár vetődött az égre. A part mentén
háromezer levente állt díszsorfalat, kezükben fáklyával. Fényárban úsztak
a történelmi nevezetességű épületek. A házak ablakaiban gyertyák, mécsesek
égtek. A Lánchíd és Erzsébet híd pillérein a kongresszusi jelvényeket neonfény rajzolta ki, a kehellyel és a szentostyával.
A konvoj, megkerülve a Margit-szigetet, az Eötvöskikötőhöz tért. Megszólaltak a hajókürtök, Pacelli
bíboros a négy égtáj felé fordulva szentségi áldást
adott, melyet a Duna két partján ezrek fogadtak.
Ezt követte a Gellért-hegyi tűzijáték. A Citadellán
50 méter magas kereszt borult fénybe. Mindezt az
első magyar színes némafilm is megörökítette
(Zombori Vilmos alkotása).
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(Folytatjuk)

Szent István
Akirály
bodajki
Intelmei
kegyhely
Imre herceghez
Kerékpáros
rózsafüzér
A bodajki Segítő Szűz Mária kegyhely Magyarország Kormánya és a Székesfehérvári Egyházmegye jelentős anyagi támogatásának köszönhetően teljesen
megújult. Plébániánk KÉSZ csoportja az ősz folyamán zarándoklatot tervez
Bodajkra. Írásunkban bemutatjuk a kegyhelyet.
Bodajk község, a „legrégibb
magyar búcsújáró hely” a Bakony
és a Vértes hegység közt fekszik.
Szentkútját már a 9. században
vallásos
tisztelet
övezte,
Szent István kezdeményezésére
kápolnát építettek a Szűzanya
tiszteletére. Többször zarándokolt
ide Szent István, Szent Imre, Szent
László és Szent Gellért is.

Bodajk látképe

A török idők alatt a kápolna megsemmisült. A törökök kiűzése után Páter
Wibald szerzetes a néphagyomány adataira támaszkodva indított kutatást.
Megtalálta a kápolna alapjait, egy kőfal nyomait és a fal mellett egy keresztény temető maradványait. Belekezdett – a régi alapokon – a Segítő Szűz
kápolnájának építésébe, melynek elkészülte után itt helyezte el a passaui
Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyképéről készített másolatot, a Bécsben
élő Colloredo grófnő ajándékát. A zarándokok száma egyre növekedett,
1728-42 között a búcsújárók befogadására a kápolna mellé barokk
kegytemplom épült. Ezzel önálló plébánia kezdte meg működését Bodajkon.
A ma is látható szép freskók egyidősek a templommal. Műértők szerint az
osztrák barokk művész, Maulbertsch is dolgozott a remekműveken.
1750-re a kegyhelyhez kálvária épült. A kegyképhez fűződő csodálatos
gyógyulások hírére növekedett a búcsújárók száma. 1942-ben 15 000 fő
befogadására növelték a zarándokudvart, olaszos árkádsorral és szabadtéri
oltárral. Felépült a kapucinus szerzetesek kolostor – a mai plébánia épülete.
A II. világháború a kegyhelyet is sújtotta. Isten segítségével és nagy összefogással minden újjáépült. 1950-ben az államvezetés eltávolította a kapucinus
szerzeteseket, de negyvenévi száműzetés után, 1989-ben visszafoglalhatták a
kolostort, és folytathatták a Szűzanya és zarándokok szolgálatát.
A harangjáték minden páros órában megszólal. Sajnálatos tény viszont,
hogy a balinkai bánya miatt a szent kút vize elapadt.
A bodajki kegyhelynek saját búcsús éneke van, a Bodajki Himnusz.
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A bodajki kegyhely
Bodajki Himnusz
1.Most segíts meg Mária
Nagy királynénk, jó Anyánk.
Hozzád hozzuk sok sebünk,
Áldó szemmel nézz reánk,
Tudjuk, vádol sok-sok vétkünk,
Szent Fiadat kérleld értünk,
Ó, bodajki Mária!

3.Szent Istvánnal ősapánk
Látogatták szent kutad,
Hogy itt oltsák Nálad el,
Testi-lelki szomjukat.
Nem hiába könyörögtek,
Sebeiket bekötözted,
Ó, bodajki Mária!

2.Ezredéve, hogy hívunk
Könnyes, vérző magyarok
Életünkre annyi vész
Gyilkos kedvvel agyarog
Nézd, tiéd e nép, ez ország
Védted, óvtad árva sorsát
Ó, bodajki Mária!

4.Boldogságos vigaszunk,
Szívünk Hozzád kesereg.
Éjjel hívja sírva így,
Édesanyját a gyerek.
Sír, rikolt az énekünk is,
Édesanyánk légy velünk is.
Ó, bodajki Mária!

Könyörgés a Bodajki Segítő Szűzanyához:
Mindenható Úristen, ki Bodajk szent helyéről
sugároztad szét a hit vigaszát s adtál gyógyulást a
Benned bízóknak, add, hogy Szent István népe
ismét erős legyen hitében. Ne tekintsd, Uram,
bűneink súlyát, hanem a mindenkor segítő
Szűzanya közbenjárására tekints azon szent
magyarok érdemeire, akik Szent István
nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak,
és ma szent színed előtt érettünk könyörögnek.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
A Segítő Szűz Mária
kegyképe

A kegyhelyen történt csodálatos gyógyulásokról hivatalos okmányok
tanúskodnak. A zarándokok pünkösdtől október végéig látogathatják,
de a legfőbb zarándoklat szeptember 12-ét követő vasárnapon van.
Az ájtatosságok már szombaton megkezdődnek, megható éjszakai
virrasztással. A látogatást KÉSZ csoportunk kora őszre tervezi,
de időpontot mondani csak a járvány őszi helyzetének ismeretében lehet.
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Emlékezzünk!
Szent Sebestyénre - Az orvosok és kórházak védőszentjére
Szent Sebestyén a segítő szentek egyike. Járványok idején, főként a pestis, de
más, akár embereket vagy állatokat pusztító betegség esetén kérték
segítségét.
A III. évszázadban élt, 288 körül halt meg.
Életéről néhány legendaszerű adatot tudunk.
A császári gárda tisztje volt, Milánóban
Diocletianus és Maximianus császár katonájaként szolgált. Bár császári tiszt volt, hűséges
keresztényként élt. A legenda szerint mint
tehetséges szónok vezette bajtársait a hithez,
gyógyított és bátorította a fogságban szenvedő
keresztényeket. Hitéért törvényszék elé került,
és halálra ítélték. Oszlophoz kötözték,
és a katonák halálra nyilazták. Amikor már
holtnak vélték, otthagyták.

Szent Sebestyén szobra
Székesfehérváron

Egy római özvegy talált rá, és látta, hogy még
él. Házába fogadta és
ápolta. A hívek úgy vélték, hogy holtából támadt föl.
Felépülve a császárhoz ment, akinek felrótta aljas tetteit. Újra a törvény elé
került, ismét halálos ítélet várt rá. Ezúttal botokkal verték halálra, és egy csatornába dobták. Ismét egy római asszony talált rá, aki eltemette.
Emlékezete:
Tiszteletére több templom épült Magyarországon: Zalaegerszegen a Csácsi
úton, Székesfehérváron, Kapuváron, Pécsett és Egerben.
Nagyon sok festő és szobrász örökítette meg Szent Sebestyént, mindig
több-kevesebb nyíllal a testében, köztük Michelangelo, Botticelli, Renoir,
Rubens. A magyar irodalomban Juhász Gyula írt verset Szent Sebestyén
címmel. A zeneművészetben a francia Debussy írt Szent Sebestyén vértanúsága címmel misztériumjátékot, G. d’Annunzio olasz költő és drámaíró szövegére.
Fohász a szenthez:
Kérünk, Urunk, add meg nekünk az erő Lelkét, hogy Szent Sebestyén vértanúd
dicsőséges példája nyomán megtanuljunk inkább engedelmeskedni neked,
mint az embereknek.
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Plébániánk életéből
Templomunkban május 5-től az előírt feltételek megtartásával újrakezdődtek
a nyilvános szentmisék. Mindannyiunk örömére Úrnapján a körmenetet a
hagyományos módon, nagyon szép időjárási viszonyok közt tarthattuk meg.

A lenti 362. sz. Szent Mihály cserkészcsapat 27. nyári tábora június 25-től
július 1-ig tartott. Cserkészeink harmadszor tértek vissza Szőcére. A nyílt
tábori napon a szülők is bepillantást nyertek a tábor életébe. Ekkor volt az
újonc kiscserkészek ünnepélyes ígérettétele és egy cserkészjelölt fogadalomtétele. A csoport vezetőinek áldozatos munkáját dicséri, hogy régi cserkészeinket is visszahúzta a szívük, volt, aki egész családjával töltött egy napot
a táborban.
Lentiben befejeződött a sekrestye és az oratórium felújítása, a templom kapuinak festése. Elkészültek a lenti és a máhomfai sekrestyebútorok is. A
munkálatok mintegy 1.200.000 Ft-ba kerültek.
Megtörtént a plébániaépület külső szigetelése, a lépcsők és a terasz járólapozása, az épület közvetlen környezetének rendezése. A 10 millió Ft-os beruházást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 3 millió Ft-tal, a Szombathelyi Egyházmegye 2 millió Ft-tal támogatta.
Szent Kristóf, az utazók védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan a járművek megáldására július 26-án került sor.
Plébániatemplomunkban az elsőáldozás időpontja: szeptember 27. 8.30 óra
a bérmálkozás időpontja: október 18. 16.00 óra
Templomunk búcsúja: szeptember 29-e, Szent Mihály napja.
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Rejtvény
Elmélkedések
„Aki nem vallásos, annak az élete csupa
aggasztó kérdőjel; szenvedéseiben nincs
vigasza, kísértéseiben nincs erős támasza,
nyugtalanságában nincs nyugtató reménye
s főleg a halállal szemben nincs semminemű
komoly menedéke. A vallásos ember:
nyugodt, boldog, lehiggadt ember; a vallástalan: zavart lelkű, háborgó, boldogtalan,
kapkodó és pályájavesztett ember.”
Bangha Béla S. J.
Bangha Béla: Világnézeti válaszok
Bangha Béla József (1880-1940) jezsuita szerzetes, hithirdető, teológus, szerkesztő,
író, Magyarország „sajtóapostola”. Az 1938. évi Eucharisztikus Kongresszus egyik
rendezője, a kongresszus himnuszának szövegírója.
ⴕ

„Isten létének legmeggyőzőbb bizonysága […] az a nyilvánvaló harmónia,
amely a világegyetem rendjét fenntartja, és amelyben az ott élő lények megtalálják mindazt, […] amire szellemi és fizikai fejlődésükhöz szükségük van.”
André Marie Ampere (1775–1836),
francia fizikus, kémikus, matematikus
ⴕ

„Azok az emberek, akik nem tudományos munkát végeznek, abban a félreértésben élnek, hogy a tudósnak széles körű ismeretei következtében vallástalannak kell lennie; ellenkezőleg, a mi munkánk Istenhez közelebb visz bennünket.”
Ernest Rutherford (1871–1937), Nobel-díjas fizikus
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