
Igen, ez is egy jogos kérdés, hogy egyáltalán mi a van 

szívünkben? Talán azt kell magunkban tudatosítani, hogy attól 

tudtuk megőrizni azt a nemzeti azonosságunkat, amit az Istentől 

kaptunk, azt, hogy létezünk egyáltalán magyarként, ez attól van, 

hogy van államunk. És az igaz, hogy ez a magyar állam, a 

királyság, ami korábban nagyon erős volt, a sok nálunk erősebb 

hatalmak miatt összeszűkült, de van egy önálló tér, egy olyan tér, 

ami nekünk van szánva, és van egy olyan kultúra, amit az Isten 

nekünk adott. És ez az egész ott kezdődött, hogy volt egy ezer 

évre előrelátó államférfi, az első királyunk, az első szent 

királyunk, aki megértette, hogy egy biztonságos környezetet kell 

teremteni ezeknek az embereknek, amit akkor egy keresztény 

állam testesített meg. És nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy 

múltba révedés. Nem! A mi gyerekeink biztonságát a mi államunk 

adja, a kultúrának a megélését, azt a sajátos egyéni ízt, amit a 

magyar világ jelent, azt csak az állam keretein belül tudjuk igazán 

megadni. Látjuk, hogy akiket elszakított a történelem 

Magyarországról, azoknak micsoda küzdelmet kell folytatni, és 

mennyire őrzik a magyarságukat. Nekünk tulajdonképpen a 

létünkért kell hálát adni augusztus 20-án az Istennek. Nekünk 

augusztus 20-án az Istennek kell megköszönni, hogy van hol 

éljünk, és hogy vihetjük tovább azt, amit kaptunk a 

történelemben: nyelvet, kultúrát, tudást, zenét, mindenféle 

művészetet, tanulást, értékeket, kincset, na meg ezt a földet. 

Augusztus 20. a személyes családi ünnepünk, ugyanolyan, mint 

amikor egy születésnapot ünneplünk. 

Mit tudnál mondani azoknak, akik még soha nem vettek részt 

ilyen augusztus 20-i zarándoklaton? Mire lehet számítani? 

Az augusztus 20-i városi zarándoklás minden évben más, a covid 

alatt is mindig megvolt, megtartottuk. Volt olyan, amikor 

Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékből és Erdélyből is jöttek 

sokan. És az egész úgy volt megszervezve, hogy a székely 

gyermekek vezették a kereszt után és a lelki vezetők után menve a 

zarándoklatot. Ez nem is egyszer volt, nem is egy évben. Aztán 

volt olyan év, amikor ezt nem tehettük meg. Volt olyan év, amikor 

magunk voltunk. Mégis, amikor összejövünk a Gogol utcában, és 

fölállunk a zarándoklásra, sok-sok száz ember, fegyelmezetten, 

szépen, ünneplőben, és elindulunk énekelve, tényleg szívbe 

markoló látvány. Igen, az idei is ilyen lesz.        forrás: Laudetur 

Tudjuk-e, miért fontos számunkra Szűz Mária mennybevételének, 

„Nagyboldogasszonynak” az ünnepe?  

1. A mi megdicsőülésünk bizonyítéka. Nem csak Jézus kapta meg 

a megdicsőült testét. Halálunk után Máriához hasonlóan a mi 

testünknek is része lesz az örök boldogságban.  

2. A mai ünnep hitünk és reménységünk erősítője. Mária sokszor 

megtapasztalhatta az ősevangéliumban megjövendölt 

„ellenségeskedést”, amiről az olvasmányban hallottunk, de hitt 

abban, hogy Isten ereje győz. Isten ereje mutatkozott meg abban 

is, hogy Jézus Édesanyját testében is felvette a mennybe. Bármi 

történik velünk, Máriához hasonlóan „higgyünk” mi is Isten 

ígéreteinek teljesülésében! (Ahogy az evangéliumban Erzsébet 

mondta Máriának.)  

3. Nemcsak magunkért kaptuk a hitet. Mária nemcsak a földi 

életünkre lett anyánkká a kereszt alatt, és Szent István királyunk 

végrendelete szerint nemcsak itt a földön lett minden magyar 

Nagyasszonya, hanem a mennyben is. Szent István nemcsak itt a 

földön akart nekünk hazát és pártfogót adni. Mária a mennyben is 

gondoskodik rólunk, közbenjár értünk, és oda vár minket, 

mindnyájunkat. Ha igazán szeretjük hozzátartozóinkat, akkor az 

égben is együtt akarunk velük lenni. Ennek érdekében mindent 

meg kell tennünk szeretteinkért és minden honfitársunkért is!  

A mennybe fölvett Boldogasszonynak, a mi Nagyasszonyunknak 

a példájára mi is örömmel adjunk hálát Isten irgalmáért, hűségéért 

és gondviseléséért, ahogyan ő adott erre mintát a „Magnificat” 

hálaénekében. (Ismerjük el, és ne feledjük, hogy nekünk is van 

miért hálát adni!) Gyakoroljuk a hálaadást ezen a héten! 

És főleg kövessük Mária példáját Isten akaratának alázatos 

teljesítésében! Bízzunk az ő oltalmában, és azt se felejtsük, hogy a 

mi égi Édesanyánk – földi életünk után – mindnyájunkat vár az 

égi hazánkba!  

  forrás: pestiferencesek.hu 

Szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt 

a hitoktatás is az iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, 

hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére 

tett ígéretükről, és engedjék, hogy a világi tanulmányok 

mellett a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken Istent és az 

ő tanítását megismerjék.  

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola 

tanévnyitó szentmiséjét szeptember 1-jén, csütörtökön a 800 

órakor kezdődő szentmise keretében Varga László 

megyéspüspök úr mutatja be. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 11-én, 

vasárnap a 930 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Az esztendő fele eltelt, ha tehetjük, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget az egyházi kötelezettségünknek.  

                     Sifter Gergő h.esperes-plébános 
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Miért fontos, hogy megünnepeljük augusztus 20-át? 

 

Kövessük Mária példáját! 

 


