Október 8. csütörtök
Magyarok Nagyasszonyának ünnepe
17 órakor szentmise a Pázmáneumban
Szent István király halála előtt 1038-ban,
ban, Nagyboldogasszony
napján Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és
országát. A krónikák szerint így imádkozott: „Egek Királyné
Asszonya! A te oltalmadba ajánlom népemet és
nemzetemet. Vigyázz reá, mint a te országodra!” Őseink ezt
a felajánlást szent örökségként származtatták nemzedékről
nemzedékre. A Mária és hazánk közötti kapcsolat a nép
lelkében is továbbélt, bizonyságg erre a magyar költészet,
ima- és énekvilág, számtalan Mária-kegyhelyünk
kegyhelyünk és zarándoklataink, a nép áhítata.
1693-ban a török uralom alóli felszabadulás emlékére I. Lipót király hálája jeléül
megismételte ezt a felajánlást. Máriát, a magyarság patrónáját évszázadokon át
Nagyboldogasszony napján ünnepelték. A magyar honfoglalás millenniumán, 1896-ban
aztán Vaszary Kolos bíboros, esztergomi prímás-érsek
érsek kérésére a Szentszék is elismerte
a Mária-tisztelet
tisztelet nemzeti jellegét, és XII. Leó pápa külön ünnepet enged
engedélyezett október
második vasárnapjára. Szent X. Piusz pápa az ünnepet október 88-ára tette át, majd a
II. Vatikáni Zsinat után a Magyar Püspöki Kar szeptember 12-re
re helyezte át, de 1984
1984-től
ismét október 8-án üljük. 1980-ban Szent II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a
Szent Péter-bazilika
bazilika altemplomában az új magyar kápolnát a Magyarok Nagyasszonya
tiszteletére (képünkön). A régit, a II. Szilveszter pápa által adományozott kápolnát a
bazilika bővítése miatt 1776-ban lebontották.

A szentmise után emlékezés a tizenhárom aradi vértanúra
Varga Gabriella, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa közreműködésével
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek, akiket az 1848–49-es forradalom
leverése után a szabadságharcban játszott
szerepük miatt 1849. október 6-án Aradon
kivégeztek: • Aulich Lajos • Damjanich János
• Dessewffy Arisztid • Kiss Ernő • Knezić
Károly • Nagysándor József • Lahner György
• Lázár Vilmos • Leiningen-Westerburg
Károly • Poeltenberg Ernő • Török Ignác •
Schweidel József • Vécsey Károly

Mindenkit szeretettel vár a Pázmáneum és a Kaláka
Kaláka-Club

