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AVE MARIA!
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öszönti Gábriel, az Úr angyala Máriát,
aki a szokatlan látomástól és a köszöntéstől zavarba jött.
Gábriel folytatja: „Ne félj Mária!
Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és
fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz
Ő, a magasságbeli fiának fogják hívni: az Úr neki
adja Dávidnak, az ő atyjának trónját és uralkodni
fog Jákob házában mindörökké, és királyságának
nem lesz vége”. (Lk.
1,30-33).
Mária megdöbbenését nem az
angyal
érkezése,
hanem szavai okozzák. „Mi módon
lesz ez, hiszen én
férfit nem ismerek?” (Lk.1,34). Ez
az a pillanat, amikor Isten megtöri
a hétszáz éve tartó
várakozást és beteljesedik az ézsaiási
jövendölés: „A nép,
mely
sötétségben
jár, nagy világosságot lát. Mert egy
gyermek
születik
nékünk, fiú adatik
nékünk. Az uralom
az Ő vállán lesz, és
így fogják nevezni:
Csodálatos
tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya,
Békesség Fejedelme” (Ézsaiás 9,5).
Gábriel üdvözlő
szavain keresztül a
legnagyobb isteni
ígéret beteljesedése Mária döntésén múlik Názáretben. Ő lesz a Megváltó édesanyja. A Szentlélek
erejéből szűzen fogan.
Mária nem hezitál, nem válaszolja azt, hogy Ő
másként tervezte. Nem talál kifogásokat, hogy
még nem készült fel, még korai, még hiányzik ezaz, a ház sincs rendben. József sincs itthon, mit fog
szólni, ha a munkából hazaér? Nem. Mária őszintén bízik Istenben és hittel fogadja el saját eddigi
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CHRISTUS VINCIT!

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled”
(Lk. 1,28)
terveitől eltérő jövőjét. Alázatos szívvel mond igent
Isten akaratára. Nem tudja, hogy pontosan mi vár
rá, de hiszi, hogy az Isten jó. A hűségesek között
első Mária, a hívő és szolgáló ember mintaképe,
aki teljes szívével beleegyezik Isten akaratába.
Benne maga az Isten öltött testet, aki felette áll
minden földi hatalomnak.
A bizonyosság Erzsébet és Zakariás házában köszönt Máriára, amikor Erzsébet így köszönti, hogy
„Áldott vagy te az
asszonyok
között
és áldott a te méhednek gyümölcse.
Hogyan lehetséges
ez, hogy az én Uram
anyja jön el énhozzám?”
(Lk.1,39).
Gyermekével,
Jézussal az üdvtörténet utolsó, befejező
szakasza kezdődik.
Az angyal azt
jelenti küldött, hírnök. Az angyaloknak saját akaratuk
van, de nincs saját
hatalmuk, a Teremtő
szolgálatában
állnak. Az Úr velük
üzent egy-egy kiválasztott embernek.
A benne bízó emberek, közösségek
védelmére rendelte
őket, és feladatuk,
hogy szent gondot
viseljenek minden
nemzetre. Az itáliai
Pio atya jövendölése
szerint „kevés nemzetnek van olyan
nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és
bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós
támogatását országukra”.
Mária példát mutat az emberiségnek. Tőle megtanulhatjuk, hogy miként viselkedjünk és válaszoljunk a mindannyiunk életében előbb-utóbb
elkövetkező „Gábrieli üdvözletre”.
Sára Ernő CSR
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sillagok vigyázzák lépteink.
Csillagok, melyek tündöklő fényükkel mutatnak utat
a sötétben bolyongó vándoroknak,
vezetik a hajósokat a tengeren, kalauzolják a sivatagon, kietlen vidéken
átutazókat. Szelíd, de bátorító fén�nyel ragyognak, szétszórva sugaraikat
a végtelen égbolt fekete bársonyán,
jelölve múltat, jelent és jövendőt.
A mindenség tanúi. A mindenségé,
amely körülvesz bennünket, ami egyszerre látható és érzékelhető, láthatatlan és érzékelhetetlen. Felfogható és
megérthető, emberi ésszel felfoghatatlan és megérthetetlen. Éppen ezért
csodálatra méltó. Akárcsak az Úr, kihez a halandó emberi tudat sohasem
érhet fel. Krisztus születésekor csillag
ragyogott az égen, hívogatva mindazokat, akik látni akarták Isten Bárányát, csak még nem tudták merre
keressék. Merre keressünk Uram? Oly
nagy a sötétség ma is, körülöttünk és
bennünk egyaránt. Szükség van a
szelíd fényre, mi gyöngéden hatol
szemünkbe. Boldogságos Szűzanya,
Csillagoknak Királynője, Tündöklő
Hajnalcsillag, tekints le ránk, szerető
anyaként oltalmazz minket minden
veszedelemtől, segíts meg gyengeségünkben, küzdelmeinkhez adj erőt.
Árpád-házi Szent Erzsébet, „Magyarország szép nemes csillaga”, asszonyi
rend tiszteletes tagja, tiszta nőiesség
ékes, szép virága ne vond meg tőlünk szereteted, engedd, hogy gyönyörködhessünk Benned. Az égen,
mint megannyi csillag, fénylenek az
öröklét hírnökei. Legyen bármekkora
a sötét, bármennyire rögös az út, el
nem tévedünk, mert velünk és értünk
vannak az égi tünemények. A helyes
ösvényről le nem térhetünk, mert
igaz Csillagok vigyázzák lépteink.
„Bizony ma újra megtérek tehozzád
Hajnali csillag, szép Szűz Mária.
Bizony ma neked fonok földi rózsát
Én, földi bűnök, bánatok fia.”
Winkler Márton CSR
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RORATE CAELI DE SUPER
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ézem a Hozsanna imakönyvem oldalát, amelyen az adventi énekek gyűjteménye
kezdődik. Az oldal tetején található kép gyermekkorom óta emlékezetes,
a lelkembe vésődött. Idős asszonyok és férfiak, bundába, kucsmába
öltözve egy-két gyermek
kíséretében
vastagon,
hóval belepett tájon ballagnak a távoli templom
felé. Sötét van, hajnali
óra. A templomocska
ablakai messzire világítanak. A kis csoport
egyik tagjának a kezében csekély fényt adó
mécses. A kis csoport az
adventi hajnali misére, a
rorátéra igyekszik. Én is
jártam már kisgyermek
koromban a hajnali misékre. Magával ragadó
hangulata volt, különös
élményt jelentett a szentmise. Különösen akkor,
ha éjjel hóesés volt és a
hajnali órában elsőként
jártunk a frissen hullott,
tiszta hóban.
Ez a gyermekkori
emlék máig elkísér, de
ma már nem a hangulata, hanem a hajnali misék üzenete ragadja meg a lelkemet. A
ROR ATE szó a régi liturgia szerinti hajnali
szentmise első szava volt. Egy izaiási idézet
első szava. „Rorate...”, azaz „Harmatozzatok
egek onnan felülről és felhők hullassátok az
IGAZ-at.” A mai liturgia szerint minden
adventi napon más és más izaiási idézettel
kezdődik a szentmise, de a hajnali mise elnevezése továbbra is: „Rorate” mise. Miért
hajnali? Azért, hogy kifejezze az adventi időszak üzenetét. A földre sötét éjszaka borul
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zékesfehérváron mostantól együtt tisztelhetjük az első magyar, szent királyi családot. Spányi Antal székesfehérvári püspök kérésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
által meghirdetetett Család Évében Wilhelm
Schraml passaui megyés püspök úr Boldog Gizella ereklyéjét ajándékozta a székesfehérvári
egyházmegyének. 1000 év után ereklyéikben
tehát ismét együtt lehet az első szent királyi
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Harmatozzatok Égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke. Jöjj el, édes Üdvözítőnk!
Ádám bűne óta, de a próféták elmondták az Úr üzenetét. Az Atya megígérte,
hogy elküldi Fiát, mint Megváltót, hogy
„fényt hozzon a sötétben és a halál árnyékában ülőknek.” Valóban eljött a világ
Világossága, a mi Megváltónk. A kinti
sötétségből a templom világosságába lépünk a hajnali miséken, hogy átéljük a
megváltás örömhírét. Megváltó Urunk
eljövetelével fényt, világosságot hozott.
Az isteni igazság fényét, amely egyben
az isteni szeretet fénye, a megbocsátó és
irgalmas isteni szeretet fénye. Az Isten
irántunk megnyilvánuló végtelen szeretete
gyújt világosságot földi életünk útvesztőin,
hogy a jó utat megtaláljuk, és azon is járjunk.
„Advent” annyit jelent, mint „eljövetel”.
Több ezer évig várt az emberiség a Meg-

váltó eljövetelére. Erre a várakozásra emlékezünk a négy adventi hét folyamán. Az
adventi koszorú négy gyertyája a sok ezer
éves történelmi várakozás jelképe. A hetente mindig eggyel több égő gyertya a Világ
Világosságának közeledését jelképezi. Így
jutunk el a megérkezés, karácsony ünneplésére. Advent az emlékezés időszaka is, de
a megérkezés emlékezetének ünnepére való
készülődés időszaka is egyben. A készülődés
legfontosabb feladatára utal az, hogy advent
a bűnbánat, a megtérés ideje. Bűneinktől
család. Boldog Gizella ereklyéjét ünnepélyesen
hitvese Szent István koponyaereklyéje és fia
Szent Imre kézcsont ereklyéje mellé helyezték
az oltárra. Az eseményen Rendünk háromtagú
delegációval képviseltette magát.
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z elmúlt évek során hagyományossá vált,
hogy november 4-én a Szent István Bazilikában requiemmel, általában az 56-os

megszabadulva, tiszta lélekkel kell Urunk
születését ünnepelni. Várakozásunk nem
lehet tétlen, a szokottnál több, odaadóbb és
összeszedettebb imádság is kell, hogy jellemezze. A tevékeny készülődés szép jele lehet a jó szívvel végzett szentírásolvasás, az
el nem mulasztott esti hálaadó ima, esetleg
néhány alkalommal a hajnali, rorate szentmisén való részvétel.
Tevékeny várakozásunk legszentebb
eseménye az őszinte bűnbánattal és a javulás szándékával elvégzett szentgyónás
kell, hogy legyen. Az Isten szeretetét hozó
Megváltónknak legnagyobb ajándékai közé
tartozik a bűnbocsánat szentsége, a gyónás
lehetősége. Ki szeret terhet cipelni fölöslegesen a vállán? Csak az, aki nem tudja,
hogy mit cselekszik. A bűn a lélek terhe.
Nemcsak, hogy felesleges, de veszélyes is.
Az örök élet elnyerését
veszélyezteti. „Itt az
alkalmas idő”, figyelmeztet Szent Pál apostol. A megtérés alkalmas ideje. Adventi készülődésünk e fontos
feladatát ne mulas�szuk el megtenni.
Jézus Urunk figyelmeztetése cseng még
a fülünkben. „Éberek
legyetek és virrasszatok!” Az éberség éppen arra vonatkozik,
hogy vegyük észre
azonnal a Gonosz Lélek kísértő, bűnre csábító közeledését. Mert
„Az Ördög, mint ordító oroszlán körüljár,
és keresi, kit nyeljen
el. Álljatok neki ellen
erősen a hitben!”, írja
Szent Péter apostol is.
A virrasztás pedig azt
jelenti, hogy nem hagyom, hogy lelki aluszékonyságom miatt elsikkadjanak a jó cselekedetek nagyszerű alkalmai. Az adventi
idő a nagy Ajándék, Jézus várása, de egyben
az ajándék készítésének ideje is. Az ima, a
bűnbánat, az éberség, az önmegtagadás
buzgó cselekedetei lesznek a kedves ajándékaink az érkező Megváltó részére. Tevékeny
és megtisztulást jelentő áldott adventet kívánok minden kedves Olvasónak!
Lambert Zoltán
Forradalom és Szabadságharc elesett és legyilkolt hőseihez talán leginkább méltó Verdi
Requiem-jével emlékezünk meg. Az idén is,
a Magyar Állam hivatalos ünnepségeként is
Rendünk közreműködésével elhangzott Verdi Requiemje, majd rendtársaink vezetésével
az emlékező közösség átvonult a Bazilikából
a Kossuth térre a Forradalom Lángjának őrlánggá visszaállításához.
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A STEFANITA
SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
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zeretetszolgálatunk kb. 350
ezer forint értékben Béres
Csepp Pluszt juttatott a Bicskei
Menekülttábor javára. A Kisoroszi Katolikus Plébániának kb.
80-100 ezer forint értékben végeztünk felújítási munkálatokat.
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Nagy Magdolna CSR

SEGÍTSEN,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Kérjük támogassa Ön is a Stefanita Szeretetszolgálat munkáját. Felajánlásait az alábbi címre küldheti:
Stefanita Szeretetszolgálat Alapítvány
Cím: 1244 BP. Pf. 823
Számlaszám: Monor és vidéke
Takarékszövetkezet 65100149-11296067
Adószám: 18115453-1-41
Hálásan köszönjük a segítséget!

KORONA ÉS KARD

óly településen minden évben háromnapos rendezvénnyel emlékeznek meg állam- és egyházalapító
királyunk győzelméről. Első alkalommal 1998ban István és Koppány 997-es
csatájának emlékére egy 13
méter magas, egy darab tölgyfából készült kardot állítottak
a falu határában, a Kálváriadombon, a csata feltételezett
helyszínének környékén. A
földbe szúrt királyi kard legendája összekapcsolódik az
„Istentől kapott hatalom”
gondolatával. Erre gondolhattak a készíttetők is, mikor
a sólyi dombtetőn felállították
az emlékművet. A kard 7°-kal
tér el a derékszögtől, ami azt
a hatást kelti, mintha valóban
kelet felől maga az Isten vágta
volna bele a sólyi hegyoldalba,
mely a keletről érkező magyarságot, mint magát az Isten
kivont kardját jelképezi.
Az általam készíttetett Szent István kard itt
Sólyban, az emlékmű tövében lett először bemutatva szélesebb közönség előtt. Valójában mondhatjuk, hogy innét indult első útjára a Szent
István zarándoklat a prágai Szt. Vitus székesegyházba 2005. július elsején.
Sóly polgármestere Bikádi László Károly, a
település református lelkipásztora rendkívüli
erőfeszítéssel igyekszik megmenteni az utókór
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December első hetében a szokásos
karácsonyi adományozó vásár keretében különféle ruhaneműket,
edényeket, gyerekholmikat adományoztunk.

Hírek, Visszatekintő

számára a rábízott Szent István-i kápolnát, mely
a település református temploma. Régi ismerősként az Ő meghívásának és egyben kívánságának

tettünk eleget Rendi részvételünkkel. Kívánsága
szerint, Sólyban, pontosabban a sólyi kápolna
történelemmel átitatott falai között a csata emléknapján, - így mondta - legyen jelen egyszerre
Szent István Keresztesei társaságában a korona és
a kard.
Éves rendes zarándokútjaink szervezésekor előszeretettel keresem a Szent Istvánhoz
köthető helyszíneket. Ezért is fogadtam nagy

örömmel a meghívást, mert véleményem szerint Sólyban a Szent István-i jelenlét érezhető
és kézzel fogható.
Sóly volt a helyszíne a magyarság későbbi történelmét
alapvetően befolyásoló IstvánKoppány csatának. Győzelme
után Szent István kápolnát
emeltetett itt, a települést pedig – mint királyi birtokot –
kiemelte a kialakuló közigazgatási rendből és sajátjaként
kezelte. A fogadalmi kápolnát
a Kr. u. 1009-ből származó királyi okirat az egyetlen olyan
templommá teszi az országban, amely dokumentáltan
Szent István személyéhez fűződik. Az okiratnak ma már
csak másolata lelhető fel a
veszprémi káptalan levéltárában. A dátumozás a következőképpen íródott: „Datum
in Sool apud capellam beati
Stephani protomartiris. Anno
ab incarnatione Domini
millesimo VIIII”, azaz: „Datálva Sólyban, boldog István protomártír kápolnája mellett. Az Úr
megtestesülésének 1009. évében.”
Az ünnepségen jelenlévő porcelán koronát
Bikádi László Károly erre az alkalomra kérte és
kapta kölcsön a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt.-től.
Hodruszky Róbert CSR

ZARÁNDOKLAT EGY NEMZETÉRT

zzel a mottóval indult útjára a Szent István Lovagrend néhány tagja Hodruszky
Róbert CSR vezetésével immár hetedik
éve, hogy saját szavaival élve: „Hitet és
szeretetet vigyen minden magyartól minden magyarnak szerte a Kárpát-medencében, Szent István
nemzetösszetartó szellemét vigye, hogy erőt merítsen belőle mindenki, önmaga és nemzete javára.”
Útra indult, túl a tízezredik kilométeren, hogy
lemossa a gyalázatot, melyet a 2004. december 5-i
népszavazás hazug megrontói rákentek a nemzetre. Bejárták a Bódva-völgyét Szent István kardjának másolatával, melyet akkor viselt, amikor a
Sóly melletti réten legyőzte Koppányt, lerakva ezáltal a keresztény Magyarország alapjait. Így lett ez
a kard jelképe a kereszténységnek és a benne eggyé
lett magyarságnak.

A zarándokok egy hét alatt eljutottak Szepsibe,
Péderbe, Buzitára, Tornára, Tornaújfaluba, Ájba és
Makrancra is. Szentmisék, ökumenikus Istentisz-

teletek keretében bemutatták az ereklyét, amelyet
mindenki megnézhetett, megérinthetett.
A Szent István Lovagrend egy autónyi adományt vitt Berzétére, ahol a helyi református lelkész vezetésével árvaház épül.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a zarándoklat megszervezésében, kiemelten
a plébánosoknak, akik elejétől fogva magukénak
érezték a zarándoklatot, melyben Isten és ember
örömét lelte. Külön meg kell köszönnöm Áj polgármesternőjének önzetlen, odaadó segítségét.
Végül megköszönöm a zarándokoknak, hogy
eljöttek - most újra Róbert szavait idézve: „Hitében erősíteni minden magyart határon belül és
kívül.”
Köböl Zoltán CSR
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AZ ÚR IMÁJA

dén ősszel is megtartottuk lelkigyakorlatunkat az érdi Regina Mundi
ciszterci apátságban. A lelkigyakorlat vezetője dr. Varjú Imre atya
volt. Az idei év őszi lelkigyakorlatának témája az az ima, amit az
Úr tanított nekünk, a „Miatyánk”.
Jézusnak a csend óráiban szüksége volt az
Istennel való párbeszédre. Az emberek számára
az imádság Istentől kapott ajándék. Az ima
a lélek lélegzetvétele, nevezhetjük tulajdonképpen Istennel való párbeszédnek. Reggeli
imánkban Istent dicsérjük, és kéréseinkkel
fordulunk hozzá, esti imánkban pedig, bocsánatkérés, hála és köszönet nyilvánul meg.
Jézus tanítása szerint „Ahol ugyanis ketten
vagy hárman összegyűlnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük” (Mt. 18,20). Az apostolok és az ókeresztények együtt imádkoztak,
így imádkozunk mi is étkezéseink, családi
összejöveteleink (öröm, gyász) alkalmával. A
közös imádság tömegeket mozgat meg, misék, körmenetek, zarándoklatok,
keresztutak, ájtatosságok, rózsafüzér imádságok révén.
Jézus rövid imáját a Nyolc Boldogság hegyén mondta el. A Miatyánk
(Pater Noster), az Úr imádsága (Oratio Domini) szóbeli imádság, melyre
maga Jézus tanította tanítványait. A keresztények számára ez az imádság
mintája. Az evangéliumokban a Miatyánk a hegyi beszéd része (Mt. 6,913; Lk 11,2-4). A Miatyánk első három kérésének tárgya Isten neve, míg a
következő négy kérésben az emberi lét alapvető testi-lelki szükségeit kérjük
Istentől, aki a mi Atyánk.
Jézus révén Isten gyermekei vagyunk, erre utal a Mi Atyánk megszólítás.
Az Ószövetség Istenképe, egy félelmetes Isten volt, mi viszont egy szelíd Isten

képet kaptunk, és a Vele való őszinte és egyenes kapcsolat révén mondhatjuk,
hogy ”… szenteltessék meg a Te neved…”. Az ima következő részében egy
kérés következik: „…jöjjön el Te országod…” a mi életünkben és az egész
világon. Isten irgalmas, és ha engedelmes
gyermekei vagyunk, Hozzá fogunk jutni.
A „…legyen meg a Te akaratod…” egyben
együttműködést is jelent Istennel, de megkaptuk a szabad akaratot, dönthetünk: Vele vagy
Nélküle. A mi Atyánk akarata az, hogy „minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság
megismerésére” (1 Tim. 2, 3–4). A „kenyér”
összefüggő fogalom. Jézus testét adta, testünk
és lelkünk megmentéséért. „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely
Isten ajkáról származik” (Mt. 4, 4). Vagyis
belefoglaltatik az Égi Kenyér, az Eucharisztia.
A vétkek megbocsátása az egyetlen, amelyhez Jézus feltételt szab. Isten irgalmára akkor
számíthatunk, ha megbocsátunk másoknak. Előbb meg kell bocsátanunk
ahhoz, hogy az Atya megbocsásson nekünk. Isten előbb megbocsátotta bűneinket, még mielőtt elkövettük volna őket, szemében nincs múltunk, csak
jövőnk van.
A misében a Miatyánk a szentáldozás előtt található, s nélküle nincsen
mise. Az egész világon, minden nyelven hasonlóan szól.
Ha fáradtak vagyunk, imádság helyett elég egy keresztvetés is. Ez lehet az
egész testet átölelő, vagy elhelyezhetjük azt homlokunkra, szájunkra, vagy
a szívünkre is.
Novák György CSR
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Húsz éve alakult újjá
a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága

z Apostoli Szentszék kegyes pártfogása alatt álló Jeruzsálemi Szent
Sír Lovagrend (Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani:
O.E.S.S.H.) eredete a legendák homályába vész, 1103-as forrásokban már előfordul, 1114-ben pedig már Jeruzsálemi Szent Sír
Lovagrend néven említik. Útjuk rögös (olykor-olykor megtörik, de a Rend mindig önmagára lel, újraalakul és megerősödik), a pápák által újjászervezett
és rendkívüli kiváltságokkal gazdagított. A tagok
Szent Ágoston reguláját követik. IX. Piusz pápa
1874. július 27-én pápai lovagrenddé szervezte és
az Apostoli Szentszék oltalma alá helyezte a Szent
Sír Lovagrendet.
A magyar Főbiztosság 1991. szeptember 14-én
alakult újjá Giuseppe Caprio bíboros-nagymester
vezetésével. A húsz éves jubileumi alkalomból a
Magyarok Nagyasszonya templomban - ahol a
Rend újraalakult és ahol megtörtént az új tagok
invesztitúrája - 2011. szeptember 17-én, Dr. Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek, nagykeresztes lovag, a Rend Nagyperjelének celebrálásával
ünnepi szentmisét tartottak, melyre a Szent István Lovagrendet is meghívták.
Bíboros úr homíliájában nagy jelentőséggel hangsúlyozta, mi a Rend igazi
küldetése: „Civilizált világunkban egy olyan Rend, mely a pápához való teljes
hűségben, az Egyház tanítása szerinti keresztény életvitel erősítésével tagjain

keresztül hozzájárul a Katolikus Egyház kulturális, jótékonysági, szociális
tevékenységének és intézményeinek támogatásához, illetve jogainak védelmezéséhez a Szentföldön. Az egyéni buzgóság megkívánja, hogy a Szentföld
üdvösségtörténetét a Szentíráson keresztül megismerje, és lehetőségeinek
megfelelően kövesse. Tisztelettel, megbecsüléssel
és szeretettel gondolunk azokra, akik méltók voltak arra, hogy az első invesztitúra idején a Rend
tagjai legyenek, és segítették a Rend további magyarországi fejlődését. Kiemelten emlékezek Csordás Eörs atyára, akinek a buzgósága indította el az
újrakezdést, ebben a templomban, ahol abban az
időben plébános volt” – hangsúlyozta Paskai László
bíboros úr,majd hozzátette: 1994-ben Boldog II.
János Pál pápa jóváhagyásával a Rend a Boldogságos
Szüzet, mint Palesztina Királynőjét tiszteli és tekinti
égi pártfogójának.
Bíboros úr a szentmisében édesanyai pártfogásba
ajánlotta a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helyhatóságát,
majd az ünnepi szentmise végén megáldotta a templom bejáratának jobb
oldali homlokzatán elhelyezett emléktáblát.
Rendünk tagjainak megtiszteltetés volt részt venni ezen ez ünnepi alkalmon.
Székely Péter Csaba CSR
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