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Szentjobbra zarándokoltak a Nagyváradi Egyházmegye hívei 
Kisboldogasszony ünnepén, Szűz Mária születésnapján, 2017. szeptember 10-én, a nagyváradi egyházmegye 

hívei Szentjobbon gyűltek össze, hogy hálát adjanak és kérjék a Szűzanya további oltalmát. Az ünnepi 

szabadtéri szentmise, melynek főcelebránsa Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt, 11.00 órakor 
kezdődött.  Öröm volt tapasztalni, hogy sok zarándok érkezett: volt, aki gyalog, mások biciklivel, ismét mások 

gépjárművek segítségével érkeztek. A zarándokcsoportok előbb a templomba 
vonultak, ahol hálát adtak a Szűzanyának az ő oltalmáért. A korábban érkezők 

bekapcsolódtak a közös ráhangoló imádságba. A szentmise bevezetőjében Böcskei 

László megyés püspök köszöntötte a résztvevőket kiemelve, hogy a Szent László 
Évben különös módon ünnepeljük meg a Boldogságos Szűzanyát, Szent Istvánt és 

Szent László királyt. A főpásztor kihangsúlyozta az idei jubileumi év mottóját: 
„Megújulás a gyökereknél”. Nemcsak Váradon, a váradi várban, ahol Szent 
László élt van az egyházmegye bölcsője, hiszen ha a kezdetekre gondolunk, 

eljutunk Szentjobbra is. Itt is fellelhetőek azok a gyökerek, amelyekre jó 
visszagondolni, hogy megerősödjünk hitünkben és a tanúságteltében. 

 Homíliájában Bábel Balázs érsek kiemelte, hogy Szent István királyunk volt az, 
aki fölajánlotta a koronát a Szűzanyának, vele együtt magyar népét. Így lett 

patrónánk a Boldogságos Szűz. Ha Imre herceg nem halt volna meg, erre a tettre 

nem került volna sor. Az isteni gondviselés sokszor kifürkészhetetlen, olykor 
számunkra egy esemény lehet tragikus, de a későbbiekben rájövünk, hogy hasznunkra válik. Így jártunk mi is, 

Imre herceg halála által lett Szűz Mária a mi patrónánk. Szent László király a szabolcsi zsinaton megalapozta a 
Szűz Mária ünnepeket, bevezetette az esti harangszót, amelyben hálát adunk és köszöntjük a Szűzanyát is. 
Mária a mi anyánk, amíg emlékezete él, tisztelete összefog minket. A családban az anya az a személy, aki 

összetartja a családot. Amíg él, a testvérek találkoznak, utána széthullik.  A szentmise végén az egybegyűlt 
zarándokok körmenetben vonultak a Brünn- i Fekete Madonna felújított kegyképével Szentjobb utcáin, majd a 

templomba visszatérve, visszahelyezték azt a helyére.  A zarándokok lelkiekben feltöltődve, Máriának hálát 
adva a szép napért hazatértek otthonaikba. Lázár Tamás  
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Hírek, infók: 

- Szeptember 10-én 

érkezett hozzánk  
Georg Apát úr és pár 
napot velünk tölt.  

Sok szeretettel fogadjuk 
Központunkba. 

- Szeptember 11-én 
kezdődik az iskola.  
A csuhai iskolában 9-kor, 

a szentjobbiban 10-kor 
lesznek az évnyitók.  

JÓ TANULÁST 

KÍVÁNUNK  MINDEN 

DIÁKUNKNAK! ......  

... és jó sok türelmet 

azoknak, akik őket 

segíteni próbálják a 

tanulásban! 

 

 

Jótékonysági Koncert 

Központunk fenntartására  

Az elmúlt héten, szeptember 8-án, az 
AURO-DANUBIA koncertet szervezett 

Melkben, Központunk részére.  

Az előadóművész  MICHAEL SCHADE, 

tenor volt, ki rendszeresen Németország 

és Kelet-Amerika legnagyobb Operáiban 
énekel.  

2007-ben  az osztrák állami opera   

       kinevezte Ausztria Kamarazenészének.   

Előadását INES SCHÜTTENGRUBER kísérte zongorán.  
A programban szerepeltek: Wolfgang Amadeus Mozart    ie  auberflöte , 

Ludwig van Beethoven   Fidelio , Richard Wagne r  Lohengrin , Carl Maria von Weber  

  er Freischütz , Johann Strauß   er  igeunerbaron , Franz Lehar    Giuditta  valamint 

zongoradarabok Franz Schubert és Liszt Ferenctől. 

  

Búcsú hagyományok 

A búcsú ótörök származású 
magyar szó, már az átadó nyelvben 

 felmentés, bűnbocsánat” jelentést is 
magába foglalt, mely a középkortól 

kezdve a magyarban  búcsújárás, 
vallási ünnep” jelentéssel egészült ki. 

Ilyen formában alakította ki azt a 
katolikus egyház, bűnbocsánatot 
hirdetve a résztvevőknek.   

 A búcsúk mindig egy-egy 
templomban elhelyezett csodatevőnek 

tartott képhez, szoborhoz 
kapcsolódtak. A csíksomlyói búcsún 

Székelyföld csaknem egész katolikus lakossága részt vett.  ászlók alatt, 

énekelve, sokszor napokig vonultak a szent helyre, ahol a falu lakosai ingyen, 
legfeljebb csekély díjazásért szállásra-kosztra fogadták őket. Ma már egész 

Kárpát medence, sőt a világ magyarsága is elzarándokol pünkösdkor ide.  

Egy-egy falu búcsúja a templom szentjének névnapjához 
kötődött. Templomunkban a Brünn-i Fekete Madonna képét övezi 
tisztelet. Központunk gyermekei is résztvettek a felemelő búcsún. 

Külön dicséret illeti Istvánt, ki a ministránsok között teljesített 
szolgálatot, de dicséretet 

érdemelnek Bobi és  sombi is, kik 
a körmenetet is végig járták.  

 élután mindenki kedvére 

szórakozhatott, bár a kicsik 
élvezték a legjobban a felfújt 

várban való ugra-bugrát, a repülést, 

 na meg a búcsúfiát és a vattacukrot.  
 


