EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Augusztus 13. évközi 19. vasárnap. 10 órakor Ercsiben, a Nagyboldogasszony kegytemplom búcsúnapján
Spányi Antal megyés püspök tart ünnepi szentmisét. A főpásztor az egyházmegye zarándokhelyére hívja a
házasságra készülő jegyeseket, akiket a szentmise keretében külön áldásban is részesít.
Augusztus14. hétfő: Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja. Az országfelajánlás
napján tartják az egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét. Ezen a napon 17 órakor a Püspöki Palotából körmenetben viszik a magyar Szent Család (Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre) ereklyéit a Székesegyházba. Körmenetben viszik magunkkal az üldözött iraki keresztények ajándékát is; egy keresztet,
amelyet ünnepélyesen elhelyeznek a Szent István kápolnában. 17.15-től központi imaórát tartanak a Székesegyházban, majd ezt követően az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. A szentmise végén körmenetben
kísérik vissza az ereklyéket a Püspöki Palotába. Nálunk este nem lesz liturgikus esemény.
Augusztus 15. kedd: Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony), az egyházmegye védőszentjének
fő ünnepe. Parancsolt ünnep. Nálunk és Maroshegyen is 18 órakor kezdődik a szentmise.
Augusztus 18. péntek: Este a szentmise után csendes szentségimádást tartunk 19.15 –ig.
Augusztus 19. szombat: Szent Bernát apát és egyháztanító emléknapja.
Augusztus 20. vasárnap: Szent István király Magyarország fő védőszentjének fő ünnepe. Nálunk csak ½
8-kor lesz szentmise. 10.30-kor a Székesegyházban ünnepi szentmisét tart Spányi Antal megyés püspök
Fehérvár papságával. A szentmise után a megyés püspök megáldja az új kenyeret. Maroshegyen 18-kor a
Szent István kápolnában a lesz szentmise.
* * *
Nagy szeretettel és tisztelettel köszönjük a Testvérek támogatásait, melynek köszönhetően idén a meghirdetett gyermekek nyaraltatását segítő gyűjtésre 480.000 Ft adomány gyűlt össze, s ennek köszönhetően 24
családunk 43 gyermekét segíthettük nyári feltöltődéshez. Köszönjük szépen a családok nevében is. Isten
áldása legyen minden támogatást adó Testvéren.
1 személyes rekamiét ajánlottak fel. A rekamiéröl készült fotó a hirdetőtáblán megtekinthető. Érdeklődni:
06-30-258-2769-es telefonszámon. Ugyanott süllyesztett Csepel varrógép eladó 5000 Ft-ért.
Akik urnafülke megváltási ügyében vennék igénybe az irodai Szolgálatot, kérjük, szíveskedjenek előtte
telefonon időpontot egyeztetni az iroda nyitvatartási idejében. A plébánia telefonszáma: 06/30-322-8227

JELES NAPOK
VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL
1849 augusztusában, a magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő Görgei
Artúr majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt: vagy az osztrákok
(Haynau), vagy az oroszok (Paszkievics) előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Ez utóbbi
lépéstől a déli magyar hadsereg felbomlásának szörnyű képe rettentette vissza – joggal. Haynautól nem sok
jót várhatott, míg az oroszok legalább a fegyvert letevők életét garantálták.
Az osztrákok előtt való meghódolást úgy értelmezhette volna a külvilág, hogy egy törvénytelen lázadás bukott el, a lázadók pedig meghódoltak a törvényes uralkodó előtt. Az oroszok előtti – feltétel nélküli – fegyverletétel mást üzent; azt, hogy Európa két legerősebb katonai hatalmának seregeivel szemben nincs mód
további fegyveres ellenállásra, mert csak értelmetlen tömeges pusztulás az eredmény.
1849. augusztus 13-án az ekkorra már teljhatalommal felruházott Görgei Artúr – Kossuth Lajos augusztus
11-én lemondott a kormányzóelnöki tisztségről is – Világosnál letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok
előtt, jelezve ezzel azt is, hogy nem ad fel semmit a forradalom és szabadságharc eszméiből.

