Magyar zarándoklat Scheyernbe
A németországi magyar lelkészek aacheni határozata alapján
a németországi magyarok nagy nemzeti zarándoklatára kerül sor

2011. október 8-án, szombaton,
Magyarok Nagyasszonya és nemzeti ünnepünk alkalmából, a bajorországi Scheyernben, a bencés kolostor bazilikájában, ahol 1180 óta nagy tiszteletnek örvend a híres
„Scheyerni kereszt”, Krisztus Urunk keresztjének egy darabkájával, aztán a Szent István
király és Boldog Gizella házasságára emlékeztető Király-kápolna a X. századi várkápolna,
majd sekrestye helyén, és a „Fejedelmi képek”, eredetileg 1382-83-ból, jelenlegi
formájában 1624-25-ből.
A németországi magyar zarándokokkal együtt szeretettel várjuk magyar testvéreinket és
barátainkat a szomszédos országokból, hazánkból, illetve az egész Kárpát-medencéből,
vagy bárhonnan.
Szívélyes meghívással:
Cserháti Ferenc delegátus, a külföldi magyarok püspöke
További tájékoztató:
Missziónk két 50 személyes autóbuszt rendelt Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak és
cserkészeinknek, valamint a Szeniorok Klubja és Rózsafüzér Társulatunk tagjainak. Nekik
az utazás ingyenes. A fennmaradt helyeket kiadtuk érdeklődőknek.
Személygépkocsival bárki csatlakozhat zarándokcsoportunkhoz.
Indulás:

9.30-kor
11.00-tól

az Elisenstr./Alter Botanischer Garten megállóból.
Beszállás a buszba 9.00 órától
idegenvezetés a kolostorban, a magyar emlékmű
megkoszorúzása

12.00 órakor főpapi szentmise, utána ebédszünet.
Étkezési lehetőség a kolostor vendéglőjében saját költségünkre.
14.00-15.00-ig ünnepi megemlékezés a kolostor vendéglőjének kis
színpaddal ellátott nagytermében. A műsorban lehetőséget kínálunk a
németországi magyar fiatalok, cserkészek, egyházi énekkarok, népitáncegyüttesek bemutatkozására és közreműködésére.
Vendégünk lesz Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
18.00 órakor visszaérkezés indulási helyünkre
-----------------------------------------------------------------------------------------Magyar Katolikus Misszió, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München, Tel: +49-89/98 26 37,
Fax: +49-89/98 54 19, E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Főpapi szentmise
2011. október 8-án 12.00 órakor
a bencés kolostor bazilikájában

Főcelebráns: Őexcellenciája dr. Cserháti Ferenc a külföldi
magyar
lelkipásztori
szolgálat
ellátásával
megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök
Vendégünk: dr. Semjén Zsolt a Keresztény Demokrata Néppárt
elnöke, miniszterelnök-helyettes
Szentmise előtt 11.30-tól: Scheyern magyar vonatkozásainak
ismertetése és köszöntő – dr. Tempfli Imre stuttgarti plébános
Szentmise után 13.00-tól: Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes a Király-kápolnában megkoszorúzza a Szent Istvánemlékművet.
A zarándokok a kolostor éttermében gyülekeznek az ünnepi
műsorra.
1. Ünnepélyes bevonulás
Zászlók, máltaiak, ministránsok, papság, püspök úr felsorakoznak a sekrestyében és
bevonulnak a Kereszt-kápolnán át a bazilikába. Közben

Prelúdium
Orgonál: Lukács Tibor, müncheni misszió
Egek ékessége – Ho 285., 1–2

2. Kyrie – Szigeti Kilián
3. Gloria – Szigeti Kilián
4. Olvasmány: Sir 24, 23–31
Lektor – Zeitler Barbara, stuttgarti misszió
5. Zsoltár helyett
Szívem csendben az Úrra figyel
DurMolk ifjúsági énekkar, müncheni misszió

Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít,
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít,
Szívem csendben az Úrra figyel.
6. Szentlecke: Gal 4, 4–7
Lektor – dr. Láber András, kölni misszió
7. Alleluja helyett
Krisztus az Úr!
DurMolk ifjúsági énekkar, müncheni misszió
Refrén:
Alleluja, allelu-alleluja! Alleluja, alleluja!
Krisztus az Úr, erő, s hatalom ővé,
Bátran bízz benne, hisz mondta:
"Ki újra kopog, annak ajtót nyitnak majd",
Alleluja, alleluja. Refr.
Sótlan a föld, könnybe fúlnak dalai,
Meg kell ma váltani újra.
Tedd amit kell, s mindent magadnak hozzá:
Alleluja, alleluja. Refr.

8. Evangélium: Lk 1, 26–28 – Hatzack Idmár diakónus
9. Homília – Dr. Cserháti Ferenc püspök
10. Hiszekegy
imádkozzuk közösen
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi
Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el
ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test
feltámadását és az örök életet. Ámen.
11. Egyetemes könyörgések
Püspök: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt
nemzetünkért, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia biztosan meghallgatja kérésünket!
1. Lektor – Feigi Ilona, müncheni misszió
Urunk, te Szűzanyádat rendelted Egyházad anyjává. Az ő
közbenjárására tartsd meg a szent hitben XVI. Benedek
pápánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket és egész
hívő népedet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Lektor – Lutz István, augsburgi misszió
Urunk, Szűzanyád a világ Királynője. Az ő közbenjárására add
meg, hogy az emberek boldogságban és békében éljenek!
3. Lektor – Dávid Melinda, stuttgarti misszió
Urunk, Szűzanyád a mi Nagyasszonyunk és Patrónánk. Az ő
közbenjárására add, hogy nemzetünk békében és egyetértésben
gyarapodjék és boldoguljon!

4. Lektor – Dr. Szathmáry Csaba István, kölni misszió
Urunk, Szűzanyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon
rá az igazságra a tévelygő, és hozzád térjen a bűnös!
5. Lektor – Ranzmeyer Mária, augsburgi misszió
Urunk, Szűzanyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására
engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd el
őket az örök életre!
Püspök: Urunk, Jézus Krisztus! Szálljon fel imádságunk dicsőséged
trónusához, és Szűz Anyádnak, égi Édesanyánknak közbenjárására
hallgasd meg minden kérésünket! Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké.
12. Felajánlásra: Isten, hazánkért – Ho 293., 1– 4

3. Szent Erzsébetből hős szeretet árad.
Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony.

4. Ránk bűnösökre minden verés rá fér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!

13. Sanctus – Szigeti Kilián
14. Agnus Dei – Szigeti Kilián
15. Áldozásra
Győzelemről énekeljen – Ho 280B., 1.+ 4.

4. István király árva népe,
Te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe
Minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven
Reménységed oszlopa:
Most is Krisztus jele légyen
Jobb jövődnek záloga:
Krisztus, kenyér stb.
Ne félj, mert megváltottalak! – DurMolk ifjúsági énekkar
Refrén:
||: Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. :||
1. Viruló réteken át
Hűs forrás felé vezetlek,
Pásztorod vagyok,
Elveszni senkit sem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom;
Nem rejtőzöm el,
Szívem a szívednek felel,
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet. Refrén:
2. Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
Irgalmat lelsz a szívemben,
Örök feléd a hűségem,
Amerre jársz védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád! Refrén:

16. Hálaadásra – Boldogasszony anyánk – Ho 284., 1.+ 2.

17. Könyörgés
18. Főpapi áldás
19. Pápai himnusz

20. Magyar himnusz
21. Ünnepélyes kivonulás
Zászlók, ministránsok, lovagok, papság, püspök úr kivonulnak a
Kereszt-kápolnán át a Király-kápolnába koszorúzni. Közben
Postlúdium

Kultúrműsor Scheyernben
a magyar zarándoklat alkalmából
2011. október 8-án
a 12.00 órakor kezdődő főpapi szentmise után
Műsorvezető – dr. Tempfli Imre stuttgarti plébános
Kamarazene
Passacaglia – G. F. Händeltől, Johann Halversen
átdolgozásában hegedűre és gordonkára
Előadják: Kaiser Bianca és Patrick, augsburgi misszió
Ünnepi beszéd – dr. Semjén Zsolt a KDNP elnöke,
miniszterelnök-helyettes
Felkelt a mi napunk – részletek az „István a király”
rockoperából
Előadják: Hétvégi Magyar Iskola tanulói, müncheni misszió
Miért jó a cserkészet?
Előadják: a müncheni misszió cserkészei
Padányi Viktor – Vászoly című művéből „István király
felajánló imája”
Előadja: Szalay Sándor, színművész, kölni misszió
Szatmári üveges lassú, friss és verbunk – néptánc
Előadják: 2 pár, augsburgi misszió
Bökönyi táncok és Magyar palatkai táncrend – néptánc
Előadják: Regös-néptánccsoport, müncheni misszió

Felvételek a zarándoklatról

. Bevonulás a Scheyern-i dómba

. Ministránsaink, logónk és zászlónk

3. A Tücskök fellépése

4. Cserkészeink és a HMI tanulóinak
előadása

5. Semlyén Zsolt miniszterelnök
helyettes

6. Főkonzul, kormányfő helyettes,
püspökünk

