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Õszentsége, Ferenc pápa 2013. március 27-én hagyta jóvá azt a
dokumentumot, melyben elismeri Sándor István szalézi testvér
vértanúságát. Mártír szalézi testvérünket ünnepi szentmise ke-
retében avatja boldoggá a budapesti Szent István-bazilika elõtti
téren október 19-én Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom–buda-
pesti érsek és Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek
Kongregációjának prefektusa.

Szolnok városának történelme egészen a honfoglalást megelõzõ
idõkre nyúlik vissza. A városról szóló elsõ írásos emlék I. Géza
király garamszentbenedeki alapítólevele. A középkorban itt ha-
ladt át az Erdélybõl Budára haladó sószállítmányok útja, a török
uralom után a város a tiszai sószállítás központjává fejlõdött. Az
igazi fejlõdés azonban a reformkorban következett be a Tisza-
szabályozásnak, a gõzhajózásnak és az 1847-ben megnyílt Pest–
Szolnok vasútvonalnak köszönhetõen. A közlekedés fellendülé-
sével párhuzamosan a település mezõvárosból egyre inkább
ipari jelleget öltött. A századfordulóra húzóágazattá vált a ma-
lom- és élelmiszeripar is. Az elsõ világháború alatt két hónapig
állt a front a város területén, és gazdaságilag a trianoni területek
elcsatolását is megsínylette a település.

A háború kitörésének évében, 1914. október 26-án ebben a város-
ban született meg Isten Szolgája, Sándor István. Nevét édesapjá-
ról kapta, aki vasúti alkalmazottként szerény, de kiszámítható
körülményeket biztosított családjának. Édesanyja, Fekete Mária a
háztartást vezette és a három fiú nevelésével foglalkozott, akik
közül a legidõsebb volt István, õt követték János és László nevû
öccsei. János testvére visszaemlékezése szerint István eleven, vi-
dám fiú volt, aki szerette a játékot, szívesen gyûjtötte maga kö-
ré a kisebbeket, akárcsak annak idején a gyermek Bosco János.
Otthon õ vezette az asztali imádságokat, fiatalabb testvéreire
gyakran vigyázott, édesanyjának segített a házimunkában.

A szülõk egyszerû emberek voltak, de gyermekeiket gondos ne-
velésben részesítették, amelynek nagyon fontos része volt a val-
lási nevelés. Sándor Istvánt három nappal születése után a fe-
rences rendi fõplébánián keresztelték meg, amely késõbb is
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ajánló soraival elküldte jelentkezését a tartományfõnökségre.
Ekkor azonban még nem sikerült elnyernie szülei hozzájárulá-
sát, ezért várnia kellett. Állhatatos kitartása meghozta gyümöl-
csét, 1935 karácsonyán édesapja aláírta a szükséges beleegyezõ
nyilatkozatot. István néhány évvel késõbb egyik levelében
(1938. szeptember 8.) szeretetteljes, megható szavakkal idézi fel
ezt az apa és fiú számára egyaránt nagy jelentõségû pillanatot:
„És az, mikor egy adventi reggelen aláírta a szülõi beleegyezé-
semet, lehetett rajta látni, hogy fáj atyai szívének az elszakadás,
de mert szeret, ezt az áldozatot meghozza, csakhogy boldogsá-
gát láthassa fiának.”

1936. február 12-én lépett be a rákospalota-újpesti Clarisseum-
ba. Ez a szalézi ház adott otthont a tartományfõnökségnek, a
Don Bosco Nyomdának, a Szalézi Mûvek kiadóhivatalának és
egy kollégiumnak is iparos növendékek számára. Sándor István
gyorsan beilleszkedett az itteni életbe. A nyomdában kezdett
dolgozni, eközben az inasok felügyeletét is ellátta. A nyomdai
munkában nemcsak szakmailag mélyült el, hanem az innen ki-
kerülõ kiadványokat önképzésre is felhasználta. A kistemplom-
ban sekrestyés lett, és hamarosan rábízták a ministránsok, a kö-
zel száztagú „kis klérus” vezetését is. Otthon érezte magát a fi-
atalok között, õ lett a Clarisseumban szervezõdõ újpesti KIOE-
csoport vezetõje is. Mint egy szemtanú megjegyzi, „ebben a
munkában a legszegényebb munkásgyerekekkel való foglalko-
zást tartotta fontosnak”. A katolikus munkásifjakat tömörítõ or-
szágos egyesület jellege, céljai közel álltak a Don Boscó-i lelki-
séghez. Keretei között értelmes idõtöltést – tanfolyamokat, to-
vábbképzéseket, táborokat, lelkigyakorlatokat – szerveztek a fi-
atal munkások számára. 

1936. június 2-án kérte felvételét a noviciátusba, a Tartományi
Tanács azonban úgy látta jónak, hogy még két évet jelöltként
töltsön el. Végül 1938. április 1-jén kezdhette meg a noviciátust
Mezõnyárádon. Egyik novíciustársának visszaemlékezése sze-
rint „már ekkor lehetett látni, hogy személye predesztinálva
volt a fiatalok nevelése terén, Don Bosco nevelési módszere sze-
rint”. 

ADOREMUS 11

nagy szerepet játszott lelki növekedésében. Tizenegy éves korá-
ban, 1925. május 11-én náluk részesült a bérmálás szentségében.
Rendszeresen ministrált a ferences plébánián, tagja volt a Szív-
gárdának, és lelkigyakorlatokon vett részt. Állandó gyóntatója,
lelkiatyja Kollár Kázmér OFM volt. 

A ferencesek, akik a XVII. század óta voltak jelen a városban, a
múlt század húszas éveiben rendtartományuk legnagyobb lé-
lekszámú plébániáját mûködtették itt, és pezsgõ vallási életet te-
remtettek. Több hitbuzgalmi egyesületet is létrehoztak, nép-
missziókat tartottak, megszervezték és vezették világi harmad-
rendjüket. A lelki élet táplálását szolgálta a részben neves feren-
ces atyák által kiadott és írt Katolikus Élet címû lap.  

A család, a szülõváros, a plébániai közösség meleg, otthonos
légkört, biztonságos hátteret jelentett a felnövekvõ fiú számára.
Õ azonban ezek helyett mégis valami mást választott.

Tanulmányainak befejezése után (a négy polgárit követõen a
Szolnoki Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari Szakiskolában szer-
zett vasesztergályos és rézöntõ végzettséget 1931-ben). Alig egy
évvel késõbb azzal kereste fel lelkiatyját, hogy a szaléziakhoz
szeretne belépni.

Don Bosco Szalézi Társasága 1913-ban telepedett le Magyarorszá-
gon, és hamarosan sorra nyíltak a szalézi házak és oratóriumok
Balassagyarmaton, Borsodnádasdon, Óbudán, Esztergomtá-
borban, Mezõnyárádon, Nyergesújfalun és sok egyéb helyen,
ahol a szegény, elhagyott ifjúság istápolására volt szükség. 1925-
ben nyomdát is nyitottak, majd Szalézi Mûvek néven könyvki-
adót alapítottak, amely Don Bosco lelkiségéhez híven ontotta a
lelki olvasmányokat, hitbuzgalmi lapokat (Szalézi Értesítõ, Don
Bosco Naptár, Missziós Ifjúság stb.), melyek hamarosan az egész
országban nagy népszerûségnek örvendtek.    

Sándor István is ezeken a kiadványokon keresztül ismerte meg
a szaléziakat és alapítójuk történetét. Nagy hatással volt rá a
szegény, elhagyott ifjúság támogatását, nevelését, megmentését
életcélul kitûzõ Szalézi Társaság karizmája és az alapító magá-
val ragadó egyénisége. 1932-ben Kollár Kázmér ferences atya
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lönféle hitbuzgalmi egyesületekben. Szakmai képzése is szépen
haladt elõre: 1949. január 20-án nyomdászi mestervizsgát tett.
„Szerette a könyvet, az oltárt és az oratóriumot” – így jellemez-
te õt nagyon találóan egy rendtársa.

A politikai életben bekövetkezett változások azonban nemsoká-
ra éreztették hatásukat. Betiltották a vallásos egyesületeket, le-
foglalták az egyházi vagyont, így a Don Bosco Nyomdát is.
1948-ban államosították az iskolákat is, megszüntették a kötele-
zõ hitoktatást, majd annak lehetõségét is elvették. 1948 karácso-
nyán letartóztatták Mindszenty József hercegprímást, majd kira-
katperben életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. 1950-ben
betiltották a szerzetesrendek mûködését, a rendtagoknak el kel-
lett hagyniuk a házakat, nem élhettek közösségekben, a világ-
ban kellett boldogulást keresniük.

Sándor István hivatása ebben a veszélyekkel teli idõszakban
bontakozott ki igazán. A nyomda államosításakor minden lele-
ményességét latba vetve próbálta menteni és ismerõs családok-
nál elhelyezni a berendezési tárgyakat. 

A vallási egyesületek betiltása után is dacolt a hatalom intézke-
désével, 1948-ban a clarisseumi templomba járó fiatalokból újjá-
szervezte a KIOE-csoportokat. 

A rendek feloszlatását követõen egy darabig még a Clarisseum-
ban dolgozhatott sekrestyésként, majd hazament szülõvárosá-
ba, Szolnokra, ahol Mezõfényi József rendtársa mellett, a volt fe-
rences plébánián szintén sekrestyési feladatokat látott el. Az ag-
gasztó körülmények nem szegték kedvét, nem gátolták benne,
hogy feladatait ugyanolyan lelkesen és lelkiismeretesen végez-
ze, mint a békésebb idõkben. A visszaemlékezések szerint az
1951. évi szolnoki bérmáláson õ volt a ministránsok irányítója,
amikor is „olyan szépen rendezte a bérmálandókat a templom-
ban, hogy még a püspök atya is felfigyelt rá”. Mégis nemsokára
visszatért Budapestre, ahol Kiss István álnéven segédmunkás-
ként helyezkedett el a Persil-gyárban. 

Ekkor sem hagyott fel azonban azzal, hogy fiatalokkal foglal-
kozzon, és a keresztény értékeket közvetítse nekik. A találkozó-
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A noviciátus ideje alatt többször is behívták katonának. Ezeket
az idõszakokat leveleinek tanúsága szerint „lelki számkivetés-
ként” élte meg: fájdalmasan nélkülözte a „noviciátus virágos-
kertjét” és a mindennapi szentmisét és szentáldozást. A durva
környezet sem tudott azonban ártani kibontakozó lelkiségének:
„Ha valami nehézség vagy szomorúság akar erõt venni, futok a
Szûzanya oltalma alatt az Úr Jézus imádandó szent sebeire, és
erõt merítek” – írta Antal János tartományfõnöknek címzett leve-
lében (1939. március 26.). Elsõ fogadalmát 1940. szeptember 8-án
tette le. Elkötelezõdésében az az „erõs elhatározás” vezette,
hogy „életemet a szent szabályok és fogadalmak szerint töltsem
el a saját és mások lelke megmentésére, és hogy minél több ifjú
lélekbe kitûzhessem Don Bosco fehér, Máriás lobogóját” (1940.
június 11.).

A háború alatt több alkalommal is teljesített katonai szolgálatot.
1941-ben a visszacsatolt Szabadkáról írt képeslapot szüleinek.
Fennmaradt szolgálati lapja szerint két ízben vezényelték a
frontra: elõször 1941-ben, majd másodszor 1942–43-ban, amikor
a Don-kanyarba került, és híradósként részt vett az itt zajló har-
cokban. A lövészárokban is Don Bosco fiához méltóan viselke-
dett: kötelességét pontosan teljesítette, de megõrizte összesze-
dettségét, hivatási hûségét. A lehetõségek szerint bajtársai lelki
életét is gondozta. Hõsies magatartásáért Horthy Miklós kor-
mányzó a „Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon” kitünte-
tést adományozta neki.

Szabadságos ideje alatt Mezõnyárádra, a noviciátusba ment
„haza”. Itt tette le második szerzetesi fogadalmát 1943. augusz-
tus 16-án.

E fogadalom után visszaindult a frontra, rövid idõre az ameri-
kaiak hadifogságába került Németországban. Miután hazatért,
töretlen hivatástudattal folytatta szalézi formációját. Örökfoga-
dalmát 1946. július 24-én tette le Rákospalotán a tartományfõ-
nök delegátusa, Ádám László kezébe. Élete ezután is a Claris-
seumban folytatódott; a nyomdában és a sekrestyében dolgo-
zott, mellette nagy lelkesedéssel foglalkozott a fiatalokkal a kü-
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irányuló szervezkedés” volt. Sándor István ellen azt hozták fel,
hogy a vezetése alatt álló illegális csoport tagjaival (a fiatal
ÁVH-s tisztekkel) államellenes tevékenységet folytatott és haza-
árulást követtek el. Õ tagadta ezt, csak azt ismerte el, hogy ne-
velõi tevékenységet folytatott a Katolikus Egyház tanítása sze-
rint. Ez a védekezés természetesen hiábavaló volt, a hatalom
példát akart statuálni, hogy „az egyháziakat távol tartsák a
munkásfiataloktól, különösen a diktatúra fegyveres bázisától”.
A bíróság õt és még három társát kötél általi halálra ítélte, a töb-
biek súlyos szabadságvesztés-büntetést kaptak. 

Az eljárás a Budapesti Hadbíróság elõtt folyt, a terhelteket a bí-
róság Fõ utcai börtönében tartották fogva. Visszaemlékezések
szerint Sándor István a börtönben sem tagadta meg hivatását:
ha alkalom adódott rá, az örök igazságokról beszélt rabtársai-
nak, a rózsafüzért imádkozta velük, vigasztalta a halálraítélte-
ket, noha tudta, hogy rá is ez a sors vár. 

A másodfokú tárgyalásra 1953. március 12-én került sor, az íté-
let ekkor jogerõssé vált. A benyújtott kegyelmi kérvényeket má-
jus 23-án egy kivételével elutasították. Isten Szolgáján a halálos
ítéletet 1953. június 8-án végrehajtották. 

Mivel az egész eljárás titkos volt, és a ki nem végzett társak még
hosszú évekig börtönben raboskodtak, sokáig nem lehetett hi-
vatalos bizonyosságot tudni a sorsa felõl. Édesapja tudakozódá-
sára a Katonai Fõügyészség 1959. október 23-i keltezésû rideg
hangú, négysoros közlése érkezett: „Fiát… a Katonai Felsõbíró-
ság… jogerõsen elítélte demokráciaellenes szervezkedés és hût-
lenség bûntette miatt. A kiszabott büntetés neme halálbüntetés
volt. Az ítéletet 1953. június 8-án végrehajtották.” Végsõ nyug-
helyét sohasem találták meg.

Rendtársai a szétszóratás alatt is megõrizték emlékezetét, és a
vértanút látták benne. A rendszerváltás után elõször 2003-ban
tettek lépéseket a boldoggáavatási eljárás megindítása érdeké-
ben. Az egyházmegyei eljárás az Esztergom–budapesti fõegy-
házmegyében zajlott 2006 májusa és 2007 októbere között. Az
adatok összegyûjtésében és a tanúkihallgatások lebonyolításá-
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kon, melyeket a Clarisseumban vagy a fõváros környékére tett
kirándulások ürügyén tartottak meg, a Don Boscó-i cél, a lelkek
megmentése vezette, erre vonatkozó tanácsokkal látta el a hoz-
zá forduló fiatalokat. Tanítványai között volt a Clarisseum né-
hány régi növendéke is, akiket az új rendszer jó munkáskáde-
reknek vélt, és besorozott az államvédelmi hatóság kötelékébe.
Ezek a kapcsolatok és szervezõi tevékenysége Sándor Istvánt a
– volt szerzeteseket egyébként is kiemelt figyelemmel követõ –
rendszer látóterébe sodorták. 

Elöljárói segítségével külföldre menekülhetett volna, de õ tuda-
tosan visszautasította ezt a lehetõséget; nem akarta elhagyni fi-
atal növendékeit. Ehelyett egy rendtársa, Dániel Tibor kispap la-
kásán húzódott meg. Továbbra is eljárt azonban a Clarisseumba,
és ott találkozott tanítványaival.

1952. július 28-án az Államvédelmi Hatóság letartóztatta. Ekkor
már hosszabb ideje figyelték, leveleit felbontották, tartalmukat –
noha teljesen ártalmatlanok voltak – jelentették. Az Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából elõkerült kihallgatási
jegyzõkönyvek szerint 1952. július 30. és augusztus 26. között
184 óra 43 percen keresztül vallatták, teljesen kiszámíthatatlan
idõpontokban, sokszor az éjszakai órákban. Pusztán ez a szám-
adat is rávilágít az akkori módszerek embertelenségére. Nincs
kétség felõle, hogy fizikai bántalmazásnak, megalázó bánás-
módnak is ki volt téve. 

A bírósági tárgyalás 1952. október 28-án kezdõdött zárt ajtók
mögött. A per a „pártõrség pere” néven vonult be a magyar jog-
történetbe. A vádlottak padján tizenhatan ültek: szinte még gye-
rek tisztek, egy tizenhat éves kislány, egy fiatal értelmiségi és öt
szalézi. Sándor István mellett ugyanis letartóztatták Ádám László
tartományfõnököt, Varga Aladár és Szitkey Károly atyákat, vala-
mint Dániel Tibort is. A vádlottak nem beszélhettek egymással,
de Ádám László visszaemlékezéseiben leírja, hogy a tárgyalás
egy óvatlan pillanatában Sándor István, aki az elõttük levõ sor-
ban ült, feléjük fordult és bocsánatukat kérte. A szövevényes
perben a fõ vádpont „a demokratikus államrend megdöntésére
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ban, az egész peranyag gondozásában elévülhetetlen érdemei
vannak az eljárás viceposztulátorának, Szõke János szalézi atyá-
nak, aki sajnos már nem érhette meg rendtársa beiktatását a bol-
dogok sorába. A fõegyházmegyei szakasz lezárultával az anya-
got átadták a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának. A végle-
ges Positio átadására 2011. április 27-én került sor. 2013. márci-
us 27-én Ferenc pápa kihirdette vértanúságát, és engedélyezte
Isten Szolgája, Sándor István szalézi testvér boldoggá avatását.
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II.

FELKÉSZÜLÉS
A BOLDOGGÁAVATÁSI 

SZENTMISÉRE
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20 ADOREMUS

I. BEVEZETÕ

1. ÉNEK (Bízó hittel száll fel)

ADOREMUS 21
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A szentmisét megelõzõ órában most õrá emlékezünk. Imádkoz-
zunk, énekeljünk együtt. Legyen Egyházunk és nemzetünk ün-
nepe a mai nap. A boldogságmondások ünnepe és beteljesedése.

Részlet Szent Máté evangéliumából Mt 5,1–10
Abban az idõben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyûltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát,
és így tanította õket: „Boldogok a lélekben szegények, mert
övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert õk vigasz-
talást nyernek. Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert õk ki-
elégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgal-
maznak. Boldogok a tiszta szívûek, mert õk meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzõk, mert õket Isten fiainak fogják hív-
ni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a meny-
nyek országa.”

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

Úrangyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szûz Máriát, és õ méhé-
be fogadá Szentlélektõl szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária...

Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. 

Üdvöz légy, Mária...

És az Ige testté lõn, és miköztünk lakozék. 

Üdvöz légy, Mária...

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehes-
sünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent
kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az õ kínszen-
vedése és keresztje által a feltámadás dicsõségébe vitessünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Köszöntõ
Szalézi hagyományainkhoz méltóan a Szûzanya köszöntésével
kezdtük imádságos felkészülésünket Isten szolgája, Sándor Ist-
ván vértanú, szalézi testvér boldoggá avatására.

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött, hogy
ma velünk ünnepeljen. A magyar egyház és a szalézi szerzetes-
közösség nagy napja a mai. A hit éve ajándékaként az idei esz-
tendõ nagyhetében Ferenc pápa elismerte Isten szolgája, Sándor
István szalézi testvér vértanúságát, majd kijelölte Budapestet
mint helyszínt és a mai napot mint alkalmas idõt a boldoggá
avatás kihirdetésére.

Sándor István rövid, egyszerû, munkás élete mindannyiunk
számára lelkesítõ példa.

Alakját, életútját megismerve megérthetjük döntését, ami a vér-
tanúsághoz vezetett. Hûséges maradt hivatásához, és hûséges
maradt a magyar munkásfiatalokhoz. 

22 ADOREMUS
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Sándor István régi vasutascsalád elsõ gyermekeként született
Szolnokon 1914. október 26-án. Már három nappal a születése
után megkeresztelték a ferences plébánián, amely majd késõbb
is fontos szerepet játszik az életében. István az egyszerû család-
ban gondos nevelést kapott. A bérmálás szentségét tizenegy
éves korában kapta meg szintén Szolnokon, a ferences rend bel-
városi plébániáján. Édesapja vasúti keresete szerény, de tisztes
megélhetést biztosított a háromgyermekes családnak.

István rendszeresen látogatta a ferences plébániát, tagja volt a
Szív-gárda csoportnak is. A ferences rend Szolnokon a vallási
élet fellegvára volt. A plébániatemplomban több atya mûködött,
akik rendszeresen tartottak lelkigyakorlatokat, ezeket Sándor
István is látogatta. Szinte természetesnek látszott a lehetõség,
hogy a ferences plébánia ifjú tagja a rend szellemiségét vállalva
Szent Ferenc közösségének tagja lesz. Azért is megalapozott le-
hetett ez a feltételezés, mert Kollár Kázmér ferences atya volt Ist-
ván lelkivezetõje. 

Sándor István rendszeresen ministrált a ferences atyáknál, és õk
irányították a rákospalotai Clarisseumba. Mindig víg kedélyû,
játékos fiú volt. Kis termetû, de eleven és örökmozgó, ezért min-
denki szerette. Barátait maga köré gyûjtötte, és hatalmaskodás
nélkül irányította õket. Képes volt háttérben maradni a játék-
ban, ha azt látta, hogy barátainak ezzel örömet okoz. Szeretett
az iskolai színpadon szerepelni, hogy társait szórakoztassa. Don
Boscót még nem ismerte, de a szelleme már megihlette. Legidõ-
sebb fiú lévén sokat vigyázott két kisebb testvérére. Az étkezés
elõtti imákat õ mondta, és a család esti imádságát is õ vezette.
Szüleivel szemben mindig tisztelettel viselkedett. Már kisgyer-
mekkorától szívesen segített édesanyjának a házimunkában. Ha
testvérei vétettek valamiben, egészen természetesnek vette,
hogy magára vállalja helyettük a felelõsséget. A játékok közül
különösen szerette a labdajátékokat. Leginkább bíró szeretett
lenni, és a kicsinyek irányítója. Diákkoráról az a megjegyzés ma-
radt fenn, hogy „tanulmányi elõmenetele nem volt kiváló. Jó ered-
ményt mutatott fel a polgári iskolában hittanból és tornából”.

ADOREMUS 25

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

II. CSALÁDI OTTHON, GYERMEK- ÉS IFJÚKOR

Bosco Szent János mondja:
„Minden fiatalnak elengedhetetlen kötelessége imádkozni szüleiért,
reggel és este, hogy Isten áldja meg õket minden testi és lelki jóval.”
„Legyetek családiasak a fiatalokkal. Nélküle nem lehet kimutatni a sze-
retetet. Jézus kicsi lett a kicsinyekkel. Õ a családiasság példaképe.”

ÉNEK (Don Bosco, nagy szív embere…) 
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III.  A FELKÉSZÜLÉS IDEJE:  JELÖLT ÉS NOVÍCIUS

Bosco Szent János mondja:
„Amikor egy fiatal elhagyja a családot, hogy kövesse hivatását, helyét
Jézus tölti be a családban."
„Azokat az erényeket, amelyeket a noviciátus idején nem sajátítottak
el, sohasem fogják elsajátítani."

Kövess!
Szentséges Atyánk, aki öröktõl fogva hívsz minket, 
hogy szentek legyünk,
amint Te magad szent vagy, adj munkásokat szõlõdbe.
Irányítsd a fiatalok szívébe Szentlelked gazdagságát, 
hogy legyen bátorságuk a Te Fiad, Jézus követésére. 
Vállalják készségesen a Szegénységet, mint Õ: 
ezzel tegyenek tanúságot a világban arról, 
hogy Isten az egyedüli gazdagság. 
Vállalják készségesen a Tisztaságot, mint Õ:
ezzel tegyenek tanúságot a világban arról, 
hogy egyedül Isten szeretete képes az igaz életre vezetni. 
Vállalják készségesen az Engedelmességet, mint Õ:
ezzel tegyenek tanúságot a világban arról, 
hogy egyedül Isten akarata képes az igazi békét megadni. 
Atyánk, élet teremtõje, szeretett Fiú, szeretet Lelke: 
ébressz egyházadban tüzes lelkületû és életerõs fiatalokat, 
akik vállalják, hogy együtt élnek és dolgoznak 
a fiatalok megmentésén, különösen a legszegényebbekért; 
férfiakat és nõket nagy és buzgó szívvel
egészen a vakmerõségig, ahogyan Don Bosco
és Mazzarello Mária, amely soha nem lankad addig,
amíg minden fiatal nem lesz felelõsségteljes polgár 
és felnõtt, érett keresztény Krisztusban. 
Kérünk téged, Urunk a Szalézi Család
minden szentje és boldogja közbenjárásáért. Ámen. 

ADOREMUS 27

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

A polgári elvégzése után a körülményeknek megfelelõen szak-
iskolába íratták be a szülei. Sándor István a vasesztergályos és
rézöntõ szakmát tanulta ki. Otthon lakott a szüleinél. Kapcsola-
ta a ferences atyákkal tovább erõsödött. A fiatal István komoly
lelki életet élt, és ami ebben az idõben rendkívülinek számított:
állandó gyóntatója és lelkiatyja volt. Errõl Kollár Kázmér feren-
ces atya levele tanúskodik, aki Istvánt a szaléziakhoz beajánlot-
ta. Örömmel tette ezt, noha megjegyzi, hogy a ferences rend is
szívesen fogadta volna soraiba. Sándor István mégis szalézi
akart lenni. Don Boscóval a Szalézi Értesítõn és a rákospalotai
szalézi kiadványokon keresztül ismerkedett meg. Elsõ kérésére
1932-ben édesapja nem adta beleegyezését. Szülei, noha vallá-
sos emberek voltak, beleegyezésüket hosszú ideig halogatták.
Istvánnak fájt az apai döntés, de türelmesen várt. Nem lehet
tudni pontosan, mi volt az édesapai döntés oka, de bárhogyan
is volt, Sándor István türelemmel kivárta a szülõi hozzájárulást.
Kázmér atya 1935. december 13-i ajánló soraira válaszul megér-
kezett a szalézi tartományfõnök, Antal János levele, amelyben a
szükséges igazolások csatolását kérte. Sándor István elküldte az
1935. december 23-i dátummal írt plébániai ajánlást, a szülõi en-
gedélyt és az orvosi igazolást. 

Szerzetesi életének megkezdését a sorkatonai kötelezettség tel-
jesítése is késleltette, de Sándor István a várakozás éveiben is
hûséges maradt a hívó szóhoz.
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hogy Sándor István kiváló érzékkel tudott bennünket oktatni, különö-
sen akkor, amikor a közösséget animálta tevékenységekre. Mindezt
olyan személyes varázzsal tette, úgy lelkesített bennünket, hogy szin-
te természetesnek vettük a legnehezebb feladatokat is.”

Többször is behívták katonának, így természetesen szalézi for-
mációja is a szokásosnál hosszabb ideig tartott. Elsõ fogadalmát
három évre, 1940. szeptember 8-án tette le, a másodikat 1943.
augusztus 16-án, örökfogadalmát 1946. július 24-én.

IV. KATONAI SZOLGÁLATA

Bosco Szent János mondja:
„Legyen ez a végsõ jelszó: jót tenni, nem törõdni a bírálattal. Ha vitát
keresünk és igazunk is van, mégis vesztesek leszünk." „Ha azt akarjá-
tok, hogy boldogok legyetek, legyetek mindig Isten kegyelmében."
„Tudjátok, mit jelent fogadalmat tenni? Azt, hogy Isten seregében az
elsõ vonalban harcolunk."

ÉNEK: (Szól örömének – kórus)

A hadseregben a híradósoknál teljesített szolgálatot. Ez bizalmi
beosztás volt, hiszen fontos híreket vett és továbbított.

Katonai szolgálatát Peisch Ferenc atya visszaemlékezése szerint
is komolyan vette: „Mint katona, annak ellenére, hogy magasabb is-
kolái nem voltak, elismerésben részesült, és megkapta kitüntetésként a
Csapatkereszt rendet. Ez a kitüntetés nem járt mindenkinek, csak azok-
nak, akik a frontszolgálaton mint katonák kiváló eredményeket mutat-
tak fel. Nem tudom, meddig tartott Sándor István katonai szolgálata.
Tény az, hogy az összeomlás után, 1944-ben hazakerült és a rend kere-
tében mûködött.” A Magyar Köztársaság Kormánya 1999 novem-
berében posztumusz „az 1945 és 1956 között a haza szabadságának
és függetlenségének védelmében szerzett érdemek elismerésére Szabad
Magyarországért Emléklapot” adományozta Sándor Istvánnak.

A háború elvesztésével õ Németországba került amerikai fog-
ságba, onnan azonban hamarosan hazajött. 

ADOREMUS 29

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

1936-ban jelentkezett felvételre Rákospalotán a Clarisseumba.
Ebben a szalézi házban volt a tartományfõnökség, a Don Bosco
Nyomda a Kiadóval és egy kollégium diákok és iparos növen-
dékek számára. A próbaidõ alatt István a Don Bosco Nyomda
alkalmazottja volt. Nyomdászi tudását folyamatosan fejlesztet-
te, hogy szakmailag is segíthesse a felügyelete alá tartozó inas-
gyerekeket. 1945-ben segédlevelet, majd 1949-ben mesterlevelet
szerzett.

1938. március 8-án ezt írja noviciátusi felvételi kérvényében:
„Kétéves aspiránsi idõ alatt megismertem némileg a Szalézi Társaság-
nak nagy lélekmentõ munkáját mind az ifjúság, mind a társadalom kö-
rében. Az én szívemben is mindjobban kibontakozott a lélekmentési
vágy, az ifjúság megmentése, és bízom a jó Isten kegyelmében és a
Szûzanya pártfogásában, hogy életem végéig ki fogok tartani szent hi-
vatásomban.”

Sándor István szilárd hitrõl, önzetlen szeretetrõl, õszinte és tisz-
ta életrõl tett tanúbizonyságot, és komoly hivatástudattal ren-
delkezett. Errõl tanúskodik novíciustársa, Zsédely Gyula atya
visszaemlékezése is: „Több éven keresztül ismertem Sándor Istvánt,
és együtt léptünk be a Szent Istvánról nevezett Szalézi Tartomány no-
viciátusába, amely Mezõnyárádon volt. Novíciusmesterünk Bali Béla
atya volt. Itt másfél éven keresztül együtt voltam Sándor Istvánnal, és
közelrõl megismerhettem példás ifjúkori szerzetes életét. Bár Sándor
István lényegesen idõsebb volt mint én, legalább 9-10 évvel, példásan
együtt élt fiatalabb novíciustársaival, együtt végezte az ájtatossági
gyakorlatot velünk. Nem éreztük a korbeli különbséget, testvéri szere-
tettel állt mellettünk. Nemcsak jó példáján épültünk, hanem gyakorla-
ti tanácsokkal is ellátott bennünket, fõleg az ifjúság nevelésével kapcso-
latban. Már ekkor lehetett látni, hogy személye predestinálva volt a fi-
atalok nevelése terén Don Bosco nevelési módszere szerint. A noviciá-
tus alatt a jelöltek mindannyian elég kemény kiképzésben részesültek:
tanultak, fizikai munkát végeztek. Mindez természetesen nem mehe-
tett az ájtatossági gyakorlatok rovására. Sándor István nyomdász
szakmát tanult. A noviciátusban ezt nem nagyon gyakorolhatta, vi-
szont a házimunkából kivette a részét, fõleg a konyhában. Feltûnõ volt,
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Úr Jézus. Iparkodom itt is jónak lenni és tartózkodom minden rossztól,
nehogy én is elkövessek valami rosszat. Imádkozom, hogy minél elõbb
megszabaduljak ettõl az élettõl. Azért itt is iparkodom Don Boscónak
hû fia lenni, és a beöltözéskor tett ígéretemet meg akarom tartani.
Szeretett Tartományfõnök úr buzgó imáiba ajánlom magam és atyai
intelmeit mindenkor készséggel várva, fölszentelt kezét csókolja legki-
sebb, legméltatlanabb fia.

Sándor István híradós katona
cím: Budapest XI. Budaörsi út; 101. hír. ezred 1. zászlóalj, 1. század.;
Postafiók 67.

V.  LÉLEKBÕL SZERZETES, LÉLEKBÕL SZALÉZI,
LÉLEKBÕL NEVELÕ

Bosco Szent János mondja:
„Vigyázzatok, hogy sem a világ szeretete, sem a szülõkhöz való ra-
gaszkodás vagy egy kényelmesebb élet ne vigyen rá benneteket, hogy
megszegjétek a fogadalmat, amivel Krisztusnak köteleztük el magun-
kat. Senki ne vegye vissza, amit Istennek adott.”
„Tévedsz, ha azt hiszed, hogy a szerzetesi élet csak áldozatból áll. Elõ-
ször a tövis, utána a rózsa. A szerzetesi élet állandó, kitartó munkát
igényel, lemondást, önmegtagadást, de mindez nagyobb kegyelem for-
rása és a megnyugvás záloga.”

Ima Bosco Szent Jánoshoz, születésének bicentenáriumára ké-
szülve
Ifjúság Atyja és Mestere, Bosco Szent János, 
ki fogékony voltál a Lélek ajándékaira, 
meghallottad az idõk szavát, és aki a fiatalok, 
fõleg a legkisebbek és legszegényebbek számára
Isten szeretetének jele voltál.
Légy vezérünk az Úr Jézussal való barátságban, 
hogy felismerjük Õbenne és Evangéliumában 
életünk értelmét és boldogságunk igazi forrását. 

ADOREMUS 31

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

Álljon itt egy dokumentum katonáskodása idejébõl.

Sándor István híradós katona levele 1939. február 26-án a sza-
lézi rend tartományfõnökéhez:

Fõtisztelendõ Tartományfõnök Úr, Szeretett jó Atyám!
Gyermeki szívem egész melegével iparkodom hálámat kifejezni szere-
tett Atyámnak azért a levélért és atyai intelmeiért. Köszönöm atyai
gondoskodását. Tõlem telhetõleg iparkodok hálás lenni Tartományfõ-
nök úrnak, hogy lépést tett irányomba, hogy megrövidüljön a katona-
ságom. Szeretett jó Atyám, tudom, hogy atyai szíve aggódik irányom-
ba, amit nem érdemlek meg. Hogy õszinte legyek, Tartományfõnök úr-
ral, bizony sok hiányom van a lelki dolgokban. Isten kegyelmébõl há-
rom éve, hogy az Úr Jézussal egy fedél alatt lakhattam, és minden nap
egyesülhettem vele a szentáldozásban és, hogy még õszintébb legyek a
noviciátusi virágoskert hiányzik. Most pedig csak a takaró alatt tudom
elvégezni a rózsafüzért és úgy futtából egy-egy lelkiáldozást végezni.
Szentmisét csak vasárnap hallgatok. Most kezdem értékelni a szentmi-
se értékét, a szentáldozás hatalmas erejét. Úgy imádkozom, ahogy so-
ha. Ha valami nehézség, vagy szomorúság akar rajtam erõt venni, fu-
tok a Szûz oltalma alatt az Úr Jézus szent sebeibe, és erõt merítek az
Úr Jézus szenvedéseibõl, az én kis keresztem elviselésére. A lelki szám-
kivetésemet az Úr Jézus számkivetésével hasonlítom össze. Az Úr Jé-
zus is sokat szenvedett a golgotán, a keresztfán az én lelkemért, hogy
megváltson. Ilyenkor elmosódik az én fájdalmam, és új erõre kapok.
Iparkodom minél többet lelki dolgokkal foglalkozni, de itt sok nehézség-
be ütközöm. Gyakorlatozás van, utána morze-tanulás és így teljesen le
van kötve az ember. Azután itt az emberek úgy isszák a bûnt, mint a
szomjas ember az üdítõ vizet. Itt állandóan bántják a jó Istent. Kérem
az Úr Jézust, a Szûz Anyát, Õrangyalomat, hogy óvjanak minden
rossztól, hogy ne fogjon rajtam semmi rossz. Még eddig nem kaptam
kimenõt, de mihelyst kapok, elsõ utam a Tartományfõnök úrhoz lesz.
Máskor is, ha lesz kimenõ, a Klarisszeumban akarok tartózkodni, mert
ott vannak ismerõs testvérek.
Még egyszer köszönetemet fejezem ki Tartományfõnök úrnak mindazo-
kért a jókért, amelyekben Tartományfõnök úr részesített. Anyagiakban
nem szenvedek semmi hiányt, mindenem van, a lelkieket meg pótolja az
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Hollai Ferenc munkatársának errõl közeli emlékei vannak: „1940
õszén bekapcsolódtam a Budapest-Clarisseum, vagyis a Szalézi Tarto-
mányfõnökség épületében mûködõ KIOE helyi csoportjába. Ebben a
csoportban kb. 40 fiatal munkás, elsõsorban szakmát tanuló inasgyerek
volt. A csoportot Sándor István szalézi testvér vezette. Általában he-
tenként kétszer találkoztunk: a csütörtök esti gyûléseken, illetve a va-
sárnap délelõtti szentmisén. Késõbb, alig 18 éves voltam, amikor meg-
választottak az említett ifjúsági szervezet országos titkárává, s attól
kezdve 1948-ig dolgoztam a mozgalom központjában. Ez idõ alatt az
említett Don Bosco csoportot Sándor István vezette. A gyûlésekre
többször eljártam, illetve õ is rendszeresen részt vett a központi há-
zunkban tartott hetenkénti megbeszéléseken. Ez a kapcsolat 1948-ig, a
letartóztatásomig tartott. Idõrõl idõre belátogatott a ferencvárosi moz-
galmi központba. Ikvay László atya, a szervezet fõtitkára ilyenkor min-
dig szeretettel fogadta õt.  

Sándor István egy nagyon egyszerû ember volt. Látszott rajta, hogy
komolyabb iskolai végzettsége nem volt. Annál erõsebben mutatkozott
meg magatartásában a szerzetesi életre való komoly törekvés. Ebben a
munkában is elsõsorban a legszegényebb munkásgyerekekkel való fog-
lalkozást tartotta fontosnak. Alkalma lett volna bekapcsolódni a közép-
osztálybeli fiatalokból álló cserkészcsapat munkájába, ahol lényegesen
látványosabb lehetõségei lettek volna. Õ ezzel szemben a legelhagyatot-
tabbakat gyûjtötte maga köré. Sándor István nem volt egy lendületes,
magával ragadó szónoki egyéniség. Halk beszéde, kedvessége volt az,
ami vonzotta a fiatalokat. Ez volt az õ népszerûségének is az alapja.”

ADOREMUS 33

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

Segíts, hogy örömmel tudjunk válaszolni
arra a meghívásra, amit Istentõl kaptunk, 
hogy a közösség építõi legyünk
a mindennapokban,
és lelkesen tudjunk együttmûködni az egyházzal 
a társadalom építésén. 
Kérd számunkra az állhatatosság kegyelmét, 
hogy mind tökéletesebben éljük meg 
a keresztény életet 
a nyolc boldogság lelkisége szerint. 
Add, hogy Szûz Mária, 
a Keresztények Segítsége vezetésével
egykor Veled lehessünk
a mennyország nagy családjában. Ámen. 

Sándor István a hadifogságból hazatérve azonnal folytatta neve-
lõi munkáját a Don Bosco Nyomdában. Rákospalotai tartózkodá-
sa alatt, mint fiatal papnövendék, Szõke János így látta Sándor Ist-
vánt mint nevelõt: „A szalézi kollégiumban az iparos és a diák növen-
dékek szabadideje közös volt, különösen a játék kötötte õket össze. Mivel
jó sportoló volt, vonzóerõvel hatott a fiatalokra. Másik kedvelt tevékeny-
sége volt a »kis-klérus« és a Szív-gárdisták szervezése. A mozgalom cél-
ja az volt, hogy Savio Szent Domonkos és Szent Tarzicius szellemében a
ministránsok lelki életét irányítsa. Minden összejövetel és próba elõtt be-
szélt a fiúkkal, hogy kellõ áhítattal vegyenek részt a szentmiséken. A
Szív-gárdistákat még külön buzdította a Jézus Szíve-tiszteletre is. Ezen
a téren Sándor István tevékenysége példás volt. A jelentõs létszámú, 50-
60 növendék csoportjának vezetése és felügyelete szintén a feladatkö-
réhez tartozott. Ezek a csoportok Don Bosco szellemében voltak a hiva-
tások bölcsõje. Sándor István ezen a téren kiválóan dolgozott.”
A nevelés terén Sándor István tehetsége ismert volt országos
szinten is. Szervezõ és aktív tagja volt a Katolikus Iparos- és
Munkásifjak Országos Egyesületének (KIOE). A kommunizmus
alatt ezt az egyesületet is feloszlatták. Isten Szolgája tovább foly-
tatta tevékenységét, és titokban szervezte a fiatalok rendszeres
összejöveteleit.
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1950-ben a Magyarországon mûködõ szerzetesrendek tevékeny-
ségét megszüntették. Isten Szolgája úgy, mint minden szerzetes,
földönfutó lett, utcára került és kenyérkeresõ állás után kellett
néznie. Elõször Szolnokon talált átmeneti otthont, és Mezõfényi
József szalézi atya mellett dolgozott mint sekrestyés, de továbbra
is foglalkozott a fiatalokkal. Természetesen a keresztény nevelé-
si módszer szerint oktatta õket. A fiatalokkal folytatott megbe-
széléseken, a rögtönzött színdarabok elõadásakor szalézi szel-
lemben nevelt a katolikus hitre.

Ez nem tetszett a rendszernek, figyelték minden lépését. Hiába
ment el dolgozni a Persil-gyárba segédmunkásként, hiába vette
fel a Kiss István álnevet, elöljárói mégis azt ajánlották neki, hagy-
ja el az országot. Minden elõ volt készítve a disszidáláshoz, de
az utolsó pillanatban Sándor István lemondott róla. Népe mel-
lett akart maradni, és mindenekelõtt megvédeni a katolikus hi-
tet a zsarnok gyûlöletétõl.

Miután erre a lépésre elhatározta magát, nem volt állandó lak-
helye sem. Szerencsére Dániel Tibor rendtársa, aki egy jóindula-
tú püspök segítségével teológiát tanult Budapesten, és volt laká-
sa is, befogadta szerzetestársát albérletbe. Fiataljainak lelkigon-
dozását Sándor István – szerzetesi fogadalmához hûen – akkor
is folytatta, amikor többüket az ÁVH-hoz sorozták be, s nyilván-
való volt, hogy e tevékenység folytatása súlyos veszélyekkel –
letartóztatással, kínzással, sõt akár élete kockáztatásával – jár-
hat. A házmesternõnek, aki egy ÁVH-s felesége volt, feltûnt,
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VI.  ÚTON A VÉRTANÚSÁG FELÉ

Bosco Szent János mondja:
„A világ gyûlöli a szerzeteseket. Ha ma nem árthat nekik, megteszi
holnap.”
„Ha Mesterünket követjük, iránta való szeretetbõl minden szenvedést
el kell viselni.”
„Mivel a szerzetes távol van minden mulandó foglalkozástól, szaba-
don Isten szolgálatának szentelheti magát, a jelen és a jövõ minden
gondját Isten és az elöljárói kezébe helyezi.”

ÉNEK (Giù dai colli)
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VII.  VÉRTANÚSÁGA

Bosco Szent János mondja:
„A kereszt útja Istenhez vezet.”

„Az élet tövisei az örökkévalóság virágai.”
„Aki Jézussal együtt akar örvendeni, legyen megfeszítve vele.”

Részlet Szent Pálnak a korintusiakhoz írt második levelébõl
2Kor 6,1–10

Testvéreim! Krisztus munkatársaként figyelmeztetünk titeket:
Ne legyen bennetek hiábavaló az Isten kegyelme! Ezt mondja
ugyanis az Úr: „Amikor az idõt alkalmasnak látom, meghallgat-
lak: Ha eljön az üdvösség napja, megsegítlek.” Most van itt az
alkalmas idõ, most van itt az üdvösség napja.

Mi nem adunk semmiféle okot megütközésre, hogy ne gúnyol-
hassák szolgálatunkat! Úgy viselkedünk minden helyzetben,
mint Isten szolgái! Nagy türelemmel viseljük a nyomorúságot, a
szükséget és a szorongást! Vállaljuk, hogy megverjenek, börtön-
be zárjanak és tüntessenek ellenünk! Fáradunk, virrasztunk,
böjtölünk! Szolgálunk feddhetetlen élettel, tudással, türelem-
mel, a Szentlélekben õszinte szeretettel! Hirdetjük az igazságot
Isten erejével,  harcolunk az igaz ügyért, és védjük minden
erõnkkel: akár siker ér, akár kudarc, akár gyalázat, akár dicséret!
Csalónak mondhatnak, mégis igazak vagyunk; ismeretlenek le-
hetünk, mégis jól ismernek; meghalhatunk, és mégis élünk;
megfenyíthetnek, mégsem halunk bele. Megszomoríthatnak,
mégis folyton derûsek vagyunk; szegények vagyunk, mégis sok
embert gazdagítunk; semmink sincsen, mégis a miénk minden.

A tárgyalás zárt ajtók mögött 1952. október 28-án kezdõdött.
Sándor Istvánon kívül még tizenöt vádlott volt, akik közül négy
szalézi. A rendszer nem akarta nyíltan kimutatni, hogy üldözi a
szerzetesrendeket, ezért minden szalézi a perben „polgári egyén-
ként” szerepelt. A tárgyaláson Isten Szolgája határozottan állítot-
ta: nem vett részt államellenes tevékenységben, egyedül nevelõi
tevékenységet fejtett ki a Katolikus Egyház tanítása szerint.
„Nem érzem magam bûnösnek hûtlenség bûntettében, mert én
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hogy Sándor István sok levelet kap. Amikor a házmesternõ ér-
tesítette az ÁVH-t a gyakori és feltûnõ levelekrõl, Sándor István
és Dániel Tibor szigorúbb megfigyelés alá kerültek. Végezetül
mindkettõjüket letartóztatták, Budára, a Fõ utcai fogházba vit-
ték õket. Letartóztatásuk 1952. július 28-án volt. 

Már tudjuk, hogy Sándor Istvánt hónapokon át megfigyelték.
Letartóztatásától kivégzése napjáig, 1953. június 8-ig fogságban
tartották. Kihallgatását 1952. július 30-án kezdték meg, s azt ke-
gyetlen bántalmazás kísérte. 

A Budapesti Hadbíróságon készült „Tárgyalási jegyzõkönyv”
szerint, mely 1952. október 28-án „Szigorúan titkos!” felirattal
készült, Sándor István IV. rendû vádlott volt. Az I. rendû Zana
Albert ávós õrmester volt.

A vád: „A demokratikus államrend megdöntésére irányuló szer-
vezkedés bûntette és egyéb bûncselekmények.” A rendõrségi
megállapítás szerint „az összeesküvõk” a rendszer megbuktatá-
sa érdekében szervezkedtek, a háború kitörésében és az amerikai
gyõzelemben reménykedtek, mert át akarták venni az uralmat.
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illetve a Katonai Felsõbíróság 0047/1953. számú, 1953. március 12-én
kelt ítéletével bûnösnek mondotta ki demokráciaellenes szervezkedés és
hûtlenség bûntettében, és ezért õt halálbüntetésre ítélte. A halálbünte-
tést 1953. június 8-án 21 óra 10 perckor Budapesten végrehajtották.
Az ítélet az 1989. évi XXXVI. törvény értelmében semmisnek minõ-
sül, és az errõl szóló igazolás kiadását hozzátartozóként a Budapesti
Katonai Bíróságnál kérheti.
A kivégzettek sírhelyérõl az IM Bv. Országos Parancsnokság tud eset-
leg adatokat szolgáltatni, és levelemmel egyidejûleg az Országos Pa-
rancsnokságot felhívtam a sírhelyre vonatkozó adatok felderítésére. Az
eddigi tapasztalatok szerint a sírhely felkutatása az esetek többségében
leküzdhetetlen akadályokba ütközik, mivel a kivégzett személyeket jel-
telen sírban hantolták el.”
Sándor Istvánt azért ítélték halálra, mert a fiatalokkal foglalko-
zott. Kivégzése megfélemlítésül szolgált: elrettenteni a tevékeny
papokat és hitoktatókat.

Ádám László: Carmen miserabile (részlet)

1950. június 20-án, Jézus Szíve vasárnapján rakták kocsira s hur-
colták Máriapócsra a szombathelyieket s a nyergesieket, a váci
püspöki székházba az újpestieket, magyaróvári házunkba a
magyaróváriakat. Vigasztaló volt a jó nép együttérzése és segít-
sége. Hordták kocsikon, batyukban az ennivalót, még a protes-
táns testvérek is, sõt a baptisták is!

Közben folytak a tárgyalások az úgynevezett „paritásos bizott-
ságok” között. A kormány részérõl Rákosi Mátyás vezetésével
három miniszter, a püspöki kar részérõl Grõsz érsek vezetésével
Czapik Gyula érsek között, de nem sok eredménnyel. Hetente be-
szóltak a tartományfõnöknek is. Én többnyire Várhegyitõl érte-
sültem. Azonnal nyugtató levelet írtam az elhurcolt csoportok-
nak, hogy maradjanak nyugodtan, vagyis nem lesz továbbhur-
colás. Csak kettõnek volt szûk Macedónia! Bizonyos ígéretek
árán kaptak távozási engedélyt a rendõrségtõl. Szeptember ele-
jén különben is feloldották a vesztegzárat, s mehetett mindenki
a bizonytalanságba!
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Zanától nem céltudatosan kértem az adatokat. Én csak egy hitbuzgal-
mi egyesület szervezõje voltam. Ádám Lászlónak mint elöljárómnak
számoltam be. Zana mondta el, hogy van egy csoportja az ÁVH-n be-
lül, mikor én figyelmeztettem is, hogy ne tegyen ilyent.”
Mindazok a vádak, amelyekben végül bûnösnek vallotta ma-
gát, olyannyira abszurdak és hihetetlenek voltak, hogy bevallá-
suk teljesen nyilvánvalóan embertelen kínzás és erõszakos bá-
násmód eredménye volt. Ma már jól tudjuk, milyen módszerek-
kel „dolgozott“ az Államvédelmi Hatóság. A már említett „Tár-
gyalási jegyzõkönyvben” a következõket olvashatjuk Ádám
Lászlóról: „…beismerte, hogy tudomása volt Sándor István szerzetes
által vezetett illegális szervezkedésrõl. Tudomása volt arról, hogy Sán-
dor kapcsolatot tart fenn Zana Albert áv. õrmesterrel. Beismerte, hogy
a kormány feloszlató rendelete után a rendet illegálisan is fenntartot-
ta, s külföldi valutát rejtegetett.”
A Budapesti Hadbíróság mint elsõfokú bíróság az ítélet kihirde-
tése után, 1952. október 30-án nem ajánlotta kegyelemre Sándor
Istvánt és három társát. A Magyar Népköztársaság Katonai Fel-
sõbírósága 1953. március 12-én kiadott értesítése alapján Isten
Szolgáját kötél általi halálbüntetésre és javainak elkobzására
ítélte, mivel az ismert vádakban bûnösnek találták. A Katonai
Felsõbíróság szigorú és ellentmondást nem tûrõ fogalmazása és
a nyilvánvalóan koholt vádak állítása egyértelmûen arra utal-
nak: a zsarnok a hit iránti gyûlöletbõl cselekedett. Idézünk az
értesítésbõl: „A bûncselekmény megnevezése: 1. demokráciaellenes
szervezkedés; 2. hûtlenség bûntette. A büntetés: kötél általi halál. Mel-
lékbüntetés: teljes vagyonelkobzás.”
Isten Szolgája testvéréhez, Sándor Jánoshoz érkezett hivatalos
közlemény 1990-bõl az Igazságügyi Minisztériumtól. 

„Tisztelt Sándor Úr!
A testvére: Sándor István ellen folyamatban volt eljárással kapcsolat-
ban hozzám intézett levelére hivatkozással közlöm, hogy a teljes irat-
anyagot sikerült beszereznünk.
A rendelkezésre álló adatok alapján Sándor Istvánt – aki a szalézi szer-
zetesrend laikus tagja volt – a Budapesti Hadbíróság Hb. I.0308/1952.,
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gyorsan be is zárult mögöttem. Politikai fogoly lettem 1952. jú-
lius 28-tól – 1956. szeptember 14-ig.

Amit ezután írok, mint amit eddig is írtam, többek felkérésére s
buzdítására írtam és írom. Nem magam, hanem hatodmagam
szomorú játékát vetem papírra, mint utolsó élõ tanú, akárcsak
Mikes Kelemen: egyedül… egyedül…

A fogadtatás

Egy díszes nagy terembe vezettek. Aranygalléros ávós tisztek
röhögve kérdezték:

–  Tudja-e, hol van?

–  Gondolom, az Ávón vagyok.

Következõ kérdésük:

–  Ismeri Kiss Istvánt?

– Sok Kiss Istvánt ismerek.

– Vagy talán Sándor Istvánt ismeri? Hogy kerül õ hamis kereszt-
levélhez, meg bejelentõlaphoz?

– Hogy hogyan jutott, azt nem tudom. Azt azonban tudom,
hogy a nyilas világ utolsó szakaszában velünk együtt sok üldö-
zötten segített így is. – Mögém áll, s vártam a nyaklevest. Csak
simogatta kopaszra nyírt fejemet. No, majd késõbb. Azzal vittek
is a vetkõztetõbe.

Tetõtõl talpig levetkõztettek, hogy nincs-e nálam valami veszé-
lyes dolog. Elvették az órámat, rózsafüzéremet, letépték nyak-
láncomat a skapuláré éremmel együtt. Kiforgatták zsebeimet,
levéltárcámat, pénztárcámat elvették, cipõmbõl kihúzták a fû-
zõt, nehogy felakasszam magamat. Aztán hajrá, öltözködni kel-
lett. A vetkõzõ szoba sötétes volt. A saját ruhámba való öltözkö-
dés után blankettára kopogták adataimat, majd ezt sötét színû
mûanyag lappal takarták le. Ezen keskeny, ovális alakú nyílás
volt. Rámutattak, hogy oda írjam a nevemet. Megkérdeztem,
mit írok alá. Ijesztõ hangon válaszolták: „A halálos ítéletet!”
Mindjárt tudtam: nincs többé nevem, ezentúl csak egy szám va-
gyok! Innen elvezettek. Lökdöstek útközben jobbra balra, s fal-
hoz verték a fejemet. Dante Infernója jutott eszembe, ott ahol a
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Az utolsó tartományfõnöki beszámolón Sík Sándor megrendítõ
meditációját hallottuk: Krisztus bevonulását a Getszemáni-kert-
be: egyre beljebb, a sötétbe… A jelenlévõk között többnek szól,
nekem is!

Összecsomagoltam 1951-ben, húsvét elõtt kis tehertaxiba pakol-
va a csekély bútoromat, könyveimet, ruháimat, átköltöztem a
(tripoliszi) Szent Mihály plébániára (Bp. XIII., Babér u. 13.). Tet-
tem ezt már csak azért is, hogy a Clarisseumban maradt rend-
társaimat miattam ne háborgassák. Nem is érte õket baj. Még
házkutatás sem volt nálunk. Mint kisegítõ lelkész mûködtem
egy ideig. (...) 

1952. július 27-én, vasárnap még miséztem, prédikáltam s gyón-
tattam. Délelõtt Peisch Alajos jött hozzám. Kétszáz forintot kért
és kapott is motorjának javítására. 28-án mutattam be utolsó mi-
sémet. Közben meghozták a tüzelõmet is. Jókor jött Havasi József
Nyárádról. Õ segített lehordani a pincébe. Szerény étkezés után
megfürdött és elment édesanyjához Pestújhelyre. Én pedig ösz-
szeszedtem szennyeseimet s indultam vele Újpestre, özv. Sógor
Jánosnéhoz, aki szétszóródás után gondozta fehérnemûimet. Az
55-ös villamosra szálltam. A kalauz szánalmas pillantást vetett
rám. Breviáriumozni akartam, de nem tudtam, mert a szemüve-
gemet otthon felejtettem. Rózsafüzéremet vettem elõ. Velem
szemben vettem észre, a velem együtt felszállt, jól öltözött férfit,
akiben egykori clarisseumi növendékünket fedeztem fel. Nem
köszönt, de jelentõségteljes pillantásokat vetett a másik oldalon
ülõ, szintén velem egy idõben felszállt úrra. Újpesten, a Bajcsy-
Zs. utca sarkán felálltak s felszólítottak, hogy szálljak le. Kabát-
gallérjuk sarkát felhajtották, s jelvényüket mutatták. Mindent
megértettem. Leszálltam. Pobjeda kocsi várt reám, abba betessé-
keltek. A járókelõk közül többen szánalmas pillantást vetettek
rám. Kettejük között foglaltam helyet. Elõvettem rózsafüzére-
met. Timkó ismerõs gúnyos hangon szólt:

– Csak morzsolja! – Aztán hajrá! Végig a Váci úton, rá az Árpád
hídra, majd le a Margit-szigetre, a szórakozó jónép között, végül
a Margit hídról be a Fõ útra. Gyorsan feltárul a nagykapu, de
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VIII.  ZÁRSZÓ

Abban az idõben, amikor Sándor István élt, sok vértanúja volt
az Egyháznak, akik a szó szoros értelmében áldozatként, hitü-
kért és Egyházukért szenvedtek vértanúhalált. Ezeket a vérta-
núkat nem részesítjük kellõ tiszteletben. Sok esetben el is felejt-
jük õket. Sándor István boldoggá avatása egy lelki és történelmi
elégtétel az Egyház és a nemzet számára. 

Mint laikus testvér, úgy dolgozott az ifjúság körében, hogy ez a
tevékenység a papok számára is példamutató volt és ma is az.
Ugyancsak példamutató volt élete a fiatal szerzetesek számára,
akik megalkuvás nélkül vállalták az üldöztetés nehéz sorsát. 

Boldoggá avatása sok katolikus nevelõt erõsít meg hivatásában:
egy új példakép, amelyre most van szükségünk, sok nevelõnek
erõt és lendületet jelent.

Isten Szolgáját az ifjúság elé lehet állítani mint a kitartás, szor-
galom és az Isten szeretetének példaképét. Ezt állítja Székely
Mátyás novíciustársa: „Nem alkalomszerû volt a jó példája, hanem a
meggyõzõdés támasztotta alá. Szerintem ez a magatartás az elsõ alap-
ja annak, ami õt lelkileg erõssé és éretté tette a vértanúságra. Tehát ez
a tudatos készület és hajlandóság számomra az elsõ bizonyíték az õ
életszentségére. E mellett az õ boldoggá avatása egész biztosan tanú-
ságtétel és jó példa lenne az Egyházban.”

A magyar szaléziak különös hûséggel õrzik emlékét. Példája na-
gyon vonzó. Amiért dolgozott: a keresztény munka megszente-
lése, Isten házának a szeretete és a fiatalság nevelése alapvetõ
feladata ma is az Egyháznak és a társadalomnak. Az elmúlt
rendszer ezt szétzúzta, de nagy szükség lenne ezekre a komoly
és bevált alapokra. A Magyar Szalézi Rendtartomány kellõ for-
mában életben tartja Sándor István emlékét.

ADOREMUS 43

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

bejárati kapu felett az olvasható: „Lasciate ogni, speranza…” s
ahol Caron Dimonio az Acheronte folyón átszállított perduta
gentét lapátjával tuszkolja be nella citta dolente… nell’eterno
dolore. Ám valami más is eszembe jutott: az utolsó pár nap in-
fernói jelenete Tripoliszban. A pokoli vízió idekívánkozik.

Sándor István és a KIOE fiataljainak napi felajánló imádsága

Uram, Jézus!
Neked ajánlom a mai nap minden imádságát,
munkáját, örömét, csalódását, szenvedését.
Add meg nekem és minden munkástestvéremnek a kegyelmet,
hogy úgy gondolkozzunk, mint te.
Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk!
add, hogy teljes szívünkbõl szeressünk téged, és mindenütt,
minden erõvel neked szolgáljunk!
Jöjjön el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba.
Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és mindenkor.
Ments meg minket a bajtól és a bûntõl!
Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak.
A munkában meghaltak békében nyugodjanak. Ámen.

ÉNEK (Atyánk, te oly sok gyermek Atyja)
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1931-ben, a Szolnoki Magyar Királyi Állami 
Fa- és Fémipari Szakiskola végzõseinek tablóján
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BEVEZETÕ SZERTARTÁSOK

A bíboros urak, a koncelebránsok az asszisztenciával bevonulnak, közben fel-
hangzik a 

BEVEZETÕ ÉNEK (Ho 257)

BEVEZETÕ ÉNEK (Halmos: Ecce sacerdos – kórus)

Az oltárt csókkal, majd tömjénezéssel köszöntik, miközben felhangzik az

INTROITUS (ÉE 646)
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Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplõtelen Szûz Mári-
át, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

Fõcelebráns:

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bûneinket, és vezessen el az örök életre! – Ámen.

URAM, IRGALMAZZ
Mindnyájan együtt éneklik Kodály Zoltán Magyar miséjét.
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Örvendezzetek, igazak, az Úrban, * az igazakhoz illik a dicséret.
Boldog nemzetség, akinek az Istene *
a nép, akit örökségül választott magának.
– Örvendezzünk...

Dicsõség az Atyának és a Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor *
és minörökkön-örökké ámen.
– Örvendezzünk...

-

KÖSZÖNTÉS
Fõcelebráns:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. – Ámen.
Békesség veletek! – És a te lelkeddel.

BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY
A fõcelebráns bevezeti a jelenlévõket az ünneplésbe és a bûnbánati liturgiába.
Rövid csönd után mindenki együtt mondja:

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy
sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel
és mulasztással: és mindnyájan mellüket verve mondják: én vétkem, én
vétkem, én igen nagy vétkem.
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ra vezényelték, ahol kitüntetést szerzett. A lövészárokban sza-
lézi módra foglalkozott bajtársaival. A háború után a szegény fi-
ataloknak szentelte magát. 1946. július 24-én letette örökfoga-
dalmát, 1949-ben nyomdászmesteri oklevelet szerzett.

Amikor 1949-ben államosították az egyházi javakat, a szerzete-
sek földönfutókká lettek. Sokan illegalitásba kényszerültek, és
beletörõdtek, hogy bármilyen munkát elvégezzenek. A kom-
munista rezsim célja az Egyház megsemmisítése és az állam-
nak való teljes alárendelése volt. Lefoglalták az egyházi va-
gyont, betiltották a szervezeteket, államosították az iskolákat,
végezetül 1950-ben szinte valamennyi szerzetesrendet meg-
szüntették, üldözték az Egyházhoz hû papokat és híveket.

Istvánnak is „el kellett tûnnie”, õ azonban a külföldre menekü-
lés helyett a magyar ifjúság mellett maradt. A nyomda államo-
sításakor megpróbálta megmenteni a gépeket, ezért egy ideig
bujkálnia kellett. Késõbb álnéven a fõvárosi Persil-gyárban he-
lyezkedett el. Ekkor is folytatta apostoli munkáját, noha tudta,
hogy minden ilyen tevékenység szigorúan tilos. Rendszeresen
találkozott tanítványaival, lelki iránymutatást adott nekik, Don
Boscó-i szellemben nevelte õket.

1952. július 28-án letartóztatták. Az Államvédelmi Hatóságon
embertelen vallatásnak, kegyetlen kínzásoknak vetették alá,
mígnem bûnösnek vallotta magát az ellene szóló, teljesen ha-
mis vádakban. A vádpontok mindegyike halálbüntetéssel járt.
Õ a börtönben is megõrizte lelkiségét, imádkozott, a rózsafü-
zért mondta, és hihetetlen derûvel vigasztalta társait. A halálos
ítéletet 1953. március 12-én hirdették ki, és ugyanazon év júni-
us 8-án végrehajtották.

A boldoggáavatási eljárás fõegyházmegyei szakasza 2006. má-
jus 24-én kezdõdött, és 2007. december 8-án zárult le. 2013. már-
cius 27-én Ferenc pápa engedélyezte a Szenttéavatási Ügyek
Kongregációjának, hogy kihirdesse a vértanúság dekrétumát.

A Szentatya képviseletében Angelo Amato érsek, bíboros felolvassa a boldoggá
avatásról szóló apostoli levelet, majd a fordítást a posztulátor tolmácsolja.
Mindenki feláll.
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A BOLDOGGÁ AVATÁS SZERTARTÁSA

A bûnbánati szertartás és a Kyrie után következik a boldoggáavatási szer-
tartás. Don Pierluigi Cameroni SDB, a Szalézi Társaság egyetemes posztulá-
tora kéri Angelo Amato érseket, hogy avassa boldoggá Sándor István szalézi
testvért. Majd röviden ismerteti Isten Szolgája életrajzát.

Fõtisztelendõ és Eminenciás Bíboros Urak!
Fõtisztelendõ és Excellenciás Érsek és Püspök Urak!
Fõtisztelendõ Paptestvérek! Krisztusban kedves Testvérek! 

Az Esztergom–budapesti fõegyházmegye és a Don Bosco
Szalézi Társasága az elmúlt években megvizsgálta Sándor István
szalézi testvér életét és vértanúságának körülményeit, melynek
alapján Erdõ Péter bíboros, érsek, prímás azt kérte a Szentatyá-
tól, Ferenc pápától, hogy Isten Szolgáját avassa boldoggá.

Sándor István Szolnokon született 1914. október 26-án, szülei
idõsebb Sándor István és Fekete Mária voltak, õ három fiuk kö-
zül az elsõszülött volt. A szülõk mély vallásosságot adtak át
gyermekeiknek. István a helyi fémipari szakiskolában szerzett
végzettséget. Gyermekkorában játszótársai szerették vidám,
kedves egyéniségéért. Öccsei elõtt jó példával járt: áhítattal já-
rult a bérmálás szentségéhez, naponta járt misére a ferences
atyákhoz és napi áldozó volt.

A Szalézi Értesítõn keresztül ismerte meg Don Boscót, akinek
lelkisége azonnal megérintette. Lelkiatyjának elmondta, hogy
szeretne belépni a Szalézi Társaságba. A szülei ekkor még meg-
tagadták beleegyezésüket. Késõbb sikerült õket meggyõznie,
és 1936-ban belépett a Clarisseumba, ahol a kétéves jelöltidõt
töltötte, és a Don Bosco Nyomda nyomdászképzõ tanfolyama-
ira járt. A noviciátust a katonai behívó miatt félbe kellett szakí-
tania, így csak 1940. szeptember 8-án tehette le elsõ fogadalmát
mint szalézi testvér. 

A fogadalom után visszahelyezték a Clarisseumba, ahol a
nyomdászinasok nevelõje lett. Az oratóriumban is lelkesen dol-
gozott. Vezetõje volt a Katolikus Iparos- és Munkásifjak Orszá-
gos Egyesületének is. Igazi szalézi nevelõ lett. 1942-ben a front-
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A hívek a Gloriával folytatják az ünneplést.

DICSÕSÉG (Kodály Zoltán: Magyar mise)

ADOREMUS 55

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

APOSTOLI LEVÉL

Elfogadva testvérünk, Erdõ Péter bíboros, esztergom–budapesti
érsek, valamint sok más püspök testvérünk és számos hívõ ké-
rését, és miután megkaptuk a Szenttéavatási Ügyek Kongregá-
ciójának véleményét, apostoli tekintélyünknél fogva megen-
gedjük, hogy Isten Szolgája, Tiszteletreméltó Sándor István vér-
tanú, a Szalézi Társaság örökfogadalmas szerzetes testvére, az
ifjúság hitoktatója és az öröm pedagógiájának példamutató ne-
velõje, mostantól kezdve a Boldog nevet viselje, és hogy ünne-
pét megtarthassák a jogban elõírt módon és helyen, minden év
június 8-án, mennyei születésének napján. Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében. Ámen.

Kelt Rómában, Szent Péter székénél, október 7-én az Úr 2013.
esztendejében, pápaságunk elsõ évében.

Ferenc pápa

Leleplezik Sándor István vértanú, szalézi testvér képét.

Közben a nép együtt énekli (ÉE 367):

Don Pascual Chávez szalézi rendfõnök megköszöni a Szentatyának a boldog-
gá avatást.

Szentséges Atya, és képviseletében Eminenciás Bíboros Úr!
A Don Bosco Szalézi Társaságának nagyobb elöljáróként meg-
köszönöm, hogy Isten szolgáját, Sándor Istvánt, vértanú sza-
lézi testvért méltónak tartotta a boldogok közé sorolni.
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KÖNYÖRGÉS

Fõcelebráns:

Mindenható, örök Isten, aki Boldog István vértanúnak megad-
tad a kegyelmet, hogy a megpróbáltatásokkal és az üldözések-
kel hittel szembeszálljon, és az ifjúság érdekében életét felál-
dozza. Közbenjárására engedd meg nekünk, hogy az igazság
szolgálatában mindig tevékenykedjünk, és általa az evangéli-
um örömét minél többen megismerhessék. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek-
kel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
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Sándor István (jobbra fent) szüleivel és testvéreivel
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AZ IGE LITURGIÁJA

SZENTLECKE 1Jn 4,19 – 5,5
SZENTLECKE Szent János apostol elsõ levelébõl

És ez a gyõzelem – gyõzelem a világ fölött! – ez a mi hitünk.
Testvéreim! Szeressük Istent, mert õ elõbb szeretett minket! Aki
azt mondja: „Szeretem Istent”, de testvérét gyûlöli, az hazug.
Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent,
akit nem lát? Ezt a parancsot kaptuk tõle, hogy aki szereti Is-
tent, szeresse testvérét is. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a
Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a szülõt szereti, szereti
a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyerme-
keit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak.
Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Pa-
rancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentõl született,
legyõzi a világot, és ez a gyõzelem – gyõzelem a világ fölött! –
ez a mi hitünk.

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 125,1–2ab 2cd–3. 4–5. 6 8G tónus

A kórus után a választ mindnyájan megismételjük, a versek végén.

Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Midõn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, *

olyanok voltunk, mint akik álmodnánk.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, *
és a nyelvünk ujjongással.
– Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

Akkor így beszéltek a nemzetek: *
„Az Úr nagy dolgot mûvelt vélünk.”
Hatalmas dolgot mûvelt az Úr vélünk, *
azért szívbõl ujjongunk
– Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, *
amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
– Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
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HITVALLÁS
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiá-
ban, aki az Atyától született az idõ kezdete elõtt. Isten az Is-
tentõl, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos
Istentõl, született, de nem teremtmény, az Atyával egylénye-
gû; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvössé-
günkért leszállott a mennybõl. Megtestesült a Szentlélek ere-
jébõl Szûz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt ér-
tünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a menny-
be, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsõségben, ítél-
ni élõket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a
Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az Atyától és a
Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsõítünk, mint
az Atyát és a Fiút. Õ szólt a próféták szavával. Hiszek az egy,
szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az
egy keresztséget a bûnök bocsánatára, várom a holtak feltá-
madását és az eljövendõ örök életet. Ámen.

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Fõcelebráns: Testvéreim! Ünnepi örömmel és hálatelt szívvel

vesszük körül Krisztus asztalát, hogy a bennünket él-
tetõ áldozati lakomájában részesedjünk hitünk növeke-
désére és szeretetünk erõsödésére. Kérjük õt, hogy je-
lenlétének örvendezve töltse el lelkünket kegyelmének
gazdagságával!

Lektor: 1. Emberi életünkben osztozó Isten Fia, szolgád, Sán-
dor István vértanú, szalézi szerzetes testvér, a Teremtõ-
tõl neki juttatott minden emberi képességével a te
ügyedet, a fiatalok üdvösségét szolgálta, és mindig
akaratodat kereste. Add, hogy mi is a ránk bízottak tel-
jes életét, személyiségük kibontakoztatását építsük ke-
gyelmeddel, hallgass meg, Urunk!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
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Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, *
de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
– Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.

ALLELUJA 4. szám

Ezt mondja a mi Urunk: * „Aki engem követ, övé lesz az élet
világossága.” Jn 8,12bc 4g tónus
Alleluja.
A kórus után mindnyájan énekeljük az alleluját.

EVANGÉLIUM Jn 12,24–26

Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Ha a búzaszem elhal, sok termést hoz.
Abban az idõben Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Bizony, bi-
zony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el
nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt
hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyûlöli életét ebben
a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál,
kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki
nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.”

Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
Az evangélium olasz nyelven is elhangzik.

HOMÍLIA

Erdõ Péter bíboros szentbeszéde.
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7. Per noi qui radunati: perché, fortificati dalla parola
di Dio e dal pane di vita, sull’esempio di Cristo
Salvatore, impariamo a spendere la vita per i fratelli,
condividendo con essi i beni della terra e quelli del
cielo. Noi ti preghiamo.
(Add, hogy mindnyájan, akik itt ma összegyûltünk Is-
ten Igéjétõl és az élet kenyerétõl megerõsödve, Krisz-
tus, a mi Megváltónk példájára megtanuljuk odaadni
életünket testvéreinkért és megosztani velük a föld és
az ég javait, hallgass meg, Urunk!)
– Kérünk téged...

8. For us, who gathered here: so that strengthened by
the Word of God, and by the Bread of life, through the
example of Christ our Savior, we should learn to give
our life for our fellow people, sharing with them the
goods of the earth and heaven. Let us pray to the Lord.
(Add, hogy mindnyájan, akik itt ma összegyûltünk Is-
ten Igéjétõl és az élet kenyerétõl megerõsödve, Krisz-
tus, a mi Megváltónk példájára megtanuljuk odaadni
életünket testvéreinkért és megosztani velük a föld és
az ég javait, hallgass meg, Urunk!)
– Kérünk téged...

Fõcelebráns: Hívõ népednek gondviselõ Pásztora, Jézus Krisz-
tus, hallgasd meg az itt egybegyûlt nyájadnak kéréseit,
áldást adó jóságod segítse mindannyiunk életét, hogy
nekünk tebenned, neked mibennünk mindig örömöd
teljen, és a boldogító életed teljességére juttasd zarán-
dokéletünk, aki élsz és uralkodol örökkön-örökké.
– Ámen.

ADOREMUS 65
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2. Tanítványokat oktató Mester, szolgád, Sándor István
vértanú, szalézi szerzetes testvér, igehirdetõ és hitokta-
tó munkájában, mindig Országod igéinek vetésében
fáradt. Add, hogy a mi munkásságunk is meghívjon fi-
atalokat a Szalézi Család lelki, hivatásbeli közösségé-
be, mert az aratnivaló most is sok, de a munkás kevés,
hallgass meg, Urunk! – Kérünk téged...

3. Embereken csodás hatalmában segítõ Krisztus, meny-
nyei erõddel szolgád, Sándor István vértanú, szalézi
szerzetes testvér, a te szegényeket boldoggá tevõ jósá-
godat emberi áldozatok nehézségeiben is töretlenül su-
gározta. Add, hogy példájára mi is fáradhatatlanul dol-
gozzunk a fiatalok üdvösségéért, hallgass meg, Urunk!
– Kérünk téged...

4. A mennyei szentélybe saját vére feláldozásával belé-
põ Fõpap, szíved szerint ismered mindig szolgád, Sán-
dor István vértanú, szalézi szerzetes testvér, életáldo-
zatát. Szerzetesi közösségeink élete jelenítse meg a te
golgotai áldozatodat Egyházad éltetésére, hallgass
meg, Urunk! – Kérünk téged...

5. Százszoros jutalmat osztó igaz Bíránk, aki az érted
hozott legkisebb jó cselekedetért is fizetséget ígértél,
jutalmazd az örök élet boldogságával, szentjeid és bol-
dogjaid mennyei közösségével szolgád, Sándor István
vértanú, szalézi szerzetes testvér hiteles életútját, hall-
gass meg, Urunk! – Kérünk téged...

6. Az élet sebeinek Gyógyító Orvosa, aki Egyházad
gyengeségeinek ápolására szent hivatásokat ébresz-
tesz, add, hogy Bosco Szent János és Szalézi Szent Fe-
renc égi közbenjárására szolgád, Sándor István szalézi
vértanú, szerzetes testvér példájára szerzetesi hivatá-
sunk a hátrányos helyzetû ifjúság felkarolására a sza-
lézi rendben megerõsödjön, hallgass meg, Urunk!
– Kérünk téged...
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Sándor István szalézi testvér

QX5_BA_magy.qxd  2013.09.30.  15:01  Page 66



ADOREMUS 69

2013. OKTÓBER 19., SZOMBAT

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA

AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE

Miközben elõkészítik az oltárt és az áldozati adományokat, felhangzik a fela-
jánlási ének.

Felajánlás alatt a kórus Händel Gyõzelmi kórusát (Nézd a fényt) énekli. 

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bõkezûséged-
bõl kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked mint a föld termését
és az emberi munka gyümölcsét. Ebbõl lesz számunkra az élet
kenyere. – Áldott legyen az Isten mindörökké.
A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegye-

sen részese lett emberségünknek.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bõkezûséged-
bõl kaptuk a bort. Felajánljuk neked mint a szõlõtõ termését és
az emberi munka gyümölcsét. Ebbõl lesz számunkra a lélek
itala. – Áldott legyen az Isten mindörökké.
Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk, Istenünk, fo-

gadj el minket, és legyen kedves színed elõtt áldozatunk.

Mosd le, Uram, bûneimet, és vétkeimtõl tisztíts meg engem.

Föcelebráns:

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a
mindenható Atyaisten elõtt.
– Fogadja el az Úr kezedbõl az áldozatot, nevének dicséreté-

re és dicsõségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegy-
ház javára.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Jóságos Istenünk, áraszd áldásodat áldozati adományainkra,
minket pedig erõsíts meg abban a hitben, amelyrõl Boldog Ist-
ván vértanú vére hullásával tett tanúságot. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
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SZENT VAGY (Kodály Zoltán: Magyar mise)PREFÁCIÓ

Fõcelebráns:

Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket! – Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! – Méltó és igazságos.

Mert valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten: 
Mert Boldog István szalézi testvér hitünkért vérét ontotta, a
Megváltó nyomába lépett, és kegyelmed csodálatos erejét hirde-
ti, mely gyöngeségében is hõssé avatja érted szenvedõ hívedet,
és bátor tanúságtételre ad erõt néki Krisztus, a mi Urunk által.
És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is
szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és han-
gos szóval vég nélkül zengjük: 
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III. EUCHARISZTIKUS IMA

Fõ: Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsõít téged alkotá-
sod, az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz min-
dent, és népet gyûjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelet-
tõl napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.

Lélek-hívás az átváltoztatásra

Mind: Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld
meg áldozati adományunkat, hogy teste és † vére legyen Fiad-
nak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint
ezeket a szent titkokat ünnepeljük.

Az alapítás elbeszélése

Õ ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette
a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd
tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBÕL MINDNYÁJAN, MERT EZ
AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked há-
lát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBÕL MINDNYÁJAN, MERT EZ
AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ
A VÉR ÉRTETEK ÉS MINDENKIÉRT KIONTATIK A BÛNÖK
BOCSÁNATÁRA.
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE!

Hitünk titkának megvallása

Fõ: Íme, hitünk szent titka:

– Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadáso-
dat, amíg el nem jössz.

Mind: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy Fiad üd-
vösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a
mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk

PREX EUCHARISTICA III

C: Vere sanctus es, Domine, et merito te laudat omnis a te
condita creatura, quia per Filium tuum, Dominum nos-
trum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute viv-
ificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare
non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum  oblatio
munda offeratur nomini tuo.

T: Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut haec munera,
quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritu sanctificare
digneris, ut Corpus et † Sanguis fiant Filii tui Domini nos-
tri Iesu Christi, cuius mandato haec mysteria celebramus.

Ipse enim in qua nocte tradebatur accepit panem et tibi gra-
tias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens:

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST
ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et
tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis, dicens:

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM
CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTA-
MENTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR
IN REMISSIONEM PECCATORUM. 
HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

C: Mysterium fidei.

– Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrec-
tionem confitemur, donec venias.

T: Memores igitur, Domine, eiusdem Filii tui salutiferae pas-
sionis necnon mirabilis resurrectionis et ascensionis in
caelum, sed et praestolantes alterum eius adventum, offer-
imus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanc-
tum.
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neked ezt az élõ és szent áldozatot. Tekints, kérünk, Egyházad
áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely
által kiengesztelõdni akartál. Add, hogy mi, akik az õ testét és
vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy
lélek legyünk Krisztusban.

Közbenjáró imádság

Örök üdvösségünkért
1. Õ tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhes-

sük az örökséget választottaiddal: elsõsorban Isten Anyjával, a
Boldogságos Szûz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsõséges
vértanúkkal, Boldog Sára testvérrel és minden szenttel együtt. Az
õ közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegí-
tesz minket.

A világért, az Egyházért és vezetõiért
2. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelõ áldozatunk hozzon az

egész világnak békét és üdvösséget. Erõsítsd meg hitben és
szeretetben földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat,
Benedek pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testüle-
tét, a papságot és egész megváltott népedet.

Az egyházi közösségért
3. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad,

hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgal-
masan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet!

Az elhunytakért

4. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyel-
medben költöztek el ebbõl a világból, fogadd be jóságosan or-
szágodba, ahol, reményünk szerint, dicsõségedben velük
együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus, a mi Urunk
által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Záródicsõítés

Mind: Õáltala, õvele és õbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a
Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsõség mind-
örökkön-örökké. – Ámen.

Respice, quaesumus, in oblationem Ecclesiae tuae et,
agnoscens Hostiam, cuius voluisti immolatione placari,
concede, ut qui Corpore et Sanguine Filii tui reficimur,
Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus
inveniamur in Christo.

1. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum,  ut cum electis tuis
hereditatem consequi valeamus, inprimis cum beatissima
Virgine, Dei Genetrice, Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso,
cum beatis Apostolis tuis et gloriosis Martyribus, cum Beato
Stephano, et omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetuo
apud te confidimus adiuvari.

2. Haec Hostia nostrae reconciliationis proficiat, quaesumus,
Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam
tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare
digneris cum famulo tuo Papa nostro Francisco. et Episcopo
nostro Petro, cum episcopo Angelo, cum episcopali ordine
et universo clero et omni populo acquisitionis tuae.

3. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, adesto pro-
pitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens
Pater, miseratus coniunge.

4. Fratres nostros defunctos, et omnes qui, tibi placentes, ex
hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte,
ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur,
per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona
cuncta largiris.

T: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et glo-
ria per omnia saecula saeculorum. – Amen.
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A fõcelebráns a béke jelét adja a koncelebráns püspököknek. 

Miközben a fõcelebráns megtöri a kenyeret, elõkészítik a szentáldozást, a nép
pedig énekli: 

ISTEN BÁRÁNYA (Kodály Zoltán: Magyar mise)

Fõcelebráns:

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bûneit. Boldo-
gok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 
– Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem
csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 

A fõcelebráns és a koncelebránsok megáldoznak, majd a hívek is mind
áldozáshoz járulhatnak.

A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA

Fõcelebráns:

Üdvözítõnk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imád-
kozunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te
neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerün-
ket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek; és ne vígy
minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól!

Fõcelebráns:

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; Adj kegyesen
békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bûn és baj nél-
kül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üd-
vözítõnknek, Jézus Krisztusnak dicsõséges eljöttét.
– Mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké.
Ámen.

Fõcelebráns:

Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békes-
séget hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket
nézzed, hanem Egyházad hitét, õrizd meg szándékod szerint
békében, és add meg teljes egységét! Aki élsz és uralkodol
mindörökkön-örökké.
– Ámen.

Fõcelebráns:

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!
– És a te lelkeddel.

Diakónus:

Köszöntsétek egymást a béke jelével!
– Legyen békesség köztünk mindenkor.
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Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dicsõség és üdv legyen.
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengõ zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Krisztus kenyér...

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 jövõdnek záloga.
Krisztus kenyér...

ÁLDOZÁSI ÉNEK (Édes Jézus, neked élek – kórus)

ÁLDOZÁSI ÉNEK (Anima Christi – kórus)

Felállunk

HÁLAADÁSRA (Te Deum – Téged, Isten, dicsérünk) Ho 276A
Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! – Téged, örök
Atyaisten, * mind egész föld áld és tisztel. – Téged minden szép
angyalok, * kerubok és szeráfkarok – egek és minden hatalmak,
* szüntelenül magasztalnak: – Szent vagy, szent vagy, * erõssé-
ges szent Isten vagy! – Nagyságoddal telve ég s föld, * dicsõsé-
ged mindent betölt. – Téged dicsér, egek Ura, * apostolok bol-
dog kara. – Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
– Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. – Vall tégedet vi-
lágszerte * szent Egyházad ezerszerte – ó, Atyánk, téged * s
mérhetetlen nagy Fölséged – s azt, ki hozzánk tõled jött le: *
Atya igaz Egyszülöttje, és áldjuk veled * vigasztaló Szentlelke-
det. – Krisztus, Isten Egyszülöttje, * Király vagy te mindörökre.
– Mentésünkre közénk szálltál, * szûzi méhet nem utáltál. –
Halál mérgét megtiportad, * mennyországod megnyitottad. –
Isten jobbján ülsz most széket, * Atyádéval egy fölséged. – On-
nan leszel eljövendõ, * mindeneket ítélendõ. (Itt meghajlunk
vagy letérdelünk) – Téged azért, Uram, kérünk, * mi Megváltónk,
maradj vélünk. – Szentjeidhez végy fel égbe, * az örökös dicsõ-

ÁLDOZÁSI ÉNEK Hozsanna 280B
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BEFEJEZÕ SZERTARTÁS

ZÁRÓÁLDÁS

Fõcelebráns:

Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel.
Legyen áldott az Úr neve! – Most és mindörökké.
Segítségünk az Úr nevében. – Aki az eget és a földet alkotta.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az  † Atya, † a Fiú
† és a Szentlélek.

Diakónus:

A szentmise véget ért, menjetek békével!
– Istennek legyen hála.

PÁPAI HIMNUSZ (Ho 275)

Hol szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve,
Ezrek ajkán ezer nyelven, hõ ima zeng édesdeden:
Tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!

MAGYAR HIMNUSZ (Ho 306)

Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart, / Ha küzd ellenséggel,
Balsors akit régen tép, / Hozz rá víg esztendõt,
Megbûnhõdte már e nép / A múltat s jövendõt!

MAGYAR SZENTEK HIMNUSZA (Ho 293)

Isten, hazánkért térdelünk elõdbe.
Rút bûneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!

ségbe. – Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te öröksé-
ged! – Te kormányozd, te vigasztald, * mindörökké felmagasz-
tald! (Fölegyenesedünk vagy fölállunk) – Mindennap dicsérünk té-
ged, * szent nevedet áldja néped! – Bûntõl e nap õrizz minket *
és bocsásd meg vétkeinket! – Irgalmazz, Uram, irgalmazz, * hí-
veidhez légy irgalmas! – Kegyes szemed legyen rajtunk, * te-
benned van bizodalmunk! – Te vagy, Uram, én reményem, * ne
hagyj soha szégyent érnem!

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Fõcelebráns:

Könyörögjünk!
A szent áldozatban megerõsödve, kérünk, segíts meg, Iste-
nünk, hogy Boldog Sándor István csodálatos állhatatosságát
követni tudjuk, és a kitartó hûség örök jutalmát elnyerjük.
Krisztus, a mi Urunk által – Ámen.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Havasi József szalézi szerzetes és Boldog Sándor István egykori társa a magyar
tartomány nevében köszönetét fejezi ki a Szentatya képviselõjének és Erdõ Pé-
ter bíboros úrnak. 

Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa,
Ferenc pápa képviselõje felolvassa a Szentatya üzenetét.

Don Pascual Chávez szalézi rendfõnök köszönetét fejezi ki a Szentatyának, va-
lamint képviselõjének, Õeminenciája Angelo Amato bíboros atyának, hogy a
boldogok sorába iktatta Sándor István szalézi testvért; köszönetet mond Erdõ
Péter bíborosnak, hogy a szentmisét bemutatta és a szentbeszédet megtartotta;
köszönetet mond a jelen lévõ érsekeknek, püspököknek, a papságnak, a szerze-
teseknek és minden megjelentnek.

QX5_BA_magy.qxd  2013.09.30.  15:01  Page 80



82 ADOREMUS

SÁNDOR ISTVÁN BOLDOGGÁ  AVATÁSA
DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁGA

1032 Budapest, Bécsi út 173.
Tel.: +36 1 453 2277
Fax: +36 1 453 2279
E-mail: sdbung@mailbox.hu

SZALIM – SZALÉZI IFJÚSÁGI MOZGALOM

Szalézi Ifjúsági Iroda
1032 Budapest, Bécsi út 173.
Tel.: +36 20 823 3366
E-mail: ifi.iroda@szaleziak.hu
Honlap: www.szalim.hu

DON BOSCO KIADÓ

1032 Budapest, Bécsi út 173.
Tel.: +36 20 320 7373; +36 20 469 1515
E-mail: donboscokiado@gmail.com
Honlap: www.donboscokiado.hu

ÉNEK A BOLDOGASSZONYHOZ (Ho 284)

3. Nyisd fel az egeket
sok kiáltásunkra, 
Anyai palástod
fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról...

4. Kegyes szemeiddel
tekintsd meg népedet,
segéld meg áldásra
magyar nemzetedet.
Magyarországról...

KIVONULÁSI ÉNEK (Pagella: Exultate Deo – kórus)
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A címlapon
Sándor István

vértanú szalézi testvér

A hátlapon
a Don Bosco Szalézi Társasága címere

Minden jog fenntartva, beleértve a bárminemû eljárással való
sokszorosítás jogát is.

A kottaképek a Szent István Társulat szíves engedélyével
kerültek a füzetbe, amelyért ezúton is köszönetet mondunk.

Kiadja az Új Ember Szerkesztõség és Kiadóhivatal

Felelõs kiadó: Rátkai Balázs igazgató-fõszerkesztõ

Szerkesztette: Depaula Flavio SDB

Szakmai lektor: Dr. Verbényi István kanonok

Mûszaki szerkesztõ: Máté István

Készült 10 000 példányban
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