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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 160 Ft

A XI. század -
Szent László
király kora -
óta nem volt

magyar földön
BOLDOGGÁ

AVATÁS! 

Budapesten,
2006.

szeptember 17-én!

********
„Egyetlen
boldogság 
az Úristené lenni,
de ez azután olyan 
nagy boldogság, 
hogy emellett 
eltörpül minden.” 

(Sára testvér)

SALKAHÁZI SÁRA vértanú
a BOLDOGOK között!

SALKAHÁZI SÁRA
szociális testvér

BOLDOGGÁ AVATÁSA 
2006. szeptember 17-én

Budapesten,
a Szent István bazilika elõtti téren.

Szeptember 16-án 20 órától 22 óráig 
szentségimádást tartunk a bazilikában.

17-én de. 10 órakor: imaóra.
11 órakor kezdõdik az ünnepi szentmise, melyben 

Erdõ Péter bíboros, prímás, érsek kihirdeti 
a boldoggáavatási határozatot.



SÁRA TESTVÉR FELAJÁNLÓ
IMÁJA
„Ó, fölséges Szentháromság! 
Legkegyelmesebb Atyám! aki engem 
végtelen szeretetedbõl megteremtettél 
s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, 
ó édes Jézus Krisztusom! 
aki szent véreddel engem megváltottál 
s végtelen jóságodból jegyeseddé választottál,
ó drága Szentlélek!
aki a kegyelmed bõségét zuhogtatod rám 
s aki nekem méltatlannak a hivatás kegyelmét 
és a Társaságot ajándékoztad,
ó legteljesebb Szentháromság,
én ma a Társaság és a Testvérek iránti
hálából 
és szeretetbõl felajánlom magam, mint

a TÁRSASÁG ÁLDOZATÁT
azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság 
és a testvérek üldöztetése következne be, és
legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed tervében nem lenne benne
halálom: fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a
testvérek – különösen az öregek, betegek és gyengék életéért, és bûnös,
nyomorult életem fejében kíméld meg az õ életüket, és kíméld meg õket a
megkínoztatástól, fenyegetésektõl, fõként pedig a hûtlenségtõl: Irántad, az
Egyház, a hivatás és a Társaság iránt.
Amennyiben pedig isteni végzésed terveiben az én halálom benne foglaltatik,

ebben az esetben is fogadd el
életemet-halálomat, mint értük
való áldozatot.
Ezt a felajánlást teszem
Lelkiatyám és Elöljáróim
engedélyével, 
édes Szûz Anyám keze által,
Szent József, Szent Benedek
Atyánk, 
ávilai Nagy Szent Teréz, Szent
Sára és Szent õrzõangyalom
segítségét kérve, nem a magam
erejében, hanem a teljes
Szentháromság kegyelmében
bízva. Ámen.
Ó édes Jézusom, teljes meg
nyugvással és készséggel
fogadom már most a halál azon

A Thököly út 69. sz. alatti Anyaház kápolnája, 
ahol a felajánlás történt

Balra: a Duna-part, ahonnan Sára testvért
a folyóba lõtték 
Jobbra: emléktábla a Duna-parton

SÁRAHIMNUSZ 
(Az Itt jelen vagyon… dallamára)

Kassa városa útnak indítója
Hosszú útra ment Salkaházi Sára
Életét adva lõtték a Dunába -
Boldog örökké.

Rábízott az Úr tálentumot ezret,
Szóval és tollal  új kincseket nyert meg,
Színes életét, világ forgatagját
Elhagyja mégis.

Szegények között, népet fölemelve
Testvérként vigyáz  minden üldözöttre
Krisztus szerelmét áradón árasztja
Sötét idõkben.

Õhozzá siet beteg, asszony, gyermek,
Szeretetével kõszíveket  nyer meg,
Életét osztja, Krisztus nyomába ment.
Életeket ment.

Testét sodorja jeges Duna árja
Búzamagként hullt jeltelen sírjába
Másokért lettél áldott áldozattá
Testvérünk, Sára!

Boldog gyökérbõl fakadjon az élet,
Egy szívvel kérnek testvéreid téged
Mi is küldessünk szentül e világba
Testvérünk,  Sára!

Szentháromságnak örökös dicséret,
Õ adott nékünk boldog Sára, téged,
Õ igazítsa nyomdokodba léptünk –
Járj közben értünk!

Cipõk a Duna-parton. Az áldozatoknak állított emlékmû egy részlete


