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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerül ete
Ára: 250 Ft

„… Máriát szakadatlanul
segítségül hívta a nép
nemzeti élete sorsdönt ı

óráiban. Attól az id ıtıl
fogva, hogy Szent István a
Szent Koronát, a nemzeti
egység tisztelt jelképét és az
egész népet a legszentebb
Szőz gondjaira bízta,
egészen a II. Világháború
fájdalmas és megrázó óráiig,
sohasem szakadt meg
Magyarország gyermekeinek
bizakodó imája Máriához,
aki – a zsinat szavaival –
anyai szeretetével
gondoskodik Fiának
testvéreir ıl, akik még
zarándokúton vannak a sok
veszedelemben és bajban.”

Idézet II. János Pál pápa
beszédébıl, amely a római

Szent Péter-bazilikában levı
Magyarok Nagyasszonya
kápolna felszentelésekor,

1980. október 8-án hangzott
el. – (Folytatás a következı

oldalon.)
���� A kápolna  – sok magyar
zarándok által „élıben” is
megcsodált – Magyarok
Nagyasszonya  szobra



Címlap bels ı oldala

„… VI. Pál pápa ajándéka emlékezetünkbe idézi
II. Szilveszter pápa nagylelk ő lelkipásztori
gesztusát, aki a fiatal magyar egyház iránti
szeretı gondoskodásában meghallgatta Szent
István óhaját: Szent Péter sírja mellett legyen a

magyaroknak egy
nemzeti szentélyük
és zarándokházuk.
A római pápával való
hitbeli és egyház-
fegyelmi egységet
hirdeti ez a szentély,
amely jel marad. Jele
a magyarországi
helyi egyház bekap-
csolódásának
Krisztus Egyházának
egyetemes
közösségébe.”

Folytatás lapunk
4. oldalán!



Hátsó borító bels ı o.

„Már kél a nap, a csupa tőz,
és ránk pirít, bánatra int;
ki tudna bőnbe esni már,
ha ez fényével ránk tekint.
…
Felettünk ott áll ırszemünk
s mindennap mindenre ügyel,
szemléli mit hogyan teszünk,
s hajnaltól estig ránk figyel.”

(Himnuszrészletek a
zsolozsmából)

„A fáradt test, ha elpihent,
munkára nyerjen új erıt,
a frissült lélek vessen el
búbánatot s aggályokat.
…
Hogy amikor az éjsötét
elfátyolozza a napot,
hitünk ne érjen vakhomályt,
s ragyogja át az éjszakát.”
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