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Olyan példakép ı, aki közel áll hozzánk
A boldoggáavatási szentmisén elhangzott beszédekbıl

„Elfogadva testvérünk, Erdı Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek,
valamint sok más püspök testvérünk és sok hívı kérését, és miután
megkértük a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja véleményét is,
apostoli tekintélyünkkel megengedjük, hogy Isten szolgálója Salkaházi
Sára vértanú szüzet, a Szociális Testvérek Társasága szerzetes nıvérét,
aki életét adta a szegényekért és az üldözöttekért, MÁTÓL KEZDVE
BOLDOGKÉNT TISZTELJÉK, ÉS HOGY ÜNNEPÉT MEGTARTHASSÁK A
JOGBAN ELİÍRT HELYEKEN ÉS MÓDON MINDEN ÉV MÁJUS 11-ÉN.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Kelt Rómában, Szent Péter székénél az Úr 2006., pápaságunk második
évében. XVI. Benedek pápa”  –
A Szentatya képviseletében Erdı Péter bíboros úr olvasta fel a boldoggáavatást
engedélyezı apostoli levelet.

„Olyan boldogot kaptunk, aki megharcolta a modern ember harcait, és
éppen ezért hiteles példakép számunkra, akinek közbenjárásáért fo-
hászkodhatunk, amikor a rendszerváltozás veszteseiért, a szociálisan
rászorulókért, a magyar egyházért, a papi és szerzetesi hivatásokért
imádkozunk” – ezekkel a szavakkal köszönte meg a szeptember 18-i ünnepi
szentmisében Berkecz Franciska, a Szociális Testvérek Társaságának általános
elöljárója azt, hogy a Szentatya Sára testvért az oltár dicsıségére emelte.

(Fotó: M.K.)

Fotók: Rochlitz Bernadett

Erdı Péter bíboros úr beszédében többek között a következıket
mondta:

Az isteni név megszentelése, ami a Miatyánkban az elsı, legfıbb kérésünk,
különleges esetekben még azt is megkövetelheti tılünk, hogy az életünk árán
teljesítsük Isten akaratát. ... Ahogy Szent Jakab apostol levelében olvassuk – „Mit
használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belıle fakadó tettei azonban nincse-
nek…” –, keresztény hitünk elemi erıvel szólít fel minket az embertársaink iránti
szeretet konkrét gyakorlására. Isten akaratának követése néha együtt jár a szen-
vedéssel is. Jézus mondja: „.. aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki
elveszíti életét értem és az evangéliumért, megtalálja azt.”
„Méltán mondja Salkaházi Sáráról az Apostoli Szentszék határozata,

hogy ıt, mint Krisztus hőséges tanítványát gyilkolták meg: cselekvı
hitérıl életével tett tanúságot. ...
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Salkaházi Sára vérével tett tanúsága ma is aktuális. ... idıszerőnek
éreztük, hogy személyében mennyei pártfogóhoz folyamodhassunk és
feltekinthessünk egy hitelesen keresztény példaképre. Egy olyan példa-
képre, amelyet nem messzi évszázadok legendáiból ismerünk csupán,
egy olyan példaképre, amely nem uralkodói vagy elıkelı környezetben
kellett, hogy megvalósítsa a mindenütt nehéz keresztény életet. Olyan
példakép ı, aki közel áll hozzánk, aki egyszerő körülmények között élt,
aki megtapasztalta a XX. század magyar történelmének nagy viharait,
aki az életszentség nıi példáját adta.

Szükségünk van Sára testvér példájára az idei jubileumi évben különlegesen
is. Nemzetünk lelki megújulásáért imádkozunk az engesztelés és a kiengesztelı-
dés jegyében. Azért a megújulásért, amely csak igazságban, igazságosságban és
szeretetben lehetséges, azért a lelkületért, amely a leggyengébbekben és a leg-
szegényebbekben is észreveszi az embert, aki a legnagyobb érték minden idık
minden társadalmában. ... A szentek alakjában Krisztus arca ragyog ránk
az emberi élet millió helyzetében, a történelem számtalan pillanatában. ... Krisz-
tus jelenléte pedig békességet, elpusztíthatatlan reményt és örömet ad a világ-
nak. Az örök élet dicsıségének ígéretét és biztosítékát. ...

A hívek könyörgései. Németh Emma testvér (aki a képen a mikrofon elıtt áll) a
boldoggáavatási eljárás ún. viceposztulátora volt, ami rengeteg fáradsággal, ap-
rólékos feladattal járt. (A dokumentumok beszerzése, elıkészítése, lefordíttatá-
sa stb.)

Felajánláskor a kenyér és a bor mellett Sára testvér ereklyéjét, a
boldoggáavatási dekrétumot, a mártíromságot jelképezı pálmaágat és az
önfeláldozó szeretet jelképét, egy „óriás” gyertyát (amit egy szociális
testvér öntött) vitték az oltárhoz a Társaság tagjai. Az áldozás alatt
Berkecz Franciska testvér olvasta fel Sára testvér életfelajánló imáját.
A szentmise záró áldása elıtt Schweitzer József nyugalmazott országos fı-
rabbi adott hálát Sára testvér életáldozatáért. Mint mondta, ı maga fele-
ségével együtt Budapesten  élte  át a vészkorszakot, így személyes tapasztalatból
tudja, milyen veszedelmes  és  hısies  feladat volt akkor segítséget, menedéket
nyújtani zsidó embereknek. Salkaházi Sárának a mélységes istenhit adott erıt
életmentı, hısies cselekedetéhez – mondta, s idézte a zsoltárt (amely közös kin-
csünk): „Ha a halál völgyében járok is, nem félek a rossztól, mert Te, Istenem,
ott is velem vagy”.

Emlékeztetett arra, hogy az egyik Dunába lıtt zsidó asszony Izraelben
élı leányának kezdeményezésére már 1972-ben felkerült Salkaházi Sára
neve a Yad Vashem Intézetnél a Világ Igazainak névsorába. A Sára test-
vér nevét megörökítı dokumentumon is olvasható szentírási szavakkal
zárta beszédét a ny. fırabbi: „Maradandó nevet és emléket adok néki; el
nem pusztítható sohasem”.

A nagy tapssal kísért beszéd után Lakatos György és zenekara egy
nigunt (zsidó ünnepi zenét) játszott.
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Szociális testvérek a szentmisén. Az elsı sorban ülı idıs testvérek közül többen
még személyesen találkoztak Sára testvérrel.
(Fotók: Rochlitz B.)

Hálás köszönet illeti mindazokat, akik segítettek az ünnep elıkészítésében, a
vendégfogadásban stb. Így annak a nagycsaládos közösségnek, akik nagy sze-
retettel megvendégeltek minket az ünnepi szentmise után és másnap, a Kájoni
Házban.

(Fotó: Sári G.)

(Forrás: Magyar Kurír)                E.G.


