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Kiadja a Szociális Testvérek Társasága magyar kerülete

Ára: 160 Ft

BOLDOGGÁAVATÁS 

a Szent István Bazilika elõtt 

szeptember 17-én 

A boldoggáavatási kérelmet Ruppert Jó-
zsef piarista atya, a boldoggáavatási ügy
posztulátora terjesztette elõ a szentmise
keretében, a Szentatya boldoggáavatásról
szóló apostoli levelét magyarul Erdõ Péter
bíboros olvasta fel.

Fotók: Rochlitz Bernadett

A 10 órától 11-ig tartó

imádságos felkészülést

szociális testvérek tar-

tották „Jenõék” közre-

mûködésével.

Boldog Salkaházi Sára

életét kísérték végig a

Szentírásból vett idéze-

tek, Sára testvér napló-

jának részletei, Slachta

Margit testvér gondola-

tai és más idézetek se-

gítségével.

Képek a szeptember
17-i ünneprõl

A szentmise résztvevõi meg-

töltötték a bazilika elõtti teret.

Nem gyakorló katolikus, sõt

más felekezetû résztvevõket

is mélyen megérintett

az ünnep „légköre”...

Az Esztergom-

Budapesti Fõegy-

házmegye papjai.

Egy megrendítõ pillanat: 

Schweitzer József nyugalma-

zott országos fõrabbi és Erdõ

Péter bíboros – az ószövetsé-

gi és az újszövetségi Isten

népe két fõpapja – a fõrabbi

beszéde után, melyben mél-

tatta Sára testvér életáldoza-

tát, kezet fognak egymással. 
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Salkaházi Sára
testvér után csak

ún. másodlagos
ereklyék

maradtak ránk,
mint pl. a
fogadalmi

jelvénye, vagy a
(vasból készült)

vezeklõöve, amit
idõnként

„hordott”.
Ennek egy

darabkáját õrzi
a képen látható

ereklyetartó.

BOLDOG SÁRA TESTVÉR 
(Exner G. rajza)

„Jézusom, egészen a Tiéd akarok lenni, segíts, hogy sikerüljön! ... A Te
szereteted ûzzön, hajtson, sürgessen, tüzeljen, küldjön, dolgozzon, lángoljon
bennem, mindhalálig, mindörökké. Amen. Alleluja!" 

(Idézet Boldog Salkaházi Sára naplójából. 1930. május 31.)

A Bazilika bejárata mellett felfüggesztett 
hatalmas méretû portrét (molinót) Sára 

testvér  legismertebb fotójáról készítették.

Fotók: Sári G., M.K.

Közös, imádságos
felkészülés a

boldoggáavatás
elõtti napokban.

A képen amerikai,
kubai és

magyarországi
testvérek...

Fotó: Rochlitz B.

... és két szlovák
testvér.

Fotók:
Sári G. 

Ismerkedés...
A nigériai Anne testvér két 
magyar novíciával, egy „juniorral”
és egy ismerkedõ fiatallal. 

Szentségimádás 
a Szent István bazilikában 

szeptember 16-án este.
Fotó: MK

Találkozás Erdõ Péter bíboros
úrral szeptember 18-án délután

a pasaréti Kájoni Ferences
Házban.

Berkecz Franciska és Sztrilich
Ágnes testvér köszönõ szavai után
röviden bemutatkoztak a Szociális
testvérek Társaságának egyes
kerületei. A képen Martina testvér
(balra), a szlovákiai kerületi
elöljáró beszél, szavait egy
szlovákiai fiatal magyar testvér
tolmácsolja a bíboros úrnak.  Fotó: Sári G.
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