
Magyarok Nagyasszonya 2013. 
Főünnep

A magyar honfoglalás ezredik, 
milléniumi  évében,  1896-ban  aján-
dékozta  meg  XIII.  Leó  pápa  a 
magyar  nemzetet  a  mai  ünneppel, 
Magyarok Nagyasszonya ünneppel.

Megünneplésének  időpontja 
változott.  Csak  1914  után  került 
október  8-ikára  a  liturgikus 
kalendáriumban.

A  Vatikáni  Zsinat  után,  a 
Magyar  Katolikus  Püspöki  Kar 
összevonta  Mária  nevenapja  ünne-
pével,  az  osztrákok  nagy  Mária-
ünnepével  és  október  8-ikáról  át-
helyezte  szeptember  12-ikére,  ami-
kor  az  osztrákok  Bécs  törököktől 
való  megszabadulásukat  köszönik 
Máriának.

Majd  jött  nálunk  a  fordulat 
éve és a Püspöki Kar visszahelyezte 
október  8-ára,  és  a  legrangosabb 
ünneppé tette újra.

Szinte minden népnek van egy 
nagy nemzeti  Mária  ünnepe.  Végre 
nekünk  is.  De  kérdem  én,  hogyan 
ünnepeljük mi, nagy ünnepként-e ezt 
az  ünnepet.  Megköszönjük  e 
Nagyasszonyuknak  ezeréves  fenn-
maradásunkat

Vizsgáljuk  meg  lelkiismere-
tünket.

Evangélium után

Szűz  Máriának,  magyarok 
Nagyasszonyaként,  Patrona  Hunga-
riae-ként  való  tisztelete  a  kereszt-
ténnyé  válásunk  kezdetéig  nyúlik 
vissza.  Szent  István  király  a 
Magyarok  Nagyasszonyának  aján-

lotta  országunkat.  A  Hardwick 
legenda szerint így imádkozott: "Ég 
királynője,  a  jelenvilág  újjászer-
vezője,  végső  könyörgésemben  a 
szent  egyházat  a  püspökökkel  és 
papokkal, az országot a néppel és az 
urakkal a Te oltalmadra bízom, nékik 
utolsó  istenhozzádot  mondva 
lelkemet a te kezedbe ajánlom."

Az ő példáját követte a Szűz-
anya tiszteletében ezer éven át törté-
nelmünk szinte valamennyi nagyja.

Nem sorolom nevüket.
Csak  Prohászka  Ottokártól 

idézek gyönyörű szép sorokat.
"Valami  sajátosan  magyar 

kegyelet  fűzte  hitvalló  őseinket  a 
Szűzanyához.  Harcban  álló  magyar 
csapatokban  este  a  tábortüzek  mel-
lett  hangosan  imádkozták  a  har-
cokban  edzett  hős  eleink  imára 
kulcsolt  kezekkel  a  rózsafűzért! 
Zászlóinkon  ott  tündökölt  a  Bol-
dogasszony  képe,  és  hogyha  har-
cainkban el  kellett  volna  vesznünk, 
zászlaja  lett  volna  szemfedőnk,  s 
csendítésünk  az  Áve  Mária  est-
harangszava."

Hogy oly sok történelmi meg-
próbáltatást  átélt  népünk  nem 
pusztult el, a hívő magyar nép ma is 
hittel  vallja,  Máriának,  Nagyasz-
szonyunknak köszönhetjük.

De,  mi  mai  magyarok  meg-
köszönjük-e Néki?

Ha  nem  tettük  volna  meg, 
tegyük  meg,  és  kérjük,  legyen 
továbbra  oltalmazó,  védelmező 
Nagyasszonyunk.

Amen.

F. F.


