
MAJÁLIS – MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

2015. május 10-én Solymáron

A  St.  Gerhards-Werk  Magyarország  Egyesület alapítása  óta  (1991)
különösen  fontosnak  tartja,  hogy  hagyományos  sváb  májusi  ájtatosságokat  szervezzen.  A
közös ünneplés, melyre számos egyházközségből érkeznek hívek egy kiválasztott településre,
az évek során minden résztvevő számára meghatározó, lelki tartalommal bíró élménnyé vált.
Az Egyesület 2015. január 10-ei közgyűlésén úgy határozott, hogy az idei majális Solymáron
kerül megrendezésre. A döntésben több szempont is döntő szerepet játszott: Solymár először
is  a  Budapest  környéki  német  települések  központjában található,  másrészt  ez a  település
megőrizte  kulturális  és  vallási  örökségét.  A kegytemplom  Mária-képe  pedig  a  régi  idők
hagyományos Búcsújárásait idézi.

A vendégek kulturális és lelki gazdagításáról színes programok, világi és egyházi rendezvé-
nyek gondoskodnak:

16 órától az iskola tornatermében a Helytörténeti Egyesület szervezésében
színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket.
Közreműködnek:

 Solymári Asszonykórus
 Berkenyei Nemzetiségi Vegyeskar
 Maaner Pfingstrosen Tanzgruppe (Mányi Pünkösdirózsák Tánccsoport)
 Herbstrosen Tanzgruppe (Őszirózsa Tánccsoport) – Solymár
 Maaner Eulen Tanzgruppe (Mányi Baglyok Tánccsoport)
 Schaumarer Musikanten (Solymári Zenészek)

A rendezvény  ideje  alatt  az  iskola  büféje  várja  vendégeit  (frissítőkkel,  sörrel,
borral, virslivel).

18 órakor kezdődik a rendezvény egyházi része:
Misét mond: Dr. Varga Lajos váci segédpüspök.
Koncelebrál: Gregor Strattman atya (Budapest),

Kiss Csaba atya (Solymár)

A szertartás keretében: Májusi ájtatosság,
Szentmise végül pedig, 19:20 körül
Gyertyás körmenet kerül megrendezésre.

A szertartás püspöki áldással fejeződik be.

A rendezvény napján 15 órától időszakos kiállítások lesznek láthatóak:
• a  Helytörténeti  Gyűjtemény a  solymári  búcsújárási  hagyományokat  mutatja  be

„ZARÁNDOKÚTON” címmel
• az  Egyháztörténeti  Gyűjteményben Johann  Elisch  műveit  tekinthetik  meg

„VÉDELMEZŐ” címmel
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Meghívást kapnak:

 Ritter Imre úr, a Magyar Országgyűlés német nemzetiségi szószólója
 a Magyarországi Németek Önkormányzata
 az Észak - Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
 a Budapest-környéki német nemzetiségi önkormányzatok

További információk:

 Parkolási lehetőség buszoknak a Bajcsy-Zsilinszky utcában

 Átöltözési lehetőség az iskola öltözőjében

 Gyertyák és kegytárgyak a templom előtti standnál vásárolhatók

 A körmenet alatt a templomtér körüli közlekedési nehézségekre kell számítani.

Kapcsolat

 Helytörténeti Egyesület: Marlokné Cservenyi Magdolna (30 / 842-7614)
 St. Gerhards-Werk Magyarország: Stelczer Peter (30 / 830-7624)


