Kedves Hívek!
Egyházmegyénkben, a Tolna megyei Bátán található Magyarország egyetlen Szent Vér
kegyhelye. A korábban itt álló bencés apátságot Szent László király alapította 1093-ban a
Klastrom-hegyen, ahol a 15. század elején Krisztus valóságos Vére jelent meg az
Oltáriszentségben. Az eukarisztikus csoda hírére a hely az egyik legjelentősebb nemzeti
kegyhelyünkké vált a középkorban, melyet IV. Jenő pápa 1434-ben búcsúkiváltság
adományozásával szentesített. 2015-ben ennek az országos hírű kegyhellyé válásnak
ünnepeljük a 600 éves jubileumát.
A Szent Vér tisztelet ma is Krisztus üdvösségszerző művének emlékezetét őrzi és
hirdeti! A ma embere sokszor a megfoghatót, a felszínt keresi, nem ér rá megállni, nem ér rá
mélyebbre tekinteni. Krisztus titkát viszont csak úgy szemlélhetjük, s érthetjük meg, ha
megállunk és elmélyülünk hitünk titkaiban. A Szent Vér tisztelet erőt adó forrásként ellenez
minden felszínességet és megállásra késztet bennünket a rohanó életben. Figyelmünket
Isten végtelen szeretetére, Jézus keresztáldozatára, értünk ontott drága Vérére,
tekintetünket pedig az Oltáriszentségre irányítja, amelyben velünk akart maradni a kenyér
színe alatt, hogy segítsen és erősítsen bennünket.
E gondolatok jegyében buzdítjuk a paptestvéreket és a híveket, hogy minél többen
ünnepeljünk együtt a jubileumi esztendőben, melynek ünnepélyes megnyitása 2014.
október 4-én lesz Bátán az egyházmegyei gyalogos zarándoklat és ünnepi szentmise
keretében. Az előttünk álló esztendő alkalom lehet arra, hogy elmélyítsük az Oltáriszentség
tiszteletét, és méltó módon készüljünk fel a 2015. évi búcsú kegyelmi idejére.
Az október 4-i gyalogos zarándoklat két helyszínről indul:
 reggel 6.00 órakor Szekszárdról, a TESCO áruház melletti BRICOSTORE parkolójából
 reggel 7.00 órakor Mohácsról, a Fogadalmi templomtól.
A zarándoklathoz kerékpárral is lehet csatlakozni. A kerékpárosok:
 Szekszárdról ugyancsak a BRICOSTORE parkolójából 10.30 órakor
 Mohácsról pedig a Fogadalmi templomtól 11.00 órakor indulnak.
Az ünnepi püspöki szentmise délután 15.00 órakor kezdődik.
Akik közvetlenül személyautókkal, vagy autóbusszal érkeznek Bátára, napközben
bekapcsolódhatnak az egész napos szentségimádásba.
A jubileumi esztendő további programjai újabb lehetőséget adnak arra, hogy az
Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézusra irányítsuk a figyelmünket:
 Buzdítunk minden plébániát az elsőcsütörtöki szentségimádás megtartására,
amelyet papi és szerzetesi hivatásokért ajánljunk fel. Ehhez segítségként kis füzetet
fogunk megjelentetni.
 A 2015. évi hittanverseny témájaként az Eucharisztia került kijelölésre.
 Különösen is bátorítjuk a híveket, hogy egyénileg, családjaikkal vagy szervezett
formában keressék fel a bátai kegyhelyet a jubileumi év folyamán!

