HAVAS BOLDOGASSZONY-BÚCSÚ
2017

Idén is várjuk a kedves Zarándoktestvéreket Pécs legszebb
fekvésű és igen közkedvelt templomába, a Havihegyre az
augusztusi Havas Boldogasszony-búcsúra.
Az 1690-91. évi pestisjárvány elmúltával a pécsi polgárok,
megtartva a veszedelem idején tett fogadalmukat,
templomot építettek Havas Boldogasszony tiszteletére. Az
ún. „Kakasdomb” meredek lejtőjén, hátukon, vállukon
cipelték fel az építőanyagot a fehér sziklákra, mintha azt a
Szűzanya jelölte volna ki számukra hófehér ragyogásával.
A templom 1697-re készült el, s 320 éve várja a
búcsúsokat, Mária-tisztelő zarándokokat. XVI. Gergely
pápa 1844-ben búcsúkiváltságot adományozott a
templomnak Szűz Mária ünnepeire.
Augusztus 4-én (pénteken) 18 órakor imaóra lesz
rózsafüzérrel és litániával. 19.00 órakor szentmisét
mutat be főtisztelendő Erb József c. prépost, tb. esperes,
himesházi plébános úr. 20.30 órakor görög katolikus
szent liturgiát végez főtisztelendő Zajácz Gábor
parókus úr. Utána szentségimádás lesz éjfélig (23.00
órától
csendes
adorációval).
Éjfélkor
csendes
szentmisét mutat be az elhunyt zarándokokért
főtisztelendő Kövesi Ferenc kerületi esperes, pécsgyárvárosi plébános úr. Szentbeszédet mond Fekete
Zoltán diakónus úr. Azt követően virrasztásra lesz
lehetőség a templomban reggelig.

Augusztus 5-én (szombaton) 7.30 órakor imádságos,
énekes körmenet indul a Szent Ágoston-templomtól a
Havihegyre. 8.30 órakor horvát nyelvű szentmisét
mutat be mons. Ivan Ćurić általános helynök úr a
Diakovár-Eszéki
Főegyházmegyéből.
10
órakor
főtisztelendő Sas Norbert újmisés atya végzi a
szentmisét, s a végén újmisés áldásban részesíti a
jelenlévőket. 11.30 órakor német nyelvű szentmisét
mutat be főtisztelendő Berecz Tibor atya. 17.15 órakor
rózsafüzért imádkozunk, 18.00 órakor ünnepélyes
vesperást (esti dicséretet) éneklünk. 19.00 órakor
szabadtéri szentmisét mutat be excellenciás és
főtisztelendő
dr.
Udvardy
György
pécsi
megyéspüspök úr. A szentmisét követően szerény
agapéra hívjuk a jelenlévőket.
Augusztus 6-án (vasárnap) 15 órakor a Szent
Ágoston-templomtól körmenet indul népviseletbe
öltözött ifjak és leányok közreműködésével, hogy
imádkozva, énekelve vonuljunk fel a Havihegyre. A 16
órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Botfai
József Levente OSPPE házfőnök úr, a pécsi Szt. Imretemplom templomigazgatója mutatja be. A szentmise a
„havihegyi
hagyományoknak”
megfelelően
a
nemzetiségek
részvételével
zajlik,
bizonyos
olvasmányok és énekek horvát, ill. német nyelven
hangzanak el. A szentmisét követően szeretettel várnak
mindenkit horvát nemzetiségű testvéreink a Tettyére egy
jó hangulatú, színvonalas kulturális műsorra.
Mindenkit sok szeretettel várunk a Szűzanya 320 éves,
külsőleg megújult pécsi kegytemplomába!

