Mondjátok el gyerekeiteknek!
Ez is a magyar történelem része!
„A délvidéki magyarok tízezrei ellen
elkövetett kommunista népirtás bûn volt.
Ennek megállapításához és kimondásához
nem szükséges semmi más, csak józanész
és keresztény erkölcs. Nem szükséges,
hogy a magyar és a szerb utókor,
politikusok és történészek számháborút
folytassanak egymással, nem szükséges
áldozati véralgebrát folytatni, nem
szükséges kölcsönös szenvedéstörténeti
versengésbe fogni, és nem szükséges
bármikor visszájára fordítható történelmi
ok-okozati összefüggésekbe bonyolódni.
Mindez nem szükséges ahhoz, hogy józan
eszünk és keresztény erkölcsünk alapján
megállapíthassuk: ami 1944–45 fordulóján
a délvidéki magyarsággal történt, az Isten
és ember elõtt is bûn volt.”
Kövér László

A szentmisét és a Délvidékrõl érkezõ ~300 zarándok
programját a Keskenyúton Alapítvány szervezi,
Balog Zoltán emberi erõforrások miniszterének
támogatásával.

További információ:
keskenyut@magecon.hu;
tel.: 36 30 358 0901.

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk
1944/45 Alapítvány szakértõi testületének
és kuratóriumának tagjai tisztelettel
meghívják Önt az
„AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG”
megemlékezésre
AZ 1944/45-ös DÉLVIDÉKI
VÉRES ESEMÉNYEK
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Fõvédnök:
KÖVÉR LÁSZLÓ
a Magyar
Országgyûlés
Elnöke

Szentmise

ZARÁNDOK PROGRAM

2015. november 29-én
13 óra 15 perckor

Országház látogatás

a SZENT ISTVÁN BAZILIKÁBAN
(Budapest, V. Szent István tér)

Gulyás Gergely az országgyûlés
alelnöke fogadja a Délvidékrõl érkezõ
zarándokokat
az Országgyûlés felsõházi termében

celebrál Zélity Mihály bezdáni,
concelebrál dr. Juhász Gábor vizafogói
plébános
***

Ünnepélyes színházi elõadás
a József Attila Színházban
a délvidéki zarándokok tiszteletére

***

Ebéd
***

Szentmise
***

Színházi elõadás
Tamási Áron: Csalóka szivárvány
Idõpont: 15 óra
A színházi elõadás nyilvános, jegyek
korlátozott számban még vásárolhatók
a www.jozsefattila.hu honlapon vagy a
36 1 270 7514 telefonszámon.

Schmittné Makray Katalin asszony
és Nemcsák Károly köszöntõje
2015. november 29-én a Bazilikában és szerte
a világon, ahol magyarok élnek, imádkozzunk együtt
az ártatlanul elpusztítottakért, emlékezzünk meg
a második világháború minden délvidéki áldozatáról
és gondoljunk hálás szívvel azokra, akik a
kisebbségi lét nehézségeit vállalva õrzik
halottaink emlékét.
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