
 

 
MEGHÍVÓ 

 
A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség 

kiváló tisztelettel meghívja 

2021. december 4-én, szombaton, 14:00 órai kezdettel 

a Strängnäsi Dómtemplomban tartandó 

magyar mártírok emlékistentiszteletére.  

 

Nagy megtiszteltetést jelent számunkra, ha 

együtt emlékezhetünk magyar vértanúinkra. 
 
Stockholm, 2021. november 23. 

 
 

Dr. Sebestyén Gábor 
szervező 

em. országos főfelügyelő 



 

EMLÉKEZTETŐ  

TISZTELT GYÜLEKEZETI TAGOK 

    

Emlékeztetlek mindannyiatokat, hogy közeledik a Magyar Mártírok Emlékistentisztelete 
Strängnäsben 2021. december 4-én, 14,00 órai kezdettel, amely ezúttal 13. alkalommal kerül 
megrendezésre.  

Az idén szűkebb keretek között tartjuk meg a szertartást, mert a Dómtemplomot ezúttal csak 
két óra tartamára bocsájtották rendelkezésünkre. Ezzel szemben az istentisztelet után 
összegyűlhetünk a Dómtemplom melletti kávézóban melegedni és kötetlen beszélgetést 
folytatni egymással. Lesznek szendvicsek, kávé, sütemények és hűsítők.   

   Aki a stockholmi Magyar Házban szeretne megszállni az vegye fel a kapcsolatot a ház 
gondnokával Manyasz Gabriellával a következő tel-számon: 070-338 26 67 vagy az e-mail 
címen: manyigabi@gmail.com . Előre jelzem, hogy a Magyar Házban hosszabb ideig lakók 
nagyon lecsökkentették a szálláshelyek számát, ezért találom jobbnak, ha mindenki saját 
maga intézi az esetleges szálláshelyét. Hozzon mindenki magával meleg ruhát, mert a 
templom délutánra ki szokott hűlni és aki szálláshelyet kapott a Magyar Házban az 
harapnivalót is, mert ételszolgáltatása a háznak nincs.  

  Egyúttal azt is jelzem, hogy ha minden jól megy és a járványügyi helyzet is megengedi 
akkor jelen lesz Molnár-Veress Pál lelkészünk is, aki nagyon szeretne találkozni a 
svédországi gyülekezetek minél több tagjával. Igy a két lelkészünk fog szolgálni, külföldi 
meghívottunk sajnos lemondta az ideutazást a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt. 

   Aki esetleg nem kisautóval fog utazni és Stockholmban fog megszállni az utazhat 
Strängnäsbe a már megrendelt 19 személyes kisautóval, amely a Magyar Háztól fog indulni 
12,00 órakor. Ezért aki ezt a lehetőséget választja az minél hamarabb jelentkezzen, mert az 
autóbuszhelyek nagyon hamar betelnek a stockholmi gyülekezet tagjaival.  

   Nem lehessen tudni meddig lesz lehetőségünk ezt a gyülekezeti közösségünk egyik 
legfontosabb összetartó találkozását megszervezni, ezért kérek Mindenkit, hogy aki teheti 
jöjjön el, hogy együtt lehessünk ezen, a talán egyetlen skandináviai magyar vonatkozású 
kegyeleti helyszínen.   

Baráti Üdvözlettel 

    Sebestyén Gábor                            Herczeghné Juhász Edit 

     Em. főfelügyelő                                   mb. főfelügyelő 



 
 TEMPLOMBAN 

 
1. Harangozás, elcsendesedés 
2. Bevezető orgonajáték  
 3. Köszöntés (Catarina Carlsson) 

                   4. Fuvolajáték orgonakísérettel (A. Marcello: Adagio)          
                       5. Zsoltárolvasás, dicsőítés 
                         6. Zongorajáték (Clara Schumann: Románc) 
                       7. Bűnvalló ima, kegyelmi ige 
                      8. Fuvolajáték zongorak. (C.Nielsen: Dimman lättar)                  
                           9. Igeolvasás - Hitvallás (Lindberg Katalin) 
                          10. ÉNEK  43: 1-5 Győzhetetlen én kőszálom (346) 

 11. Igehirdetés (Dr. Pőcze István) 
12. Fuvolajáték (Katherina Hoover: Winter spirits) 

                           13. Nagyköveti felszólalás (Dr. Müller Adrien) 
                           14. Zongorajáték (Dóra Pejácsevich: Emlékezet) 
                           15. Emlékezés - visszatekintés (Molnár-Veress Pál) 
                           16. ÉNEK  126: 1-2 Irgalmazz, Úristen  (256) 
                           17. Záróima, Miatyánk 

 18. Zongorajáték (Mel Bonis: Phoebé) 
 19. Himnusz 

                              20. Székely himnusz 
                              21. Befejező orgonajáték 

 
   
  KÁPOLNÁBAN 

 
                            23. Zárszó (Dr. Sebestyén Gábor) 

 24. Koszorúzás 
                            25. ÉNEK  Boldogasszony Anyánk 
 
 
 

 
 

 
Előadók, közreműködők  

 
 

Práda Kinga fuvola 
Both Barna  zongora 

Pőcze Barnabás orgona 
 
 

Lindberg Katalin - felügyelő 
Sebestyén Gábor - em. orsz. főfelügyelő 

 
Molnár-Veress Pál - ny. lelkész 
Pőcze István -  parókus lelkész 

 

 

MAGYAR 
MÁRTÍROK 

EMLÉKISTENTISZTELETE 
Strängnäs, 2021. december 4. 

szombat, 13:45 óra



1 
126  IRGALMAZZ ÚR ISTEN 

 
1. Irgalmazz Úristen, / immáron énnékem! 
Irgalmazz Úristen, / immáron én nékem, 
Mert tebenned bízik, / Uram, az én lelkem, 
És tebenned nyugszik, / Uram, az én 
szívem. 

 
2. Tehozzád kiáltok, / hatalmas Úristen, 
Mert nincsen, énvélem / ki már jót tehessen, 
Én ellenségimtől / engem megmenthessen, 
És én dolgaimban / ki jóra vihessen. 

 
Dallam: Debrecen 1778. Szöveg: István deák éneke, 1566 előtt. 

 
 
43  GYŐZHETETLEN ÉN KŐSZÁLOM 

 
1. Győzhetetlen én kőszálom, / védelmezőm és 
kővárom, A keresztfán drága árom, / oltalmamat tőled 
várom. 

 
2. Sebeidnek nagy voltáért, / engedj kedves 
áldozatért, Drága szép piros véredért, / kit kiöntél ez 
világért. 

 
3. Reád bíztam én ügyemet, / én Jézusom, én 
lelkemet, Megepedett bús szívemet / és szegény 
árva fejemet. 

 
4. Irgalmazz meg én lelkemnek, / ki vagy ura mennynek, 
földnek, Könyörgök csak Felségednek, / mint kegyes 
idvezítőmnek. 

 
5. Mutass, Jézus, kies földet, / lakásomul adj jó 
helyet, Ez életben csendességet, / jövendőben 
idvességet! 

 
Magyar dallam XVIII. sz. Szöveg: XIX. századi magyar ének. 

 

HIMNUSZ 
 
Isten, áldd meg a magyart, / jókedvvel, bőséggel. 
Nyújts feléje védő kart, / ha küzd ellenséggel; 
Balsors, akit régen tép, / hozz rá víg esztendőt. 
Megbűnhődte már e nép / a múltat s jövendőt! 

 
Nemzeti Himnusz. Zene: Erkel Ferenc (1810-93) Szöveg: Kölcsey Ferenc (1790-1838) 

 
SZÉKELY HIMNUSZ 
 
Ki tudja, merre, merre visz a végzet, 
Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Vezesd még egyszer győzelemre néped 
Csaba királyfi csillag ösvényén. 
 
Maroknyi székely porlik, mint a szikla, 
Népek harcának zajló tengerén, 
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk. 
 
Székely Himnusz. 1921. Zene: Mihalik Kálmán. Szöveg: Csanády György 
 
BOLDOGASSZONY, ANYÁNK 
 
1. Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! 
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 
Magyarországról,  édes hazánkról,  
ne felejtkezzél el szegény magyarokról! 
 
4. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, 
segéld meg áldásra magyar nemzetedet! 
Magyarországról, édes hazánkról,  
ne felejtkezzél el szegény magyarokról! 
 
Dallam: Deák–Szentes-féle énekeskönyv (1774). Szöveg: Lancsics Bonifác (1737)  
 
 
 

A svédországi Strängnäs dómtemplomában levő „Mártírok kápol- 
nája”  modern  korunk  számos  keresztény  mártírjának  állít  emléket. 
Közöttük egy magyar vértanú neve is szerepel.  

Sass Kálmán (1904–1958) érmihályfalvi református lelkészt „ál- 
lamellenes fegyveres összeesküvés, hazaárulás, az önálló Erdély lét- 

rehozására irányuló lázítás, felbujtás, az 1956-os magyar ellenforra- 
dalommal való szolidaritás, románellenesség” koholt vádjai alapján 
halálra ítélték. Az ítéletet 1958. december 2-án a szamosújvári bör- 

tönben hajtották végre. Ezért tartjuk vértanúinkra emlékező istentisz- 
teletünket december elején, Strängnäsben, a Mártírok kápolnájában. 

Sass Kámánt mind a mai napig nem rehabilitálták; a román igaz- 
ságszolgáltatás még mindig hazaárulás vádjával tartja számon, ezért 

neve mindmáig nem szerepelhet köztéri szobrokon, emléktáblákon. 
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