„Palócföld ma egy nagyot álmodik, Palócföld
ünnepel és Palócföld a jövőbe is néz. Ez a kereszt
valóban gyökereink felé mutat, és a földre
támaszkodik, de a tekintetünket lentről is, innen is az
ég felé viszi. Legyen ez a remény keresztje, hogy ez a
sokszor próbált régió végre boldogságra, örömre,
önmagára, felemelkedésre találjon. Adja Isten, hogy
így legyen!”

Kedves Polgármester Asszony/Úr!
Kedves Barátaink!
Eltelt egy év, ismét eljött a Herencsényi Palóc Búcsú ideje. Csáky Pálnak a
Palócok Vigyázó Keresztje avatásakor mondott gondolatával fordulok
Önhöz, hogy tolmácsolja községe lakói számára Herencsény polgárainak
meghívását. Közösségünk a Palócok Vigyázó Keresztjének felállítása óta
hatodszor hívja testvéreinket, hogy együtt imádkozzunk a Mindenhatóhoz:
erősítsen meg minket palócságunkban – hitünkben, gyökereinkben -, mert
az ember ezek nélkül gyenge és esendő, de Istent és őseit tisztelő
közösségként hegyeket mozdíthat meg.
Az idei, Herencsényi Palóc Búcsút július 3.-án szombaton tartjuk.
Fővédnökeink, kiemelt vendégeink: Beer Miklós váci megyéspüspök,
Becsó Zsolt Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke és Vladimír Maňka
- Ing, a Besztercebányai Önkormányzat Elnöke. Délelőtt kilenc órától
gyülekezünk a község központjában, ahol a mellékelt program szerint
kezdődnek a nap eseményei.
Kérjük Polgármester Asszonyt/Urat, biztassa községének polgárait a
búcsún való részvételre! Aki teheti, öltse fel szép népviseletét. Mi palócok a
XX. század kataklizmái következtében két ország végvidékének nehézsorsú
népévé váltunk. Csak egyben vagyunk különbek környezetünknél:
állhatatosságunkban, hitünk, szokásaink őrzésében. Fogjunk össze és
mutassuk meg, hogy a Jóisten egyesítő erejével felül tudunk emelkedni
nehézségeinken, gyermekeinkre szebb jövő vár szülőhelyünkön, a
Palócföldön.
Herencsény, 2010. Szent Iván havában
Baráti üdvözlettel:
Jusztin Józsefné
polgármester

2010. július 3. szombat
A Herencsényi Palóc Búcsú napja
9.00-10.00
Gyülekező Herencsény központjában.
10.00
Rövid üdvözlések, majd a búcsúsok menete elindul.
A falvakból érkezett szervezett csoportok a herencsényiek után egymást követik. Az egyes
falusi csoportokban elől haladnak a népviseletben öltözöttek, lengyel, cseh, szlovák
vendégeink, majd a civil ruhások. Azok a vendégek, akik egyéni program szerint érkeztek, az
egyes falvak civil résztvevői közé állnak. A vonulás útvonala 2,9 kilométer.
11.00-13.00
Szabadtéri ünnepi szentmise a Palócok Vigyázó Keresztje előtt.
A misét Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálja. A mise során a palóc falvak
népviseletes küldöttei egy hitünkért, nemzetünkért, palócságunkért elmondott könyörgés
mellett - a községükből hozott – virágot, vagy amennyiben tavaly nem vettek részt a Palóc
Búcsún, egy marék földet helyeznek a kereszt tövéhez. Ugyanekkor vendégeink is elhelyezik a
magukkal hozott földet. A szentmisét követően a szervezetek, egyesületek képviselői is
elhelyezhetik koszorújukat. A civil résztvevők a mise végét követően az elvonulás előtt
helyezhetik el virágaikat.
13.30
Ebéd
15.00
Kulturális program
17.00 UNISEX együttes előadása
21.00-22.00
Fiatalok fáklyás felvonulása a hegyre.
tárogatózene az alkonyatban.
A menethez bárki csatlakozhat, fáklya vásárolható a helyszínen
Szabadtéri Bál
2010. július 4. vasárnap
a visegrádi találkozó hivatalos napja
10.00-20.00
sport
főzőverseny
hagyományőrző csoportok találkozója
18.00
vacsora
Este tüzijáték

