
Életet a léleknek
?!... nem feltétlenül fizikai, és nem is
ideálisan romantikus. Szeretni azt je-
lenti, hogy elfogadjuk azt, ami volt, ami
van, ami lesz, és azt, ami még nem tör-
tént meg. Nem feltétlenül azok a bol-
dog és kiteljesedett személyek, akiknek
minden dologból a legjobb van, hanem
azok, akik a legjobbat tudják kihozni
mindabból, amijük van”.

Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk
egy vihart, hanem hogy tudjunk tán-

colni az esőben !!

Konokságról és képmutatásról

Kérdezed, mi a kemény szív? Ha nem
félsz e csapástól, a tiéd máris az! - Ki
becstelenebb? Az ki becstelen voltát
bevallja? vagy aki életszentség színével
takarja? (Nagy Szent Bernát)

Megváltás

Óh ti zsidók! Hitetlenségtek üdvössé-
günket szolgálta. Krisztus halála föl-
szabadít bennünket, vádol titeket. Csak
ti egyedül - és jogosan - vagytok híjával
annak, ami egyébként mindenünknek
elveszett kincs lett volna! (Nagy Szent
Leó)

Üdvözülés

Ha valaki meg akarja lelkét menteni,
csak annyi a teendője, hogy átvizsgálja
lelkiismeretét, szembesítve az Egyház
örök erkölcstanával. (XXIII. János
pápa)

Ünnepeink, hirdetések

szeptember 3: Nagy szent Gergely pá-
pa, egyháztanító

szeptember 5: Boldog Calcuttai Teréz
anya

Szeptember 2 –án, elsőszerdán, reg-
gel 6 –tól csütörtök reggel 6 –ig 24
órás Szentségimádás lesz a Szent
Anna Otthon kápolnájában.

Szeptember 3 –án, elsőcsütörtökön,
az esti szentmisét a Rózsafüzér Tár-
sulat szándékára ajánljuk fel. A ta-
gok a titokcseréről ne feledkezzenek
el!

Szeptember 4 –én, elsőpénteken,
¾ 6 –kor irgalmasság rózsafüzér, a
szentmise végén Jézus Szentséges
Szívének litániája lesz.

Szeptember 5 –én, elsőszombaton,
az esti szentmise végén engesztelő
rózsafüzért imádkozunk a fatimai
Szűzanya szándékára.

Szeptemberben kezdődik a hitok-
tatás plébániánkon. Az 1 – 3. osztá-
lyosok a lakótelepi iskolákban
részesülnek hitoktatásban, vagy ha
annak időpontja nem felel meg, a
plébánián is lesz számukra biztosít-
va oktatás, ugyanúgy mint a 4 – 8.
osztályosoknak. Felnőttek számára
szentségekre felkészítő hittant pén-
tek esténként tartunk. Kérjük a
szülőket, gyermekeiket minél előbb
írassák be a plébánián, hogy
szeptember közepén indulhasson a
tanév. 
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„Hallgass azokra a rendelkezésekre, amelyekre tanítalak”

Krisztus Jézus!
Veled lehetővé válik,

hogy megismerjük Istent,
csak engednünk kell,

hogy átjárja életünket,
amit már befogadtunk az
Evangéliumból - bármily

kevés legyen is az.
Ez a kevés éppen elég

ahhoz, hogy napról napra
előrébb jussunk

, hisz Te nem
„megérkezett embereknek”

szeretnél minket. 
Krisztus, a Te szegényeid

maradunk egész
életünkben, emberek, 

akik a magunk egysze-
rűségében igyekszünk

bizalmunkat a hit titkába
vetni.

Roger testvér imája



Isten mindenütt jelen van, de különös-
képpen ott akar lakni szívünkben és aj-
kunkon, hogy szavaink és tetteink Isten
akaratával összhangban legyenek.
Amikor mi a szívünkben őrizzük Isten
törvényeit és rendeleteit, amikor csele-
kedeteinkkel Törvényhozónak és Úr-
nak valljuk, akkor teljesítjük emberi hi-
vatásunkat az élet bölcsességével. A kí-
sértések viharai elől az Úrnál keresünk
menedéket, és esdve kérjük a Zsoltáros
szavaival: Könyörülj rajtam, Uram;
Látod: egész nap Hozzád kiáltok!
mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd,
és nagyirgalmú azokhoz, akik Hozzád
kiáltanak.

Olvasmány: MTörv 4,1-2.6-8

Most pedig, Izrael, hallgass azokra a
parancsokra és rendeletekre, amelyekre
tanítalak, hogy megtartsd őket, s így él-
hess és elérhesd és birtokolhasd azt a
földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene
majd nektek ad. Ne tegyetek hozzá
semmit se ahhoz az igéhez, amelyet
hozzátok intézek, se el ne vegyetek be-
lőle: tartsátok meg az Úrnak, a ti Iste-
neteknek parancsolatait, amelyeket pa-
rancsolok nektek. Tartsátok meg tehát
őket, és azok szerint cselekedjetek,
mert ez lesz a ti bölcsességtek és értel-
mességtek bizonysága a népek előtt,
hogy amikor meghallják mindezeket a
parancsokat, azt mondják: ,,Íme, bölcs
és értelmes nép ez a nagy nemzet.”
Nincs is más ilyen nagy nemzet, amely-
hez istenei olyan közel lennének, mint
amilyen közel mihozzánk van a mi
Urunk, Istenünk, valahányszor kérjük.
Vagy melyik az a másik ilyen dicső

nemzet, amelynek olyan szertartásai,
olyan igazságos rendeletei lennének,
mint ez az egész törvény, amelyet ma
én szemetek elé tárok? 

14. zsoltár

Dávid zsoltára. Uram, ki lakhat sátrad-
ban? Ki tartózkodhat szent hegyeden?
Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot
cselekszik, aki igazat gondol szívében,
aki nyelvével nem követ el álnokságot,
felebarátjának nem tesz rosszat, nem ad
hitelt embertársa gyalázásának. Aki
előtt a gonosz nem ér semmit, de nagy-
ra tartja azokat, akik az Urat félik. Aki
esküjét nem vonja vissza, még ha ká-
rára is van, pénzét nem adja kamatra, s
vesztegető ajándékot nem fogad el az
ártatlan ellen.Aki így cselekszik, meg
nem inog sohasem. 

Szentlecke: Jak 1,17-18.21b-22.27

Minden jó adomány és minden tökéle-
tes ajándék onnan felülről, a világosság
Atyjától származik, akinél nincs válto-
zás, sem árnyéka a változandóságnak.
Szabad akaratból nemzett minket az
igazság igéjével, hogy mintegy zsengé-
je legyünk az ő teremtésének. Azért
vessetek el minden tisztátalanságot és a
különféle gonoszságokat, és fogadjátok
szelídséggel a belétek oltott igét, amely
meg tudja menteni lelketeket. Csele-
kedjetek az ige szerint, s ne csak hall-
gassátok, önmagatokat ámítva. Mert ez
a tiszta és szeplőtlen vallásosság az Is-
ten és Atya előtt: meglátogatni az ár-
vákat és özvegyeket szorongatásukban,
és önmagunkat szeplőtelenül megőrizni

szakaszán a teremtett világ szépségei-
ben, az Alpok hegycsúcsaiban, vízesé-
seiben gyönyörködtünk. S maradt itt-
honra a feladat: megosztani az élmé-
nyeket, kegyelmeket, lelki és tárgyi
ajándékokat minél több testvérünkkel
és főleg hálát adni. Hálát adni minde-
nért: a szerető közösségért, az atyákért,
a közös imaórák kegyelmeiért, Kriszti
lélekemelő hangjáért és énekeiért, Andi
buzgó ministrálásáért, a sofőrök profi
munkájáért, a szolgálatért, amit Isten
kegyelméből tehettünk, s főleg, az Úr
Jézus és a Szűzanya szeretetéért, nagy-
lelkű adományaiért. Igyekeztünk a
mindannyiunknak szóló égi üzeneteket
meghallani ugyanúgy, mint a személyre
szólókat is. Ezek vezéreljenek bennün-
ket hétköznapjaink során, hogy akivel
csak találkozunk, megérezze rajtunk:
életünkkel, szavainkkal mi is égi üze-
neteket közvetítünk. DEO GRATIAS!
Szervezőtársam, Szalayné Marika ne-
vében is: Baloghné Kalmár Zsuzsan-na
2009. augusztus, Nagyboldogasszony
ünnepén

Mi a szerelem?
Mottó: „Az élet nem azt jelenti, hogy
túléljünk egy vihart, hanem hogy
tudjunk táncolni az esőben.”
Egy gyakori kérdés a Google-ban: „Mi
a szerelem?” ... nos, a legszebb magya-
rázatot pár évvel ezelőtt hallottam egy
asszisztens barátnőmtől. Ezeken az
esős napokon visszaemlékeztem a tör-
ténetre, és szeretném ma veletek meg-
osztani.
„Zsúfolt reggel volt a rendelőben,
amikor 8:30 körül bejött egy bekötözött
ujjú idős úr. Rögtön szólt, hogy siet,

mert 9:00 órakor van egy fontos talál-
kozója. Kértem, hogy foglaljon helyet,
tudván, hogy eltelik még fél óra, míg
megérkezik az orvos. Figyeltem, mi-
lyen türelmetlenül néz percenként az
órájára.
Idő közben arra gondoltam, hogy nem
lenne rossz, ha levenném a kötését, és
megnézném, miről van szó. A seb nem
tűnt olyan súlyosnak... az orvosra vár-
va, eldöntöttem, hogy fertőtlenítem a
sebet, és egy kis beszélgetésbe elegyed-
tem. Megkérdeztem, hogy mennyire
fontos a találkozója, és hogy nem sze-
retné-e mégis megvárni az orvost a seb
kezelésére. Azt válaszolta, hogy feltét-
lenül az idősek otthonába kell menjen,
ahogyan évek óta mindig teszi, hogy
reggelizzen a feleségével.
Udvariasan, a felesége egészsége felől
érdeklődtem. Kedvesen, az idős úr el-
mesélte, hogy az Alzheimer kóros fele-
sége 7 éve él az idősek otthonában.
Gondolva, hogy a feleség, egy tiszta
pillanatában esetleg felizgatná magát az
ő késése miatt, siettem, hogy kezeljem
a sebét, de az idős úr elmagyarázta,
hogy 5 éve nem ismeri fel... Akkor cso-
dálkozva megkérdeztem: „És Ön min-
den reggel elmegy, hogy együtt regge-
lizzenek?” Egy édes mosoly, és egy
lágy kézsimogatás közben válaszolta:
„Az igaz, hogy Ő már nem tudja, ki va-
gyok, de én jól tudom, ki Ő”.
Szó nélkül maradtam, és kellemes bor-
zongás futott végig rajtam, miközben
néztem a siető léptekkel távolodó öre-
get... Lenyeltem a könnyeimet, miköz-
ben arra gondoltam: „Ez a szerelem, ez
az, amit az élettől szeretnék!... Hiszen
alapjába véve, ilyen az igazi szerelem



ettől a világtól. 

Evangélium: Mk 7,1-8.14-15.21-23

Ekkor köréje gyülekeztek a farizeusok,
és néhány írástudó, aki Jeruzsálemből
jött. Ezek azt látva, hogy tanítványai
közül egyesek közönséges, azaz mos-
datlan kézzel esznek kenyeret, morgo-
lódtak. Mert a farizeusok és általában a
zsidók, hacsak kezüket gyakran nem
mossák, nem esznek, követve a régiek
hagyományait. Ha a piacról jönnek,
nem esznek, amíg meg nem fürdenek;
és sok egyéb dolog van, amit hagyomá-
nyaik szerint meg kell tartaniuk: a po-
harak és korsók, a rézedények és ágyak
mosását. Megkérdezték tehát őt a fa-
rizeusok és írástudók: ,,Miért nem él-
nek tanítványaid a régiek hagyománya
szerint, miért esznek kenyeret közön-
séges kézzel?” Ő ezt felelte nekik: ,,He-
lyesen jövendölt rólatok Izajás, képmu-
tatók, amint írva van: ,,Ez a nép ajkával
tisztel engem, de a szíve távol van
tőlem. Pedig hiába tisztelnek, ha
emberi tudományt és parancsokat taní-
tanak” [Iz 29,13]. Mert Isten parancsát el-
hagyva az emberek hagyományait tart-
játok, a korsók és poharak mosását, és
sok egyéb ezekhez hasonló dolgot cse-
lekedtek.” Ezután ismét magához hívta
a tömeget, és azt mondta nekik: ,,Hall-
gassatok rám mindnyájan és értsétek
meg: Semmi, ami kívülről megy be az
emberbe, nem teheti őt tisztátalanná,
hanem ami az emberből kijön, az szeny-
nyezi be az embert. Mert belülről, az
emberek szívéből erednek a gonosz
gondolatok, paráznaságok, lopások,
gyilkosságok, házasságtörések, kapzsi-

ság, gonoszság és csalárdság, kicsa-
pongások, irigység, káromkodás, ke-
vélység és esztelenség. Mindez a rossz
belülről származik, és beszennyezi az
embert.”

Elmélkedés

„Belül tele ragadománnyal”. Igazi real-
izmus lelkünk megítélésében

Első érzésünk az legyen, hogy töménte-
len sok a hibánk. Isten felé iparkodunk,
de szórakozottságunk világosan mutat-
ja, hogy a kezdet kezdeténél akado-
zunk; szeretetünknek iránta tettben s ál-
dozatban kevés kifejezést adunk. Az ér-
zékiség buján nő lelkünkben, és mint a
vadrepce a búzatermést, úgy lepi el és
teríti le a földre az érzékiség a lelket.
Fontold meg, mily nehezen tűröd az ig-
norálást [semmibe vevést], mily idegen
érzelem nálad a türelem, hiú és meg
nem tagadott lélek vagy; kívánod, hogy
mások kezeiken hordozzanak, s úgy
jársz az erény, az alázat iskolájába,
hogy prémiumot keresel. Tekintsd,
mily nehézkes vagy a penitenciatartás-
ban, mily szorgos az evésben, ivásban,
alvásban, mily becézett babának nézed
testedet, és ha ételed túlságosan sós
vagy cukros, vagy száraz vagy kozmás,
ha zsíros vagy kisült, elégiára hangolod
lelked húrjait. Mily visszataszító vagy
néha társalgásodban, megfontolatlan
feleleteidben, nehézkes az engedelmes-
ségben, ellenkező másokkal való enge-
dékenységben, tervtelen és céltalan
foglalkozásaidban, önző számításaid-
ban, dilettáns kötelességeid teljesítésé-
ben, szétszórt imáidban; hallgatni nem

tem a Szűzanyát! Nem izgultam, nem
féltem, hogy belesülök, csak  Neki be-
széltem! Lám, ha valaki elkötelezi ma-
gát Mária mellett, Ő nem lesz hálát-
lan…
Csütörtök reggel felemelő szentmisénk
volt a középső bazilikában (a barlang
fölött három bazilika épült csodálatos
módon egymás fölé), majd kiutaztunk
Gavarnie-be, Európa legnagyobb víz-
eséséhez. Komoly túrát tettünk, hogy
legalább megközelítsük a vízesést, de a
látvány lenyűgöző volt. Ez a Nemzeti
Park az Unesco Világörökség része.
Délután aztán mindenki önállósíthatta
magát Lourdes-ban, kinek mire volt
igénye. Volt, aki megmártózott a forrás
vizében, én a Rózsafüzér Bazilikában
adtam hálát az előző esti rózsafüzérért,
aztán a Grottánál vettem sorra minden-
kit, akinek imáimat ígértem… Este újra
körmenet, majd búcsú a Szűzanyától.
Megtöltöttük flakonjainkat vízzel, hisz
oly sokan vártak itthon legalább egy
cseppet belőle! Pénteken hajnalban
indultunk Paray le Moniálba, a Jézus
Szíve Tisztelet kiindulópontjába. Itt
mutatta meg Jézus szeretettől lángoló
szívét Alacoque Szent Margitnak,a
szívből egy kereszt állt ki tövisekkel át-
szúrva bűneink miatt, s kérte az Úr az
engesztelést. Innen indultak a Jézus
Szíve ájtatosságok Alacoque Szent
Margiton keresztül, a nagykilenced, az
elsőpéntekek, s mi pont elsőpénteken
voltunk ott! A jelenési kápolnában tar-
tottuk szentmisénket, ahol Szent Margit
is látható üvegkoporsóban. A szentmi-
sét követő szentségimádás csendjében
Jézus Szent Szívébe imádkozhattuk
egyházközségünket, iskolánkat, ottho-

nunkat, családjainkat, sőt ellenségein-
ket is.
Nevers felé megnéztük filmen Szent
Bernadett életét. A neversi Szent Guil-
dard kolostorban élt Bernadett 22 éves
korától haláláig (35 éves koráig) és már
sohase ment vissza Lourdes-ba. Az ő
teste is üvegkoporsóban pihen. Benső-
séges szentmisével kezdtünk, ahol Fe-
renc atya maga is meghatottan adott há-
lát Bernadett közbenjárásáért templo-
munk építésénél és az elmúlt 22 év ke-
gyelmeiért. Azt hiszem ott - kicsit tá-
volról rálátva itthoni dolgainkra - so-
kunkban tisztázódott küldetésünk, fela-
dataink, s megerősödve, felbátorodva
jöttünk ki a szentmiséről. Körbejártuk a
kolostor kertjét, ahol Bernadett szíve-
sen időzött, bementünk a Szent József
kápolnába, ahova először temették őt.
Innen vették fel épen maradt testét
1919-ben, s 1925-ben boldoggá, 33-
ban pedig szentté avatták. Mindannyi-
unk számára követendő példa egyszerű
és imádságos élete, de bátor kiállása,
hitvallása és szenvedéseinek elviselése
is.
Neversből már Svájc felé vezetett az
utunk, utolsó szállásunk Svájc legna-
gyobb zarándokhelye, az einsiedelni
bencés apátsággal szemben volt. Cso-
dálatos harangzúgásra ébredtünk reg-
gel, majd átsétáltunk, hogy imádkoz-
zunk a bazilika kegyszobránál, a Fekete
Madonnánál. Szentmisénket a Szt.
Magdolna kápolnában tartottuk. Itt is,
mint minden szentmisén jó érzés volt
megélni, hogy a két atya, Gábor és Fe-
renc atya milyen jól megértették egy-
mást, milyen alázattal koncelebráltak
és segítettek egymásnak. Utunk utolsó
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szeretsz, beszélni nem tudsz, világias
vagy viselkedésedben, fegyelmezetlen
gondolataidban; affektálsz, koldus
vagy belső életedben. Hányszor győz
rajtunk a restség, és mily kevésszer
szállunk ki ellene erélyesen síkra.
Hányszor panaszkodol elöljáróidra!
Hányszor hanyagolod el a jót emberi
tekintetből! Mennyi pelyva és pozdor-
ja, szemét, kóró, forgács... a tisztítótűz
élesztésére! Csillagokba nézünk egy
beláthatatlan nagy kórház tömkelegé-
ből, mely mindenestül egészen beleszo-
rult lelkünkbe.
De nemcsak hibáink, hanem bűneink is
vannak; nemcsak kórházról, de hulla-
házról van itt szó. Bár ne volna rajtunk
a halál szaga; de a múlt alighanem
számtalan sötét emléket mutat, melyek
mindegyike megérdemelte a poklot...
Ne botránkozzunk meg ezen; a vérta-
núk is a pokolra gondolnak. Gondoltak
örök dicsőségre, Krisztus szerelmére, a
lelkiismeret tisztaságának fölségére, Is-
ten kegyelmére; de gondoltak a pokolra
is. Ne hidd, hogy csak nagy bűnösök-
nek való. Puha a pázsitos, mohos erdő,
de sziklák a bordái. Ha csodákat mű-
velnél is, akkor is vigyázz! Krisztus
mondotta.
Realizmusunk harmadik adata a szent
kereszt, a kínszenvedés. Hogy bevilágít
ez a puha, kislelkű lélekbe! Isten szereti
fiát, de a kereszt felé tereli útját. Mi
sem ágyazhatjuk meg úgy életünket,
hogy házunk mestergerendája ne a ke-
reszt legyen. Ne ijedezzünk tőle; nem
erős ház az, melynek hiányzik ez a
mestergerendája. Gerenda is (kemény,
durva), de mester is; tanít sokra; külö-
nösen pedig nevel szép, erős, formás,

életre. (Prohászka: ÖM, 7:284; 19)

ÉGI ÜZENETEK NYOMÁBAN
/egyházközségünk 

idei nyári zarándoklata/

Augusztus 2-án, az esti zarándokútin-
dító szentmisét én már rögtön hálaadás-
sal kezdtem: annyi szervezkedés, e-
mail, viszontagság, akadály (gazdasági
válság, euró árfolyam, stb.) után végre
útnak  indulhatunk! S most már, utunk
végén azt is elmondhatom, hogy a
Szűzanya az elején a kötényébe emelt
bennünket és úgy hordott végig az Ő
kedves helyein.
A mintegy 20 órás utazás jó alkalom
volt közös imákra, énekekre, amelyek
kegyelmei gyorsan szerető közösséggé
formálták kis csoportunkat. Jó volt
látni, hogy mindenki nyitottan, kedve-
sen és alázattal közeledik a számára is-
meretlen zarándoktársak felé. Barátsá-
gok születtek…
A késő délutáni órákban érkeztünk
Marseilles-be. Szinte jólesett a mintegy
negyedórás lépcsőmászás, hisz a Notre
Dame Bazilika a város legmagasabb
pontján található. Odafentről aztán
megcsodálhattuk a Földközi tenger leg-
nagyobb kikötőjét, Franciaország má-
sodik legnagyobb városát. Gyönyörű.
A Szűzanya kékjében csillogó tenger, a
fehér házak, a szigetek! Milyen boldo-
gok lehettek a hajósok, amikor hosszú
és viszontagságos tengeri utazások után
a Tenger Csillagának vezetésével révbe
értek és megpillantották a bazilika égbe
nyúló tornyait!
Egy csendes külvárosi panzióban meg-
pihentünk de lelkünket már a másnapi

találkozásra készítettük: zarándokla-
tunk fő célpontja, Lourdes várt bennün-
ket. Szinte hihetetlen, de percre ponto-
san érkeztünk mindenhova. Hosszú ko-
csisorokat, dugókat csak az ellenkező
irányban láttunk. Hát nem a Szűzanya
kötényében voltunk? Gábor atya javas-
latára (aki nagy örömünkre, Ferenc
atya mellett vállalta lelki vezetésünket)
beugrottunk Carcassone-ba, ebbe a vár-
fallal körülvett, teljesen épen maradt
középkori, hangulatos kisvárosba.
Nagy meglepetés volt számunkra a vá-
roska közepén a csodálatos románkori,
később gótikus jegyeket kapott bazili-
ka, Szent Anna és Mária, a Szenthá-
romság, stb. szobrával, s Szent Domon-
kos itt tartotta nagyböjti szentbeszédét
1213-ban.
Végül a délutáni órákban megérkez-
tünk a Pireneusokkal körülölelt, napsü-
tötte Lourdes-ba, ahol szállásunk kb. 10
percre volt a jelenési barlangtól és bazi-
likáktól. Mindjárt szentmisét tartottunk
a Szt. Gábriel kápolnában. Újra csak
hálát adtunk. Úrfelmutatáskor az Úr
Szent Testén a paténáról rávetülő fény-
mintegy biztatásként-a Szentlélek ga-
lambját formálta ki. Némi pihenés és
vacsora után visszamentünk az esti
gyertyás körmenetre, amikor is körbe-
viszik a Szűzanyát és sok tízezer zarán-
dok kíséri Őt égő gyertyával, rózsafü-
zért imádkozva és énekelve a lourdes-i
Ave Máriát. Hát nem ezt kérte a Szűz-
anya? A felső bazilika (a Szeplőtelen
Fogantatás Bazilikája) lépcsőjéről
imádkoztuk és néztük végig a körme-
netet. Leírhatatlan érzés. A világ min-
den tájáról jönnek a hívek és köszöntik
Máriát. Közben feljött a telihold, mely-

nek kellős közepén látható volt a szem-
ben levő hegycsúcson álló kereszt…
Odamentünk a Grottához (Jelenési bar-
lang) és köszöntöttük a Szűzanyát.
Sokan térdelnek, ülnek itt néma csend-
ben, fájdalmaikat,örömeiket hozva imá-
ikban és reménnyel eltelve állnak fel.
A másnapot teljes egészében Lourdes-
ban töltöttük. Csodálatosan indult a
nap: reggel a Grottánál volt szentmi-
sénk, majd ellátogattunk Bernadett szü-
lőházába, a börtönbe ahová került a
család a malom elvesztése után. Le-
mentünk a földalatti, mintegy 25 ezer
főt befogadó bazilikába, a betegek
szentmiséjének végére. Megrendítő él-
mény. A világ nyomora, szenvedése…
Önkéntesek tolják őket kocsikban,
hosszú sorokban. Reménnyel telve,
gyógyulni vágyva jönnek, de mennyi
kegyelem forrásozik felajánlott szenve-
déseikből! Lourdes-ban voltak és van-
nak csodás gyógyulások, de mennyivel
több a lelki gyógyulás, megtérés! Dél-
utáni keresztutunkat mindenki a saját
szándékára ajánlhatta fel. Ez a világ
legszebb keresztútja, szinte élnek az
alakok. Milyen szívdobogtató látvány
az utolsó állomásnál a hatalmas, elhen-
gerített kő a sziklába vájt, üres sír előtt!
A keresztutat követően meglátogattuk
az Oltáriszentségben kitett Jézust, meg-
pihentünk lábainál, amíg Ő el nem in-
dult a betegek körmenetének élén…
Az esti gyertyás körmenetet azt hiszem
nem fogom elfelejteni: napra pontosan
10 évvel azután, hogy a cursillo végén
ígéretet tettem rá, hogy megtanulom a
rózsafüzért, Lourdes-ban előimádkoz-
hattam, oly sokezer ember nevében a
mi kis magyar nyelvünkön köszönthet-


