Fatimáról Erdélyből

Tusnádfürdőn, az Olt csobogását hallgatva várom a szombati találkozást a
csíksomlyói Szűzanyával. Ám türelmetlenek voltunk és már ma meglátogattuk a
Kegytemplomban. Csodálatos volt bemenni a majdnem üres templomba, ahol a
csend átható ereje segített az elmélyülésben.
Pontosan négy hete érkezhettünk Fatimába az V. Világultreyára a cursillos csapattal.
Majdnem tízezren vettünk részt ezen a gyönyörű rendezvényen a világ minden
tájáról.

Fatimában magyarnak lenni boldogító élmény, a magyar keresztutat végigjárni és
imádkozni megható. A rendezvények sokasága mellett mindig szakítottunk időt egy
kis privát imádságra a Szűzanya mellett. Imádkoztunk beteg gyógyulásáért, mely
már ott meghallgatásra talált.
Utolsó napunkat Lisszabonban töltve misén vehettünk részt annak a kórháznak a
kápolnájában, ahol az időközben szentté avatott pásztorgyermek- Jácinta Marto
elhunyt. A Szent Estefania kórház őrzi Szent Jácinta ereklyéjét, melyet a kezünkben
tarthattunk.

Lélekben Krisztus szeretetével feltöltődve tértünk haza.
Az élmények folytatódtak. Még azon a héten május 13-án a világ a fatimai jelenés
100. évfordulójára és az ayustreli pásztorgyermekek szentté avatására figyelt. Mi
pedig cursillora készülvén csendben gyülekeztünk Nagykanizsán a
Homokkomáromi utca elején a 13. homokkomáromi férfi és a 94. tahi női cursillo
munkatársaival, hogy gyalogos zarándoklatot tegyünk a homokkomáromi
Szűzanyához. Nála aludtunk a kolostorban, vele készültünk a cursillokra, az ő
közbenjárását kérve imádkoztunk jelöltjeinkért és szolgálatunk sikeréért. Ma már
biztosan tudom, hogy imáink meghallgatást nyertek.
Gyönyörű cursillokon vagyunk túl.
Adni mentünk és sokkal többet kaptunk.

És ma újra találkoztunk a bálványosi erdőben. A büdösbarlangtól lefelé egy már-már
elfeledett úton áll egy oltár az erdőben. Aki erre jár, látogassa meg a Szűzanyát, ilyen
meghitt helyen ritkán van alkalmunk imáinkat elmondani és hálánkat elétenni. Az
arra járókat kérik, hogy az oltárt takarítsák le kicsit, mi is megtettük.
És várjuk a csodás szombatot, mikor is több százezer magyar ajkán fog szólni az ének
és a Himnusz a nyeregben és reméljük egyszer a De Colores!
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