
„Szép Íria tündöklött, május volt éppen…” 

 

Székely János püspök atya élményei az V. Világtalálkozóról, Fatimából 

Fátima gyönyörű hely, csodálatos természeti környezet, ragyogó kék égbolt, fantasztikus 

felhők, pompás idő fogadta a cursillós zarándokokat, köztük a 61 fős magyar csapatot.  

 

A cursillós mozgalom ötödik világtalálkozója helyszínének kiválasztásának erős üzenete 

volt: a jelenések 100. évfordulója, és Eduardo Bonnín születésének századik évfordulója 

adta.  

A prófétai üzenet Európa számára is erős volt, 1917-ben az I. világháború pusztítása, a sok 

nyomorúság idején a Szűzanya alapmondata arra irányította a figyelmet: bűnbánat, 

megtérés, ami azt jelentette, hogy Európa Isten nélkül pokollá válik. 

Bonnín születésével és a cursillo megszervezésével szintén egy prófétai lelkület jelent meg 

a kereszténységben, a távol lévők megszólítása, mindez úgy, hogy a papok és a hívek 

közös munkálkodása segítségével kivételesen gazdag gyümölcsöket teremtett.  

Ennek a két eseménynek szép egybeesése indokolta a cursillo vezetőségének döntését, 

hogy Fatimába helyezze az V. Világultreyát. 



Ferenc pápa levélben köszöntötte a Világ Ultreya résztvevőit, megköszönte azt a nagy 

életerőt és lelkesedést, ami a cursillo ajándéka az egyháznak. Emlékeztetett Mária 

Magdolna alakjára, aki az apostolok apostola lett, laikus keresztény, aki az örömhír első 

hirdetőjévé vált. 

  

Körülbelül 9000 résztvevő volt jelen a világ minden részéről, a sok portugál, spanyol 

mellett nagyon szép számban képviseltette magát Dél-Korea, ahol 200 ezer cursillista 

hirdeti az evangéliumot. Őket látni, hallani a programokon kivételes élmény volt, 

különleges, éneklős nyelvükön hallani az imáinkat, tűz és öröm áradt a szavaikból, szinte 

remegett a levegő körülöttük, ahogy ők tanúskodtak hitükről. 

 

A világtalálkozón kivételes esemény zajlott, a Jelenések Kápolnájában a Szűzanyának 

fölajánlottuk mozgalmunkat. Természetes volt az ő közbenjárását kérni, hiszen a 

cursillóban a keresztény élet legnagyobb segítője Mária, sokat említjük, az ő alázatosságát, 

„igenjét”, példáját igyekszünk követni, gyakran mondunk rózsafüzért. 



 

A találkozó legtöbb programja a legnagyobb befogadó képességű bazilikában, a 

Szentháromságnak szentelt hatalmas, félig a földbe süllyesztett, 12 kapujával, mozaik 

díszítésével az Új Jeruzsálemet jelképező templomban zajlottak. Itt voltak elmélkedések, 

világi tanúságtételek, éneklés, szentmise, mint a cursillóban. 

    

Az egyik legmeghatóbb esemény, szép emberi gesztusként, a korábbi és még élő világi 

elnökök meghívása volt, ez lényegében a kontinensek felvonulását is jelentette, 

Ausztráliától Kanadáig, színes kavalkád volt. Itt hangzottak el az új és örömteli hírek, mint 

például a cursillo elindulása Ukrajnában és Lengyelországban, ami új kezdetet jelenthet, és 

ami mögött sok-sok cursillós testvér munkálkodása van. 

Afrikában például úgy indult a cursillo, hogy európaiak, lelkesedésből, saját pénzüket, 

idejüket, energiájukat, szabadságukat áldozva utaztak el oda, ez igazán szép története az 

apostolkodásnak! 

Mint lelki vezető voltam Fátimában, 60 magyar zarándoktársammal, jó érzés volt a sokféle 

közös program mellett tudni azt, hogy az enyémek büszkék arra, hogy egy magyar 

pásztor is jelen van a legfontosabb szolgálat, az oltár körül. 



               

A magyar csoport zarándoklatának különösen is szép élménye volt a keresztút 

végigjárása. Az 1956 után elkészült fatimai keresztút állomásait külföldre szakadt 

magyarok építették fel, minden állomáson feltüntetve a személy, a közösség nevét, 

melynek adományaiból valósult meg. Az olajfa ligetben kanyargó út mentén - ahol a 

jelenések közül néhány történt – az itt sorakozó keresztúti állomások egy dombra 

vezettek, ahol szintén a magyarok által emelt Szent István kápolna, kálvária fogadott 

minket, nagyon jó érzés volt itt magyarnak lenni, sárgultak az irigységtől a többi ország 

résztvevői. 

         

A sok személyesen megélt élmény, ami számomra fontos, beépül az életembe, 

prédikációimba. Így például maga a készület erre a zarándokútra. Sokat olvastam a 

jelenésekről, igyekeztem megismerni, közelebb kerülni a pásztorgyermekekhez, akik a 

jelenések résztvevői voltak, az eseményekhez, amelyek megváltoztatták az életüket, ez 

igazi ajándék volt. 

Ilyen kincs a három látnok gyermek lelkülete, élete, akik közül ketten fiatalon, 

gyermekként meghaltak, a harmadik Lúcia volt az, aki hosszú élete során küldetésként 

élte, hogy a kapott üzeneteket neki kell a világnak átadni. 

A most szentté avatott Ferenc, aki szelíd, visszahúzódó kisfiú volt, élete végén elmondta, 

hogy csodálatos volt látnia az angyalt, még csodálatosabb a Szűzanya látása, de a 

legcsodálatosabb volt látnia Jézust abban a fényben, amit Mária gyújtott a szívében. Maga 

az Isten, aki betöltötte a szívüket. Ez az élmény olyan mély volt, hogy a jelenések után 

napokig nem tudtak megszólalni, nem ettek, nem ittak, böjtöltek, engeszteltek, 



imádkoztak. Az, hogy belekerültek a természetfölötti világba, olyan hatalmas volt, hogy 

például az angyali jelenésekről közel egy évig nem is beszéltek, de ebben éltek. Egy évvel 

később, az első Szűzanya jelenés után Jácinta, a legkisebb nem bírta az élményt magában 

tartani, illetve annyira megváltozott, hogy az édesanyja bírta rá a beszédre. 

         

Az utunk egyik legnagyobb élménye volt az a szentmise, amit abban a kórházi 

kápolnában tarthattunk, ahol Jácinta, súlyos betegség következtében 1920-ban meghalt. A 

szülei egyedül engedték el Lisszabonba, hátha ott tudnak segíteni rajta, itt hajtották végre 

a műtétet, két bordájának a kivételét mindenféle érzéstelenítés nélkül. Jácinta egyetlen 

jajszó nélkül viselte ezt a rettenetes operációt. 

     

Jácinta a halála előtt nem sokkal azt mondta, hogy a legnagyobb vágya, hogy a tüzet, 

amelyet a Szűzanya a szívében gyújtott, átadhassa a világnak. 

 

 



Találkozhattam sok olyan emberrel, akik ismerték Bonnínt, ez igazi személyes élményt 

jelentett. Jó az, hogy a cursillo gyökerei olyan közeliek, erősek, hogy még élő tanúi vannak, 

akik meg is erősíthetnek ebben. Bonnín és Sebastián Gayá atya boldoggá avatási eljárása 

folyamatban van. Az ő életük, személyük volt a központban. 

A Magyarországon is ismert Arsenio Pachón is jelen volt, tanúságot tett Bonnínnal való 

találkozásáról. Ügyvéd volt, nehezen és sok kitartó hívás után ment el cursillóra. A 

legfontosabb az ő elbeszélésében Bonnín személyisége, egyénisége volt, akinek a lételeme 

volt a barátkozás, ami számára nem taktika, hanem életstílus, a szeretet-kapcsolatokba 

ágyazva az örömhír átadása. 

A kitartó és szerető barátkozás következményeként Arsenio lett a legközelebbi 

munkatársa, aki a cursillo karizmáját leírta és továbbadta, tovább adja. 

Sebastián Gayá atya családja Mallorca szigetéről vándorolt ki Latin-Amerikába, és amikor 

gyermekként megfogant benne a vágy, hogy pap legyen, 13 évesen egyedül tért vissza egy 

hosszú hajóúttal, családja nélkül, mert ő Mallorcán akart pap lenni!  

Csodálatos volt látni, hogy milyen életerősek a cursillo gyökerei és hogy azok az idősebb 

emberek, akik jelen voltak a kezdeteknél, akik a legelső cursillókon jelen voltak, mennyire 

őrzik, ápolják, gondozzák ezt. 

Jó látni, tudni, mennyi szent ember volt, van a cursillo gyökerénél. A zarándoklat egyik 

legfőbb hívása mindannyiunk felé ez: legyünk szentek, lángolóbb hitű keresztények! 

Legyen az imádság állandó lélegzetvétele a napjainknak! Legyünk olyan keresztények, 

akik közel élnek az Éghez, benne élnek az Örökkévalóságban! 

 

Székely János püspök atya (a résztvevők tolmácsolásában) 

 

 


