
        Az V. cursillos világultreyára utazó zarándokok előtalálkozója Esztergomban 

 

A fatimai jelenések centenáriumi évében a világ cursillistái összegyűlnek, hogy a 

Szűzanya oltalmába ajánlják a mozgalmat, és emlékezzenek az alapítóra, Eduardo 

Bonnínra, aki 2017-ben lenne 100 éves. A Nemzeti Titkárság döntése alapján 

Magyarországról is indul zarándokcsoport erre az eseményre az Esztergom-

Budapesti Főegyházmegye Boldog Özséb titkárságának szervezésében és Székely 

János püspök atya lelkivezetésével. 

A szervezésben résztvevő cursillós testvérek előtalálkozóra hívták április 8-ra 

zarándoktársaikat Esztergomba. Örömmel indultunk szombat reggel Egerből öten, 

majd Pesten csatlakozott hozzánk még egy társunk. Esztergomba érkezésünkkor 

vidám kis csapat várt bennünket. A Fatimába utazók fele, több mint 30 fő jött el a 

találkozóra, közöttük sok-sok ismerős arc az egri egyházmegyéből. Mosolygós arcok, 

csillogó szemek, ölelő karok, mint mindig, ahol cursillósok találkoznak.   

Hamarosan megérkezett Székely János püspök atya, üdvözlés után indultunk a 

Szegények Házához. Ezt a házat cigány testvéreink üzemeltetik és adományból 

tartják fenn. A ház kápolnájában püspök atya beszélt arról, hogy a ház tatarozását, 

felújítását a város és egyház közös ügynek tekintette. A felújítás óta heti 

rendszerességgel tartanak szentmisét, találkozókat. 

 
A rövid ismertető után elmélkedésében lelki útravalóként hallottunk a fatimai 

jelenésekről, Bonnín prófétai küldetéséről, a zarándoklat, a zarándokút céljáról. 

Számomra nem csak információt, fontos üzenetet is közvetített. Összefoglalva 

néhány gondolatban. 

1917. május 13-án, Fatimában Urunk mennybemenetelének ünnepén jelenik meg a 

Szűzanya, három pásztorgyermeknek. Megérintett, elgondolkodtatott a gyerekek 

hite, bizalma, készsége az imára, a jelenések elfogadására. A jelenések legfontosabb 

prófétai üzenete a hit fontossága, hogy az európai keresztényeknek ébredni kellene, 

majd később az engesztelés gondolata a hittől eltávolodó világért. A Béke angyala 

megtanította a gyerekeket egy különleges imára. „Istenem, hiszek, imádlak, remélek 

benned, szeretlek téged. Bocsánatot kérek mind azokért, akik nem hisznek, nem imádnak, nem 

remélnek, nem szeretnek téged.”  

Milyen egyszerű elmondani, de élem-e a mindennapokban? 



Zarándokutunkon, hálát adunk a cursillo alapítójáért, Eduardo Bonnínért, aki május 

4-én lenne 100 éves, aki egyfajta megújulást hozott az Egyház életébe a cursillo 

elindításával.  

Bonnin prófétai küldetése a következő volt: a papok mellett szükség van a világiakra, 

akik Krisztusnak szentelt életükkel, tanúságtételükkel a mindennapokban hirdetik az 

örömhírt. Az örömhírt barátsággal lehet átadni, vagy is a szeretetben létet szeretettel 

lehet átadni, családban, munkahelyen, embertől emberig. A hit átadásának 

fontossága. Fontos a hittől eltávolodottak felkarolása, nem csak az akváriumban kell 

halászni, ki kell menni a nyíltvízre, az óceánra, környezetünket áthatni Krisztus 

jelenlétével. A kereszténység lényegét kell átadni, azt, hogy Isten engem szeret. Nem 

csak elmondani, átélhetővé kell tenni, társainkat ehhez a találkozáshoz elvezetni.  

Két prófétai üzenet jegyében telik majd fatimai zarándoklatunk. Minden zarándoklat 

ősmintája a tékozló fiú hazatérése az atyai házba. Minden zarándokút lényege 

indulás az atyai ház felé, Isten kitárt szíve felé. Zarándokutunkon társunk lesz a 

Szűzanya, egész lénye egy hatalmas kitárt kapu, Mária volt az ajtó, amin Isten 

beléphetett az emberiség életébe. Az Ő igenje kellett ahhoz, hogy Isten teljes 

valójában megjelenhessen, testet ölthessen. Ezt az igent akarjuk Tőle eltanulni saját 

magunk számára. Legyen életünk egy nagy igen Isten felé. Igent mondani 

házastársra, gyermekre, a ránkbízottakra, keresztjeinkre, igent mondani barátságra, 

Isten szeretetének átadására. Zarándokutunk találkozás, háladás is lesz egyben. 

Püspök atya Körömre indult cigány találkozóra, búcsúzóul cigány nyelven adta az 

Úr áldását. 

 
 

Elindultunk a hegyre, a kálváriára keresztutat járni. Még indulás előtt Föci 

jelentkezőket kért egy-egy állomás felolvasására. Énekelve, imádkozva haladtunk a 

keresztúton a kiskápolna felé. Engem a keresztút két állomása minden alkalommal 

nagyon megérint. A 4. állomás, amikor Jézus találkozik Anyjával és a 13., amikor 

Jézust leveszik a keresztről és Mária ölébe helyezik. Édesanyaként átérezve Mária 

fájdalmát mindig belesajdul a szívem.  



 
Az imádság után a kápolna előtti téren megpihentünk, elfogyasztottuk az otthonról 

hozott elemózsiát, majd tovább indulva kétfelé vált a csapat. Többen elindultak 

vissza a város felé, egy maroknyi vállalkozó szellemű csapat pedig elindult a hegyre 

a Vaskapu nevű menedékház felé. Nem volt könnyű menet, de jó hangulatban, 

vidáman telt, közben ismerkedtünk egymással. 

 
 

Nem jutottunk el mindannyian a menedékházhoz. Egy ponton újra feleződött a 

csapat, itt már az idő múlása is belejátszott a döntésbe, hisz még hazafelé is hosszú út 

állt előttünk. Mielőtt elindultunk a hegyről lefelé, gyönyörű időben, gyönyörű 

panoráma tárult elénk, Esztergom, a Dunakanyar, szemben a Duna másik partján 

már Szlovákia. Mindannyian éreztük, ezért érdemes volt megmászni az emelkedőt. 

 



 
 

Vidáman telt a hazafelé vezető út is, megegyeztünk abban, hogy szép, lelki 

élményekben, látnivalókban gazdag napunk volt. Köszönjük cursillos 

testvéreinknek, akiknek részük volt a szervezésben, a találkozó létrejöttében. 
 

 

 

Este összegezve a napot jutott eszembe, milyen gyorsan repül az idő. Az 

előtalálkozóhoz egy hónapra már Fatimából utazunk haza. 

 

vidám de coloressel! 

 

Eger, 2017.04.10. 

Ipacs Zsuzsi 


