
„A BÉKE SZOLGÁI, KRISZTUS SZOLGÁI”  

 

A Hunyadivárosi Közösségi Ház udvarán álló “kis Lourdesi-barlang” sokakban felidézi a 
14 éves Soubirous Bernadett történetét, akinek 1858-ban a Lourdes melletti  massabielle-i  
barlangnál 18 alkalommal jelent meg a Szűzanya. Az ott történt csodás gyógyulások miatt a 
barlangot máig sokan látogatják. Május 14-én hunyadivárosi kisnyugdíjasként én is elindultam 
Európa egyik leghíresebb zarándokhelyére.  

1944-ben francia és szovjet katonák együtt imádkoztak a lourdes-i Rózsafüzér 
Bazilikában. Ez az esemény adta az ötletet a francia tábori lelkészeknek, hogy megszervezzék 
ide az első katonai zarándoklatot. 1958-ban a franciák meghívták a NATO katonáit is a 
zarándoklatukra. 1991-ben ehhez csatlakoztak a magyar katonák is. 1994-től hazánkat hivatalos 
küldöttség képviseli ezen az eseményen. Most büszke szülőként tagja lehettem az 56. 
Nemzetközi Katonai Zarándoklat magyar csoportjának, mely a MH Légierő Veszprém 
Zenekarával együtt 130 fővel jelent meg a színpompás rendezvényen. A zarándoklat − Bíró 
László tábori püspök szavaival élve − az egész élet szimbóluma. Elindulunk otthonról, és Isten 
kegyelméből hazaérkezünk, de már nem ugyanazok az emberek vagyunk, mint azelőtt.   

 

Két napos fárasztó buszozás után, este későn érkeztünk meg szállásunkra a Residence 
Foch szállodába. Másnap első programunk gyertyagyújtás volt a Magyar Honvédségben 
szolgálatot teljesítőkért a jelenések barlangjánál, ahol a gyógyító erejű forrás is fakad.  Ezután 
kezdetét vette az ismerkedés Lorudes városával. Este kilenckor a 27 ezer fő befogadására 
alkalmas X. Szent Piusz földalatti bazilikában kezdődött egy rendkívül látványos, megindító 
nyitóünnepség, ahol 36 nemzet katonái képviseltették magukat. A programot a lengyel tábori 
püspökség szervezte. A különbözö nemzetek delegációit az ünnepséget elnöklő francia tábori 
püspök, Mgr. Ravel fogadta. Egy kis fehér zászló szimbolizálta az egységet és a békéért végzett 
imádságot, a győzelmet a háború és minden rossz felett. Öt zászló jelképezte a kontinenseket, 
ahonnan a zarándokok Lourdes-ba érkeztek. Mgr. Ravel ismertette a zarándoklat jelmondatát, 
majd felolvasta Ferenc pápa levelét.  

Május 17-én a magyar zarándokcsoport katonai tiszteletadással fogadta Vargha Tamást, a 
Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárát a Rózsafüzér Bazilikánál,  majd Bíró László 
tábori püspök köszöntette a zarándokokat. Ezután kezdetét vette a kb. két kilometer hosszú 
magyar nyelvű keresztút a lourdes-i Kálvárián. Bíró László szavaival élve a keresztút egy 
hegymenet, mely szintén az élet szimbóluma. A idősebb ember azt éli meg, hogy az élet 
hanyatlás, de lelkileg nem kell annak lennie. Az emberi lélek szüntelenül emelkedhet Isten felé − 
a feltámadásig. A keresztút találkozások sorozata Szűz Máriával, Veronikával, cirénei Simonnal, 
elesések és talpraállások egymásutánja, ahogyan az élet. A keresztút 14 stációjánál a kijelölt 
zarándokok és a tábori lelkész felváltva felolvasták a keresztút állomásait, közösen imádkoztunk, 



miközben a püspökség lourdes-i zarándokkeresztjét két-két katona vagy hozzátartozója hordozta. 
A X. állomásnál, melyet Magyarország állított 1912-ben, a Magyar Honvédség  
békeműveletekben elhunyt katonáiért gyújtottunk mécsest. Az ezt követő szentmisén Bíró László 
tábori püspök emlékeztetett arra, hogy az idei zarándoklat mottója: Krisztus szolgája a béke 
szolgája. A békét úgy szolgálhatjuk, ha Krisztust szolgáljuk. Erről tett hitvallást az a 12.000 
katona, aki 2014-ben elzarándokolt Lourdes-ba a Szűz Máriához, a béke királynőjéhez. 

Szombat este részt vettünk a késő éjszakába nyúló Mária-körmeneten, melyet 
Horvátország tábori püspöksége szervezett. A nagy létszám miatt ez meglehetősen lassú 
körmenet volt. A jelenések barlangjával szemközti térről indultunk, végig a Gave de Pau folyó 
mentén, vissza a Bazilikához, miközben minden résztvevő nemzet nyelvén elimádkoztuk a 
rózsafüzért. Káprázatos látványt nyújtott a több mint tízezer gyertya imbolygó fénye, ahogyan az 
Ave Mariára mindannyiszor a magasba emelkedtek.  

   

Vasárnap búcsút vettünk a várostól egy megható záróünnepségen, mely ugyanolyan  
nagyszabású volt, mint a megnyitó. Felemelő és megtisztelő érzés, hogy a magyar 
zarándokcsoport tagjaként részese lehettem ennek a lélekmelengető ünnepi rendezvénynek.  

 

Kecskemét, 2014. július 1. 
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