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Másodjára rendezték meg 
Érden az Élő Rózsafüzér 
Zarándoklatot október 8-án. 
Százhuszonnégyen indultak 
útnak kora reggel, hogy közös 
imával, zsoltárok éneklésével, 
fohászkodással zarándokolja-
nak el a város katolikus plébáni-
áira, kegyházaiba, és a tizenhét 
kilométeres út utolsó állomá-
sán, a Szent Mihály templom-
ban részt vegyenek a délután 
öt órakor kezdődő szentmisén, 
amit Hajdú Ferenc atya, az újvá-
rosi Jézus Szíve templom plébá-
nosa celebrált.

– Idén a családokkal és a csa-
ládokért imádkoztunk. Isten ter-
vét nagyon sokan épp a családi 

életet illetően utasítják vissza. 
Vagy azért, mert másfajta kap-
csolatrendszert akarnak kiala-
kítani, vagy mert éppen nem 
kívánják semmiféle kapcsolat 
felelősségét vállalni. Sokan kér-
dezik: mi lesz a holnappal, a 
jövővel, az elkövetkező gene-
rációval? Mi lesz azokkal, akik 
nem tudják, milyen egy nor-
mális család, mert mintaként 
szövevényes szülői kapcsolatok 
állnak előttük? Ha van olyan 
szerencsés gyerek, aki nem ezt 
tapasztalja otthon, gondoljunk 
arra: a médián keresztül milyen 
példákat lát? Ha egy gyerek úgy 
nő fel, hogy fogalma sincs arról: 
létezik normális család, ő vajon 

hogyan lesz képes később csa-
ládot alapítani? Mi lesz Isten 
tervével, aki férfit és nőt terem-
tett, és a kettőjük életkapcsola-
tát áldásával segíti? E kérdések 
jogosak. Ám elég felidéznünk 
a mai szentmise evangéliumát, 
amelynek üzenete: mindenfaj-
ta emberi gonoszság ellenére 
Isten terve mégis megvalósul. 
Nem tudjuk, hogyan. Egy biz-
tos: elengedhetetlen feltétele az 
az imádság, amit mi most egész 
napon keresztül tettünk. Nem 
tudjuk, hogy ez mit jelent a 
számok nyelvén. Azt meg lehet 
mondani, hogy melyik állomá-
son hányan voltunk, kik jöttek 
velünk végig a zarándokúton, 
de azt, hogy a mi közös imád-
ságunk hány család boldogsá-
gát segítette elő, arról semmi-
lyen statisztika nem fog szólni. 
Ennek ellenére biztos vagyok 
abban: imánk nem volt hiábava-
ló, és a Boldogságos Szent Szûz 
közbenjárására az Úristen ige-
nis megadja a kegyelmet – talán 
épp a válságban lévő családok-
nak, azoknak, akik hezitálnak, 
döntés előtt állnak, vagy akik 
nem merik felvállalni, hogy egy 
életre elkötelezzék magukat a 
másik mellett –, amiről a szent-
mise szól: hogy az Isten terve 
mégis megvalósul. Ezt az egy 
gondolatot vigyük magunkkal, 
és ha ennek az egy gondolatnak 
örömteli üzenetét saját életünk-
ben felfedezzük, hozzásegít, 
hogy másokkal is meg tudjuk 
osztani ezt az örömöt: hogy az 
ő életükben is megvalósulhat 
Isten terve – mondta szentbe-
szédében Ferenc atya. 

A Szent Mihály templomban, 
a zarándoklat utolsó állomá-
sán több százan gyûltek össze; 
sokuk mögött tizenhét kilomé-
teres út, több órás közös fohász-
kodás állt. Õk testben fáradtan, 
lélekben azonban felfrissülve, 
megkönnyebbülve hallgatták 
Ferenc atya szavait. Azok, akik 
nem tudtak részt venni a több 
órás zarándoklaton, hiszen ere-
jük ezt már nem engedte meg, 
a plébániákon kapcsolódhattak 
be a közös imádkozásba. 

A zarándokútnak két ága 
volt, így tudtak eljutni minden 
templomba, kegyházba. Délben 

a zarándokok megpihenhettek: 
a tusculanumi és a postástele-
pi plébánián enni- és innivaló 
várta őket, leülhettek, beszél-
gethettek. A Szent Szûz plé-
bánián zsíroskenyér, pogácsa, 
forró tea készült, Bálint Béláné 
világi lelkipásztori munkatárs 
és segítői jóvoltából. Családok, 
idősek, fiatalok ülték körül az 
asztalokat, falatozva, beszél-
getve. Néhányukon sárga lát-
hatósági mellény, a hátán Érd 
címere, benne egy szó: ÉRZÉK. 
Õk az önkéntes segítők: támo-
gatást nyújtottak a nehezebben 
közlekedőknek, szórólapot osz-
tottak a járókelőknek. Általában 
diákok vállalták ezt a szerepet, 
ők magyarázták el a betûszó 
jelentését is: Élő Rózsafüzér 
Zarándoklat Érd Körül. Mint 
Robotka Zsolttól, a zarándoklat 
egyik szervezőjétől megtudtuk, 
voltak olyan járókelők is, akik a 
szórólapot olvasva egy-egy sza-
kaszra csatlakoztak is a zarán-
dokokhoz.

A közös fohászkodásban 
részt vettek hároméves aprósá-
gok (akik a szüleik nyakában 
tették meg a tizenhét kilomé-
tert), kisdiákok, de volt kilenc-
venhat éves idős asszony is, aki 
együtt imádkozott a többiek-
kel. Aloysia nővér nyolcvanesz-
tendős húgával fohászkodott a 
Szent Szûz templomban. 

– Kora délelőtt jöttünk, és 
azóta imádkozunk Istenhez 
azért, hogy a családok tagja-
it hozza minél közelebb egy-
máshoz és Õhozzá – mondta 
Aloysia nővér, aki Zsámbékon, 
a keresztesnővéreknél szolgált 
a rend 1950-ben bekövetkezett 
feloszlatásáig. 

– Azért fontos ez a zarán-
doklat, hogy a hívek közel 
kerüljenek a Jóistenhez. És ha 
a Jóistenhez közel kerülnek, 
akkor egymáshoz is, hiszen ez a 
kettő együtt jár – mondta moso-
lyogva az idős nővér. 

Akik most részt vettek az 
egész napos zarándoklaton, 
minden bizonnyal ugyanígy 
érzik – és aki tud, várhatóan 
jövőre is eljön, hogy énekelve, 
imádkozva, lélekben megtisz-
tulva járja végig Érd utcáit és 
templomait.  Ádám Katalin

Második Élõ Rózsafüzér Zarándoklat Érd körül

Százak imádkoztak a családokért
A családokért imádkoztak múlt szombaton az Élõ 
Rózsafüzér Zarándoklat résztvevõi, akik tizenhét kilo-
méteres utat jártak be, érintve Érd katolikus plébániáit 
és kegyházait. Százhuszonnégyen indultak útnak kora 
reggel, és az utolsó állomáson, a Szent Mihály temp-
lomban már több százan voltak a zarándoklatot záró 
szentmisén. 

A Szent Mihály templom kertjében több százan vettek részt a zarándokla-
tot záró szentmisén
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A zarándoklaton ÉRZÉK feliratú mellényt viselõ önkéntesek nyújtottak 
segítséget az idõsebbeknek – közülük való ez a két fiatal lány is

A zarándokok hangosan imádkozva, énekelve vonultak végig Érd utcáin. 
Menetükhöz többen csatlakoztak egy-egy szakaszra

Százhuszonnégyen gyalogolták és imádkozták végig szombaton a tizenhét 
kilométeres utat Parkvárostól Ófaluig

Az idei zarándoklaton az imákat a családokért mondták – a szentbeszéd 
tárgya is ez volt


