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LA SALETTE EGY JEL A SOK KÖZÜL:
VAJON MIÉRT ROMLIK MEG A GABONA,

ÉS PUSZTUL EL A TERMÉS?

La  Salette  egy  12  tanyából  álló  kis  falu
Franciaországban a Magas- Alpok és a Pelvoux
hegytömb völgyében. 1846. szeptember 19-én itt
jelent meg a Szűzanya két kis egyszerű
pásztorgyermeknek, Maximinnek, és Mélaniénak.
Abban az időben kb. 600 lakója volt a kis falunak,
akik földműveléssel és állattenyésztéssel
foglalkoztak. A plébánián egy pap volt, de nem nagy
sikerrel gyakorolta szolgálatát. Kevés hívő járt a
vasárnapi Szentmisére, azok is csak megszokásból
mentek. Az emberek vasárnap is dolgoztak, nem
törődtek Istennel, saját lelkükkel, és divat volt a
csúnya káromkodás. Ilyen előzmények után
részesültek ezek a durva faragatlan hegyi lakók a
Szűzanya üzenetében. Csupán csak egy jelenés volt,
mégis megváltoztatta a falu életét. Maximin, és
Meláni a teheneket legeltették, mikor egy fényes
tűzgömböt pillantottak meg, melyből egy
csodálatosan szép Hölgy bontakozott ki. A Hölgy
végtelenül  szomorú  volt,  és  végig  sírt,  míg  a
gyerekekkel beszélt. Franciául szólította meg őket.
„Gyertek közelebb kedves gyermekeim, ne féljetek.
Azért vagyok itt, hogy egy fontos üzenetet mondjak
el Nektek.” „Ha népem továbbra is ilyen
keményszívű lesz, nem tér meg kénytelen leszek
elengedni Fiam kezét. Már olyan régóta szenvedek
értetek. Hat napot adott nektek az Úr a munkára, de ti
nem törődtök Istennel, nem szentelitek meg az Úr
napját. Ez az ami Fiam karját oly súlyossá teszi. Ha
megromlik a termés, az csak miattatok van. Tavaly is
megromlott a burgonya, de ahelyett, hogy tanultatok
volna belőle, és Istenhez tértetek volna, inkább
káromoltátok Fiam Nevét. A fuvarosok nem tudnak
úgy bánni a lovakkal, hogy ne káromolnák Fiamat.”
Közben a szép Hölgy keservesen sírt, könnyei lassan
gördültek le egészen a térdéig, majd ott, mint
ragyogó szikrák eltűntek.

„Ha van búzátok, ne vessétek el, mert tönkre
fog menni, nagy éhínség lesz, és a kisgyermekek
járványos betegségben fognak meghalni. A diót
szétrágja a féreg, a szőlő elrohad, folytatta
szomorúan. De ha az emberek megtérnek, még a

kövek és a sziklák is gabonává válnak, és a föld tele
lesz krumplival.”
„Gyermekeim, szoktatok-e imádkozni?”-kérdezte a
szép Hölgy?

„Nem mindig” - vallották be a gyerekek. „Ó
gyermekeim, reggel és este imádkozni kell, ha nincs
időtök, egy Miatyánkot és Üdvözlégyet, de ha van
időtök, többet. Nyáron csak néhány idős asszony jár
templomba, a többiek egész nyáron dolgoznak.
Télen, amikor nincs más tennivaló, csak azért jönnek
a templomba, hogy lejárassák a vallásosságot.”

„Gyermekeim, láttatok-e megromlott búzát?”-
tette  fel  az  újabb  kérdést  a  Szűzanya.  „Nem
Asszonyom, még nem” - válaszolták. „De Te
gyermekem, Maximin, te láttál, mikor édesapáddal
Coin-ban voltál. A gazda mutatta édesapádnak a
tönkrement termést. Aztán kezébe véve néhány
kalászt szétmorzsolt, melyek porrá váltak. Ezután
édesapád egy darab kenyeret adott neked az úton
visszafelé, hogy egyél gyermekem, mert nem tudom
jövőre tudok-e neked kenyeret adni.”

„Igen Asszonyom, most már emlékszem,
válaszolt Maximin.”

"Gyermekeim, tudassátok ezeket az
üzeneteket az egész néppel, és ne feledjétek, ha az
emberek megtérnek még a szikla is gabonává
változik, és tele lesz a föld krumplival.” Majd a Szent
Szűz ezután kelet felé fordult, és alakja fénybe
olvadva eltávolodott.

A gyerekek elterjesztették a Szűzanya
üzenetét. Az Egyház megvizsgálta, és igaznak találva
elismerte azok valódiságát.  Maximin édesapja
először nem hitt, teljesen vallástalan volt eddig, de
mikor  a  fiú  elmondta,  hogy  hiszen  róla  is  beszélt  a
szép Hölgy, megtért.

A La Salette-i Szűzanya tisztelete nagyon
hamar elterjedt. A jelenés helyén forrás fakadt, az
első öt évben pedig 250 csodás esetet jegyeztek fel. A
Szűzanya szavai a megromlott krumpli és
búzatermésre, valamint a kisgyereket ért
betegségekre hamarosan bekövetkeztek. Ezután a
környéken élők megtértek, többé pedig nem romlott
meg a termés, bőséges volt a krumpli és a búza.
1850. után csupán csak „nyolc megátalkodott” nem
járult Húsvétkor szentségekhez, a káromkodásról
pedig leszoktak az emberek.



Ebből a jelenésből az a tanulság, hogy meg kell
látnunk a természet figyelmeztető jeleit, pusztító
árvíz, vihar, mely tönkreteszi a termést. A Szűzanya
minket is figyelmeztet, megtérés, Istenhez fordulás.
A vasárnap az Úr napja, megszentelése Szentmisével,
imával, és leszokni a káromkodásról. Ha ez
megtörténik nem lesz vihar, és árvíz, és még a kövek
is paprikává, uborkává és dinnyévé válnak. Fogadjuk
meg, és váltsuk valóra a Szűzanya üzenetét, melyet a
két kis pásztorgyermeken keresztül nekünk is üzen.
Legközelebb leírom, hogy a gyermekek milyennek
látták a Szűzanyát. Kallós Tiborné

(rövid összefoglaló a La
Salette-i Mária jelenések könyvből)

Híreink
2010.05.30.-án 5 felkészült cecei hittanos kezdte meg
a szentáldozásait. Ez öröm. Csak azt kérdezem
magamban: hol van a többi gyerek, akiknek a
vallásos nevelését a szülő magának az Istennek
ígérte meg? Istennek hazudni nem lehet büntetlenül!

Nagyon megköszönik az egyházközségek azoknak,
akik évente az ún. egyházi adóval, egy jelképes kis
összeggel támogatják az egyházközségek működését.
Annál is inkább, mert az egyházközségeknek csak ez
a bevétel, SEMMI más nincs. Tisztelettel kérjük,
hogy aki esetleg még soha, vagy évek óta nem
fizetett, tegye meg. Elmaradás esetén viszont
keresztelő, esküvő, temetés, bérmálkozás,
elsőáldozás alkalmával ÉVEKRE
VISSZAMENŐLEG kérhető; ehhez az
egyházközségeknek JOGA VAN! Minden félreértés
elkerülése végett írom ezt. – Kallós Péter

Gyerek-sarok
Benedek Elefánt Karácsonya és zarándoklat Szent Pió
atya sírjához – 4.
…Hát Pió Atya sírjához fogok elzarándokolni,
fejeztem be beszámolómat. Mondjál el egy csodás
gyógyulást! –kérte Kis Elefánt. Hát képzeljétek, egy
napon egy vak kislányt vezettek Páter Pió

gyóntatószékéhez. A leányka letérdelt, és meggyónt,
aztán azt mondta. Páter én vak vagyok, és van otthon
még négy testvérem, ők is mind vakok. Kérem,
imádkozzék értem, hogy lássak. De nem akarok
erőszakos lenni, legyen úgy, ahogy a jó Isten akarja.
Pió Atyát meghatotta a lányka Isten akaratában való
megnyugvása, és alázatossága. Így szólt,
imádkozzunk együtt egy Üdvözlégy Máriát. Mikor
odaértek, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért a
lányka felkiáltott, és zokogni kezdett. Páter, Páter,
látom magát, látom az embereket, és az oltárt.
Ugyanakkor az ott lévő emberek is elkezdtek
kiáltozni: Hiszek, hiszek Istenben! Mindenki látta,
hogy úgy vezették a kislányt vaksága miatt, most
pedig lát. Sokan megtértek akkor. Jaj de kár, hogy
meghalt már ez a jóságos Atya, szívesen elmennék a
Szentmiséjére, és találkoznék vele, jegyezte meg
Sárga Elefánt. Mikor indulsz Benedek? Kérdezte Kék
Elefánt. Nem lesz nagyon hideg? Olaszország déli
részén nincsen hideg, már megnéztem a térképen az
útvonalat: Tarvis- Velence- Bologna- Ancona-
Pescara- Foggia. Onnan autóbusszal még 40 km San
Giovanni Rotondo, az olasz csizma sarkantyújában
fekszik. Úgy tudom, hogy rengeteg zarándok keresi
fel Pió Atya sírját, hogy közbenjárását, oltalmát
kérjék. Én majd ünnepek után indulok. Hát most már
aludjunk, ásítozott Kis Elefánt, mert nagyon
elálmosodtam, de milyen jó lenne Pió Atyával
álmodni. Vajon mit mondana nekem? Biztosan
megdicsérne, mondta Terike néni, hisz olyan buzgón
vettél részt a Szentmisén, és sok jó cselekedetet is
végeztél ádventben. Ünnepek után Terike néni
elbúcsúzott, és hazautazott, én pedig elkészítettem az
úti holmimat. Autóbusszal indultam, így utaztam
napokon keresztül, egész Olaszországon át, többszöri
átszállással. San Giovanni Rotondó régen ismeretlen
kis település volt. Most azonban hatalmas város lett,
Pió Atyának köszönhetően. Képzeljétek mandulafák,
olajfák, és sok más érdekes különleges szubtrópusi
növényt is láttam, és hatalmas zarándok sereget…
Folyt köv.




