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KÖSZÖNET AZ ÚRNAPI KÖRMENETÉRT (JÚNIUS 6)

Mivel én is részt vettem a 4 falu közös Úrnapi körmenetén, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
eljött erre a felemelő szép, diadalnapra. Külön köszönetet mondok az ünnepi oltárok készítőinek a nagyon szép
díszítésért, és hála az Úrnapi virágszőnyegekért. Külön köszönet, akik autóval jöttek, és még díszt is készítettek
az autókra. Különösen hála a ministránsoknak, a Nővérnek, aki az éneket vezette, a cecei és vajtai énekkar
tagjainak. Köszönet a virágszirmot hintő kislányoknak, Edinának, Fanninak, az alsószentiváni gyerekeknek, és
az anyukáknak, akik megszervezték, hogy az Úr Jézus virágszirmokkal hintett úton haladhatott az oltárok felé.
Sajnáltam, hogy az előző héten elsőáldozó kislányok nem jöttek el, pedig számukra díszes hintő kosarakat
hoztam Fehérvárról, virágszirmokkal. Reméljük, hogy jövőre sokkal több lesz a sziromhintő. Külön nagyon
érdekes  volt  Vajtán,  az  úton  lévő ház  előtti  kis  oltár,  és  az  olyan  ablak,  ahol  virág  is  volt,  és  gyertya  égett.
Köszönet érte. Hála mindenért, és remélem, hogy jövőre még sokkal többen lesznek, akik diadalútján hálatelt
szívvel ünneplik a köztünk élő Szentségi Jézust. - Kallós Tiborné



MILYEN IS VOLT A SZENT SZŰZ LA-SALATTE-I JELENÉSKOR MELANIE CALVAT A KIS
PÁSZTORLÁNY LEÍRÁSA ALAPJÁN

A  Szent  Szűz  nagyon  magas  és  arányos  testalkatú  volt.  Olyan  könnyednek  látszott,  hogy  egy  kis  szellő
meglebbenthette volna, mégis mozdulatlan és szilárdan állt. Megjelenése magasztos és fenséges volt, de nem
úgy, mint a földi hatalmasoké. Méltósága szeretettel vegyes tiszteletet ébresztett, ugyanakkor mégis vonzott.
Tekintete szelíd és átható, mintha szemével beszélt volna hozzám. Tekintetének szelídsége, arckifejezésének
kimondhatatlan jósága megértette velem, hogy engem önmagának akar, és önmagát akarja nekem adni. Ilyen
szeretetet lehetetlen földi szavakkal visszaadni.
A Szent Szűz ruhája ezüstösen fehér és sugárzó volt, és egyáltalán nem anyagszerű, hanem csupa fény, élő, és
sziporkázó ragyogás. Nincs erre kifejezés, és itt a földön nem hasonlítható semmihez. A Szent Szűz egészen
szép és szeretetteljes volt. Személye és egész külseje  senkihez sem hasonlítható királynői fenséget, ragyogást,
nagyszerűséget sugárzott. Szépnek, fehérnek, makulátlannak látszott, kristálytisztának, káprázatosnak, égiesnek,
frissnek és ártatlannak, mint egy Szűz. Úgy tűnt, hogy drága és egészen tiszta ajkai ezt a szót lehelték: szeretet.
Olyannak láttam, mint egy jó édesanyát, aki tele van irántunk jósággal, kedvességgel, szeretettel, együttérzéssel,
és irgalommal. Fejét olyan szép és ragyogó rózsakoszorú övezte, hogy azt még csak elképzelni sem lehet. A
virágkoszorú koronaként vette körül a Szent Szűz fejét. A rózsakoronát kis aranyágak, mint ékkövek diszítették.
Az egész egy nagyon szép diadémként hatott, mely erősebben ragyogott, mint a nap itt lenn a földön. A Szent
Szűz nyakában egy nagyon szép kereszt függött. A kereszt aranyozottnak látszott. A ragyogó fényességű
kereszten kitárt karokkal függött a mi Urunk, Krisztus. A kereszt vízszintes ágának majdnem a szélén jobb és
baloldalon kalapácsot, illetve harapófogót láttam. Krisztus alakja természetes testszínű volt, de nagy fénnyel
ragyogott. Krisztus néha halottnak látszott, feje lehanyatlott, élettelen teste lezuhant volna a keresztről, ha a
szegek nem tartanák. Mély együttérzés ébredt bennem, szerettem volna az egész világnak beszélni erről az
ismeretlen szeretetről, és minden halandó lelkébe belopni a legnagyobb együttérzést, és hálát, Isten iránt.
Krisztus alakja néha élőnek tűnt, úgy függött a kereszten, felemelt fejjel, nyitott szemmel. Néha beszélni
látszott, mintha azt akarta volna mondani, hogy értünk függ a kereszten, mert annyira szeret minket, és
szeretetébe akar vonni mindenkit. A Szent Szűz szinte egész idő alatt sírt, amíg beszélt hozzám. Könnyei lassan
gördültek le, egyik a másik után egészen térdéig, majd ott, mint ragyogó szikrák eltűntek. Szerettem volna
megvigasztalni, hogy ne sírjon tovább, de úgy látszott, mintha szüksége lenne arra, hogy megmutassa könnyeit,
és ezáltal jobban kimutassa szeretetét, melyről megfeledkeznek az emberek. Láttam egyrészt a nagy szeretetet,
és vágyakozást, hogy szeressék, és a nagyfokú közönyt, és hidegséget. A mi szelíd Anyánk könnyei egyáltalán
nem csökkentették fenségét, királynői, és nagyasszonyi megjelenését. Ellenkezőleg. Ezáltal mintha megszépült
volna, így még szeretetre méltóbb, szebb, hatalmasabb, anyaibb, és vonzóbb volt. Milyen megrendítő látni egy
síró anyát, egy ilyen anyát, anélkül hogy fájdalmát örömmé változtathatnám, vagy bármi módon is segíteni,
vagy vigasztalni tudnám. Ó Anyám, több vagy, mint jó! Úgy alkotott meg az Isten, hogy minden elképzelhető
kiváltsággal megajándékozott, benned szinte kimerítette mindenhatóságát. Isten nagysága teljesedett ki, amikor
megalkotta a Szent Szűzben földi és égi mesterművét. A Szent Szűznek sárga köténye volt. Eh, mit mondok,
sárga? A kötény tündöklőbb volt, mint több nap együtt. A Szent Szűz két láncot viselt a nyakában, az egyik
kicsit szélesebb volt, mint a másik. A keskenyebb láncon függött a kereszt, ez volt feljebb. A láncok olyanok
voltak, mint csillogó, sziporkázó fénynyalábok. A gyönyörű rózsák mélyéből csodaszép fénysugár tört elő,
mely gyönyörködtette a szemet. A Szent Szűz látványa maga volt a beteljesült mennyország. Minden megvolt
benne, ami boldogít, és a földi dolgok feledésbe merültek. Két fénynyaláb vette körül a Szent Szüzet. Az Őt
körülvevő fény, elért hozzánk, ragyogó szépséggel csillogott, és szikrázott. A másik fény, mely a szép Hölgyet
övezte, valamivel nagyobb kiterjedésű volt, és mi ebben álltunk. Ez a fény mozdulatlan volt, de mégis sokkal
ragyogóbb,  mint  a  mi  napunk  itt  a  földön.  Egyik  fény  sem  ártott  a  szemnek,  és  nem  gyengítették  a  látást.  A
Szent Szűz hangja édes volt, elragadó, kedves, szívet melengető, megnyugtató, és lecsendesítő. Szinte ittam a
hangját, szívem táncolt örömében. Sőt ez csakis Isten nyelvén lehetséges, aki lehető legtökéletesebben alkotta
meg a Szeplőtelen Szüzet, az Ő mesterművét.  A fenséges Mária szeme ezerszer és ezerszer szebben ragyogott,
mit a briliáns, a gyémánt, vagy a legértékesebb drágakő, olyan volt, mint két nap. Maga volt a szelídség, és
tiszta, mint egy tükör. Tekintetében a mennyországot látta az ember, mely vonzott, úgy tűnt, hogy önmagát
adja, és önmagához akar vonzani. Minél tovább néztem, annál jobban akartam őt nézni. Minél tovább néztem,
annál jobban szerettem, szerettem, minden erőmből. A legtisztább Szűzanya egyetlen tekintete elég lett volna
ahhoz, hogy az ember egy megdicsőült boldogságát érezze, elegendő lett volna, hogy egy lélek kész legyen a
Magasságbeli Isten akaratát, mindenben tökéletesen teljesíteni. Ez a tekintet elegendő arra, hogy a lélek Isten
dicséret, hálaadás, és engesztelés állandó gyakorlására adja magát.

Castellamare, 1878. november 21.
Keresztről nevezett Mária született Melania Calvot a La Salette-i pásztorlány




