Leányfalu zarándokai az Örök Városban
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között
Rómában zarándokúton voltak. Lelki
vezetést Zoltán Atya, idegen vezetést
Fischer István, szervezést Némedi Noémi
vállalta.

A zarándokok

’Fapados’ járattal érkeztünk a római
Ciampino reptérre. Zarándok szállásunk a
világhírű Mária kegyhelyen a Santuario
della Madonna del Divino Amore Casa
Madre Elena volt.

A napi szentmisét Zoltán atya a főépület III. emeleti kápolnájában mutatta be. Napi
szentbeszédeiben a zarándoklat kegyelmi szempontjait világította meg Szent Péter, Szent Pál,
Szent Ferenc és Szent Klára példáján.
Különös kegyelem volt számunkra, hogy május 1-én délután a Szentatya, XVI. Benedek pápa a
kegyhely csodatévő Mária képe előtt mondta a rózsafüzért, és közelről találkozhattunk vele.
Ministránsunkkal, Telkes Orsolyával kezet is fogott.
Zarándok utunkat repülőgéppel, autóbusszal,
tömegközlekedés sztrájk miatt állt) jártuk.
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Megérkezés után a Santa Maria Maggiore bazilikánál kezdtük ismerkedésünket Rómával. A
monumentális bazilika mindannyiunk lelkét megragadta, a főoltár és a körülötte lévő gyönyörű
mozaikok, és az oldalfalakon lévő – hitigazságokat tanító – mozaikképek. A bazilika
harangtornya 1377 óta hívja és várja Jézus Édesanyjának tisztelőit.
A közeli Santa Prassede templomban egy IX. századi templom szentélyét csodáltuk meg. A
Szent Zénó kápolna ma is bizánci mozaikjaival hirdeti századok létét.
28.-a, péntek a gyalogos zarándoklat napja volt, igazi keresztjáró út. Szent Pál kivégzésének
helyén, a Tre Fontane kolostror területén három templomot találtunk. A kivégzés helyén
hagyomány szerint a levágott fej hármat zökkent és mindenhol forrást fakasztott. Erre emlékezik
a San Paolo Alle Tre Fonzane. A hely monasztikus temploma a Santi Vincenzo e Anastasio, a
harmadik templom a kivégzett keresztény római katonák emlékére épült Santa Maria Scala
COELI. Délben értük el a Szent Pál bazilikát. A XIX. században leégett és újjáépített hatalmas,
öthajós bazilika sértetlen mozaikjai, Kozmata oszlopos, hangulatos kerengője, a pápák arcképei
ma is hirdetik Szent Pál apostol követőinek hitét. Gyalogutunk a Porta San Paulo-n keresztül ért
az ókori Róma területére, elhaladva a Caracala fürdő, Circo Massimo, a Colosseo mellett a
Bilincses Szent Péter templomba érkeztünk. Itt látható a főoltárnál Szent Péter jeruzsálemi
fogsága során viselt bilincse. Leghíresebb látnivaló a Michelangelo tervei szerint III. Gyula pápa
számára készített síremlék. Ráchel, Mózes, Lea szobrai a zseniális szobrászt idézik fel
számunkra.

29.-én Assisi városába látogattunk. A síkságon álló Santa Maria Deigli
Angeli bazilika kupolája alatt áll ma is Szent Ferenc kis temploma, a
teljes búcsúkkal ellátott Porciuncula kápolna. Felejthetetlen. A templom
mellett láttuk Ferenc celláját és a rózsacsoda helyét. Délután rövid
városnézés után a Szent Klára templomot látogattuk meg. Itt őrzik a
feszületet, mely a San Damiano templomban Ferenchez beszélt. A város
szélén áll a Ferences rend kolostora, bazilikája. Ez a csodálatos lelki
erőd három egymásra épült templomot foglal magába. Az alsó templom
a csend és megihletettség helye: Szent Ferenc sírja. A középső és felső
templomok festményeik révén maradandó élményt adnak minden
zarándoknak. Szent Ferenc, a magyar szentek képei, Giotto csodálatos
képei a ferencesek alapításkori történelmét mutatják be.
30-án, vasárnap az óriás kupolájú San Andrea Della Valle bazilikától a
virágpiacon, a Farnese téren keresztül, a Pápai magyar intézet, a
Palazzo Falconieri mellett elhaladva a Szent Péter térre mentünk.

Assisi – Szent Ferenc
(Porciuncula) kápolnája a
bazilikában

Itt délben a Szentatyával, XVI. Benedekkel
együtt imádkoztuk az Úrangyalát és kaptuk
áldását. Délután a Piazza Navona híres
kútjait, a hangulatos tér nyüzsgését jártuk
körül. Szieszta végeztével a San Luigi dei
Francesi templomban a híres Caravaggio
képeket: Szent Márk elhívását, Szent Máté és
az angyal, Szent Máté mártíromságát
nézhettük meg.
A Pantheon megtekintésére a legedzettebb
zarándokok vállalkoztak, mert itt már óriási
tömeg zsúfolódott össze. A gótikus Santa
Maria
Sopra
Minerva
bazilika
a
domonkosrendiek kezelésében van.
Szent Péter bazilika

Carafa kápolnájában Filippino Lippi képei mutatják az egyháztanító Aqinói Szent Tamás
életének eseményeit. A főoltárban Sienai Szent Katalin nyugszik, jobbra Michelangelo
Feltámadt Krisztus szobra és itt nyugszik Fra Beato Angelico festőzseni, domonkos rendi
szerzetes. Utunk innen a San Ignazio di Loyola templomba vezetett, ahol a híres Pozzo
szerzetes perspektívikus festményeit csodáltuk meg.
Május 1. Zarándoklatunkat a Szent Lépcsőnél, a Szentek Szentjei kápolnánál kezdtük. Zoltán
Atya két zarándok testvérünk kíséretében a szent lépcsőt a hagyománynak megfelelően térden,
imádkozva végigjárta. A San Giovanni in Laterano a város és a Földkerekség minden
templomának anyja és feje. Elképesztően díszes és nagyszerű templom. Itt a főoltár fölött őrzik
Péter és Pál koponyáját. Magyar emléktábla a Szent Korona küldésének állít emléket. Szent
Kelemen templomban megcsodálhattuk az elmúlt két évezred műveit: római családi házra épült
Mithras szentélyt, a IV. századi keresztény bazilikát a föld alatt és az 1108-ban épített bazilikát,
amely az előudvarával, kórusával, szentélyével a liturgia színhelyeit mutatja a ma
zarándokának. A középkor híres kolostorában van a „Négy megkoronázott szent” bazilikája. Az
óriási templom híres kolostorudvara 1220 körül épült. A Szent Szilveszter kápolna XIII. századi
freskói a középkort varázsolták elénk: Nagy Konstantin császár megtérését és Szent
Szilveszter pápa csodáit épségben maradt állapotban szemlélhettük. Innen a Colosseum mellett

a Forum Romanum diadalíveit, a romok maradványait néztük meg, végül a Curia épületét, mely
a szenátus épülete volt és Kr.e. 29-től a helyén áll.
2-án, kedden néhány zarándoktársunk hajnalban kelt, hogy reggel a Szent Péter bazilika
magyar kápolnájában magyar szentmisén vehessen részt. Szentmisét Németh László Atya
mutatta be. Délelőttöt a Szent Péter bazilikában töltöttük. Terveinkben szerepelt a Vatikáni
Múzeum megtekintése, de a sorban álló óriási tömeg miatt erről lemondtunk.
Délután a híres Trastevere negyed templomaival
ismerkedtünk meg: Santa Cecilia in Trastevere,
San Francesco a Ripa, Santa Maria in Trastevere
került sorra. A középkori templomok híres
mozaikjai mellett Szent Cecilia, boldog Ludovica
Albertoni szobra és Szent Ferenc XIII. századi
képét a felejthetetlen emlékeink között őrizzük.
Néhány jó erőben lévő zarándoktársunk
felmászott a Gianicolo lejtőjén levő San Pietro in
Montorio templomhoz és a mellette levő
Tempietto
di
Bramante
reneszánsz
templomocskához.
Santa Maria in Trastevere –
Jézust bemutatják a templomban (mozaikkép)

új templomtól elbúcsúzva, a
Magyarországra Isten áldását.
Kovács István

3-án, kedden szálláshelyünk kegyhelyeitől, a régi
templomtól, az 1999-ben épült kétezer ülőhelyes
Boldogasszony
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Himnusz
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