Máriapócs és a Felső-Tisza vidéke
Olyan vidéket jártunk be őszi
zarándoklatunkon, ahova ritkán
vetődik a Budapest környéki ember.
A Nyírség, a Bereg kimarad
legtöbbször még az országgal való
ismerkedő túrákból is. Elmondható,
hogy ezen az úton sok szép kulturális
élményben volt részünk, de a lelki
élmények
felülmúlták
eddigi
útjainkat!
A feldebrői Szt.István-kori templom,
a nyírbátori református és minorita
templom, a túristvándi vízimalom,
a szatmárcsekei temető a csónakformájú fejfáival és Kölcsey sírjával, Móricz Zsigmond hamis
szülői háza Tiszacsécsén, a lenyűgözően érdekes és szép református templom Csarodán, a
Kilenclyukú híd a Hortobágyon, az ötletes és szép sétány Nyírbátorban mind-mind nagy élmény
volt lelki tartalommal, de volt néhány mélyen a szívünkbe, lelkünkbe hatoló tapasztalásunk is.
Tákoson a ’mezítlábas Notre Dame’-nak is
becézett, kazettás mennyezetű kicsi református
templom önmagában is megragadja az embert, de
a templomot bemutató 76 éves Erzsike néni
személyisége, egyszerű és ragyogó hite, templomszeretetén
átsugárzó
Isten-szeretete
felejthetetlen. A beregi árvízről kérésünkre
beszélt. A 2001-es tavaszi áradást követő
karácsonyra, ahogy mondta, mindenki feje felé
újra tető került és örömüket a templomba hozták
az Isten-születés ünnepére! A Himnusz
eléneklésével az akkori összefogásért mondtunk
hálát és kértük a segítséget a mostani ínségben.
A máriapócsi szentmisénk alatt nagyszámú cigánysereg töltötte meg a templomot. Családok,
fiatalok,
öregek.
Szépen
felöltözve,
virággal,
gyertyákkal. Hamar kiderült, hogy legtöbbjük talán
először jött templomba, de most eljöttek a Szűzanyához.
Zoltán atya felszólítása és az egyik anyuka gesztusa a
virág átadásával nemcsak megoldotta a hirtelen
keletkezett feszültséget, de tényleges résztvevőkké is
tette a szertartások fegyelméhez nem szokott csapatot.
Hajdúdorogon, a görög katolikus püspöki templomban
is lelki vezetést kaptunk az ottani atyától. Nemcsak a
templomról, de a görög katolikusságról, a szertartások
részleteinek jelentés-tartalmáról is. Még bemutatót is
kaptunk a szertartás közben énekelt dallamokból. A
máriapócsi Madonna-kép templomfelújítás kori, tömeg
által kísért visszaviteléről is mesélt, amikor az országot borító sűrű esőfelhők között egyetlen
keskeny sávban volt felhőtlen az ég, éppen Hajdúdorog és Máriapócs között!

