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6. Szeplőtelen Boldogasszony (H 287 Angyaloknak Királynéja)
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1. Szeplőtelen Boldogasszony, Mária,
Szívünkből száll Lurdba hozzád szent ima.
Lurdi virágszál, hallgass meg minket,
Zárd a szívedbe hívséges néped!
2. Tizennyolcszor szálltál alá az égből,
Bernadettnek titkot mondtál Istenről.
Lurdi virágszál, felénk hajoltál,
Nagy jóságodból forrást nyitottál.
3. Lurdi forrás lassú vize partot mos,
Sok szenvedő, szegény szívnek áldást hoz.
Bénák mozdulnak, bajok gyógyulnak,
Kőkemény szívek sorra lágyulnak.
4. Szeplőtelen Boldogasszony, Mária,
Szívünkből Lurdba száll hozzád szent ima.
Bűnös lelkünknek légy menedéke,
Beteg testünknek légy segítsége!
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ELSŐ NAP

4. Mária, tekints reánk mennyből
1. Mária, tekints reánk mennyből,
kik a lurdi jelenésre emlékezni jöttünk.
2. Mária, aki Bernadettnek
tizennyolcszor megmutattad szentséges képedet!
3. Mária, örömünknek oka,
vakok, némák, nyomorultak, betegek orvosa.
4. Mária, szüzek királynéja,
most és halálunk óráján siess oltalmunkra!
5. Dicsőség légyen az Atyának,
Szentlélekkel egyetemben áldott szent Fiának.
Tisztelet adassék tőlünk szép Szűz Máriának!
5. Mennyből hullott rózsa (H 195 Te vagy földi éltünk)
1. Mennyből hullott rózsa, lurdi Szűz Anya!
Minden bűnös ember reményhajnala,
Oltalmazz és védj meg minket, Szűzi Asszonyunk,
S engedj érnünk boldog véget, hozzád esd szavunk.
2. Báránykákat őrzött a kis Bernadett.
Alázatos szívvel Isten szentje lett.
Oltalmazz és védj meg…
3. Amint megjelentél Lurdnak völgyein,
Elszállt minden bánat, megszűnt mind a kín.
Oltalmazz és védj meg…
4. Kérünk, gyógyítsd most is sok sebünk, ha fáj,
Rosszat akkor bennünk Fiad nem talál.
Oltalmazz és védj meg…
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1. jelenés
1858. február 11. csütörtök
Déli Úrangyalát zengték a lourdesi harangok 1858. február 11-én,
amikor a 14 éves, beteges Soubirous Bernadette hugával és barátnőjével rőzséért ment a közeli erdőbe. Ekkor történt a massabielle-i sziklabarlangnál,
hogy a Szűzanya megjelent a kis Bernadettnek.
Hallgassuk, miként mondta el maga Bernadette a csodás eseményt.
„Társaim után, akik gyorsan átmentek a sekély Gave folyón, én is át
akartam menni. Asztmám miatt szüleim melegebben öltöztettek a mielőtt
elindultunk, harisnyát kellett húznom. A folyó partján éppen egyik harisnyámat húztam le, amikor hirtelen zúgást hallottam. Ránézek a fákra, de egyik
sem mozgott. Akarom vetni a másik harisnyámat s ismét ugyanazt a zúgást
hallottam. Most már jobban körülnéztem s amikor tekintetem a sziklabarlangra esett, ott egy hölgyet láttam ragyogó fehérségben. Megilletődötten
néztem. Közben megdörzsöltem a szemem, hátha képzelődök. De ugyanazt
a szép hölgyet láttam akkor is. Elővettem olvasómat, hogy imádkozzam, de
csak akkor tudtam keresztet vetni, amikor a jelenség karján függő rózsafüzérének aranyos keresztjével keresztet vetett. Ekkor már félelmem elmúlt,
letérdeltem s ahogy a hölgy imádkozott, úgy imádkoztam én is. Amikor az
imának vége volt, intett, hogy menjek feléje, de nem mertem. Ekkor eltűnt.”
Bernadette azt hitte, hogy társnői is látták a jelenséget. Azért természetesen megkérdezte tőlük: „Ti is láttátok?” Azok ámulva néztek egymásra. Bernadette szerette volna már eltitkolni a dolgot, de nem lehetett. Útközben hazafelé addig faggatták, kérdezgették, míg végre azzal a föltétellel,
hogy senkinek se mondják el, elbeszélte, amit látott.
Otthon lefekvés előtt Bernadettet váratlan meglepetés érte. Édesanyja
korholó szavait kellett hallania álmodozásáról, meg újabb bajokról, amit
majd a családra hoz. Egyben szigorúan megtiltotta, hogy ismét a barlanghoz
menjen. - A két társ így tartotta meg ígéretét. „Egész éjjel nem aludtam,
csak sírtam” - írja tovább jegyzeteiben, amit később a zárdában kellett írnia.
„A hölgynek annyira bájos és jóságos arca szüntelen visszatért emlékezetembe és hiába gondoltam arra, amit édesanyám mondott, nem tudtam elhinni, hogy tévedek.”
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Elmélkedés

MÁRIA ÉNEKEK

Az idők teljességében az Isten egyszülött Fia szállott le a földre a betlehemi barlangistállóba, hogy a bűnbe esett embert fölemelje, hogy az emberiség megmentője legyen. Eljött, hogy a szegényeknek hirdesse a szeretet
evangéliumát, hogy a szomorúakat vigasztalja, hogy a testi-lelki betegeket
meggyógyítsa, hogy csodái által szemeinket nyitogassa, hogy az e világnak
élő emberek tekintetét a másvilágra irányítsa és megmutassa, hogy van egy
másik lakhelyünk is.
1858 évvel később az édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária is égből
jön megdicsőült alakban s ugyancsak barlangban jelenik meg, hogy folytassa szent Fia munkáját. Nagyon sok lélek jutott ugyanabba a helyzetbe, mint
akik Krisztus születése előtt éltek. Mert nagyon sokan túlságosan ésszerűek,
racionalisták lettek. Csak azt ismerték el, amit láttak és amit megtapasztaltak. Így nagyon sok emberben megfogyatkozott a hit, veszélyben volt a lélek üdve. S jött a Szent Szűz, mint égi követ, hogy fölrázza a hitetlen világot, hogy meggyőzze a kételkedőket s a csodák által, amelyek meghaladják
az emberi észt s ahol csődöt mond minden orvosi tudomány, rávezesse az
eltévedt embert a természetfölöttire. Amen.

MÁSODIK NAP
2. jelenés
február 14. vasárnap
Február 14-én Bernadette mégis elmehetett a barlanghoz. 5-6 iskolatársa addig könyörgött édesanyjának, míg az beleegyezett. A nagymise után
szenteltvízzel fölszerelve ment a kis csapat. Megérkezve, mindjárt letérdelnek és kezdik imádkozni a rózsafüzért. Egyszercsak fölkiált Bernadette: „Itt
van, mosolyog!” A kis leányarc földerül. Föláll, a jelenés felé megy, meghinti szenteltvízzel és azt mondja: „Ha Istentől vagy, jöjj!” A hölgy ismét
mosolyog, közeledik Bernadette-hez s feléje hajlik, mintha magához akarná
ölelni. Erre Bernadette térdre esik, hirtelen elsápad, elragadtatásba esik. De
milyen ez az elragadtatás? Egészen megváltoztatja! Társai félnek tőle, húga
pedig azt hiszi, hogy mindjárt meghal. Azért a közeli malomba futnak segítségért. A derék Niccolo molnár karján viszi házába. Bernadette magához
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1. Úrangyalát végzi a kis Bernadett
1. Úrangyalát végzi a kis Bernadett,
Melyre eget nyitnak angyali kezek.
Áve, áve, áve Mária, Áve, áve, áve Mária
2. Ott térdel Bernadett összetett kézzel,
Melyben szentolvasó, és így énekel: Áve…
3. Ó égi tünemény, Teremtőnk Anyja,
Üdvözlégy éntőlem, e szent barlangban. Áve…
4. Fejeden korona; fehér liliom,
Szüzesség virága tündöklik azon. Áve…
5. Hatalmas Pártfogónk, imádkozz értünk,
Légy éltünk útjain mindenkor vélünk. Áve…
2. Szűzi tiszta látomásunk (H 287 Angyaloknak)
1. Szűzi tiszta látomásunk, Mária,
Szívünkből száll Lurdba hozzád, szent ima.
Lurdi virágszál, nyíljék meg szíved,
Zárd be esdeklő magyar népedet.
2. Szeplőtlen szent boldogságos Asszonyunk!
Irtsd ki minden bűnünk is, fohászkodunk. Lurdi…
3. Imádkozó fénylő, fehér Máriánk!
Szent imáddal védd meg drága szép hazánk! Lurdi..
3. Mária téged sosem ért a vétek (H 300 Felmutat égbe)
1. Mária, téged sosem ért a vétek,
vallja az Egyház, hirdetik a népek
Fényed ez újkor, felragyogni látta,
szent neved áldja.
2. Boldog a barlang, hol te megjelentél,
isteni jóság tanúsága lettél.
Fénylesz időtlen, mennyei sugárban:
szűz, makulátlan!
3. Gyógyít a forrás, feltörve a mélyből,
új Siloé-tó szikla rejtekéből.
Szeplőtlen Asszony, áraszd a kegyelmet,
tárd ki a mennyet!
25

MÁRIA IMÁDSÁGOK
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.
Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak.
Ámen.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied
jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője
Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek,
Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton
mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban.
Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn
az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen.
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tér. Közben megérkezik a felizgatott édesanya, ütésre emeli kezét. De a jó
molnárék e szavakkal védik meg Bernadettet: „Ne bántsa leányát, hiszen ez
angyal!”.
Elmélkedés
Bernadette nem volt tisztában a jelenséggel. A gonosz szellem ármánykodásától tartott. Azért az Egyház fegyvereivel tette próbára. Az első
jelenésnél rózsafüzérét használta, a másodiknál pedig szenteltvizet... Az
Anyaszentegyház minden gyermekének kezébe adja e két eszközt. A szentolvasó mellett használjuk gyakran a szenteltvizet is. Olvasónk mindig velünk legyen, otthonunkban pedig legyen szenteltvíz. Szenteltvíztartónk ne
csak dísz legyen. Elmenéskor, hazaérkezéskor, lefekvéskor, főleg kísértés
idején hintsük meg magunkat vele. Amen.
3. jelenés
február 18. csütörtök
Február 18-án Millet asszony és Peyret kisasszony, aki kongreganista
volt, kísérték Bernadettet a barlanghoz. Szentelt gyertyát, tintát, tollat és papírt vitt a két nő, hogy a jelenés mondanivalóját írja le. Hogy minden föltűnést elkerüljenek, korán reggel indultak. Alighogy megérkeztek, Bernadette
örömtől sugárzó arccal jelentette, fölmutatva a barlanghoz: „Ott van!” Aztán
a két kísérő kívánsága szerint vette a tollat és a papírt, fölmászott a barlang
széléhez és kérte a szép hölgyet, hogy írjon. De a jelenés azt mondta: „Amit
én magának mondani akarok, nem szükséges, hogy leírja.” Aztán tovább
folytatta: „Legyen olyan jó és jöjjön vissza két héten át minden nap.” S miután Bernadette igennel felelt, az égi asszony még hozzátette: „Nem ígérem,
hogy ebben a világban boldog lesz, de a másikban igen.” Bernadette e harmadik látomásnál nem esett elragadtatásba , de igen boldognak látszott.
Elmélkedés
Ami ennél a jelenésnél a lelkünket megragadja, az a Szűzanyának finom beszédmódja, udvariassága. Magázza Bernadettet, az egyszerű pásztorleányt, és milyen szépek kéri: „Legyen olyan jó”. Nem parancsol, hanem
kér. Íme a lelki finomság. Megszégyenülök a Szentszűz beszédmódjának
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hallatára. Bizony, nemcsak idegenekkel, de még a legközelebb állókkal sem
beszéltem sokszor a tisztelet és szeretet hangján. Tegyük elviselhetőbbé az
amúgy is nehéz életet udvarias, finom beszédmodorunkkal. Szavaink ne
szúrjanak, hanem simogassanak; ne keserítsenek, szomorítsanak, hanem fakasszanak örömet és mosolyt.
Az Úr azt mondta: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön” s
hogy „Boldogok a lelki szegények”. A Szűzanya is azt adja Bernadette tudtára, hogy a földön nem teszi boldoggá, csak az égben. Pedig mennyire jólesett volna, ha fulladásaitól megszabadult volna, ha családi körülményükön,
helyzetükön, szegénységükön segített volna. Úgy látszik, hogy nem ez a
fontos. A Szent Család szegényesen élt, a szentek szűkölködtek, akinek volt
valamije, elosztotta a szegények közt.
Ne vágyódjunk nagy vagyon, sok pénz és kényelem után. Ne irigyeljünk senkit. A betegséget is fogadjuk jó szívvel Isten kezéből. Amen.

HARMADIK NAP
4. jelenés
február 19. péntek
Az aggódó édesanyát Bernadette szavai a szép Szűzről meggyőzték,
hogy nem álmodozás, se nem az ördög mesterkedése, ami leányával történik. Most már ő kéri férjét, hogy Bernadette teljesíthesse a titokzatos személy kérését. Február 19-én az anya és a nagynéni kísérik el Bernadettet. De
hamarosan kis csoport csatlakozott hozzájuk, mert a jelenés híre és annak
kérése, hogy két héten keresztül menjen oda, nem maradt titokban. Ahogy
megérkeztek, Bernadette mindjárt letérdelt, veszi olvasóját és keresztet vet.
Abban a pillanatban megszűnik számára a világ, elragadtatásba esik. Mosolyog a látomás felé, azután hirtelen felugrik, a barlang felé lendül könnyed
mozdulattal, mintha szárnyakat kapott volna. Az anya ijedten kiált fel:
„Istenem, ne vedd el gyermekem!” Mások csodálkozva suttogják: „Milyen
szép!” Az elragadtatás k.b. fél óráig tartott. Mikor Bernadette magához tért,
azt mondta: „Míg a hölggyel beszélgettem, baljóslatú hangokat hallottam.
Össze-vissza kiabáltak és egy erősebb hang ezt ismételte: Menekülj, menekülj! De a hölgy egy pillantása a hangok irányába elcsendesítette a titokzatos és félelmetes hangzavart.”
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Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattál
Lourdes-i szent Szűz, ki csodálatos forrást fakasztani méltóztattál
Lourdes-i szent Szűz, ki magadhoz édesgetsz bennünket
Lourdes-i szent Szűz, ki a hitetleneken
és gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél
Lourdes-i szent Szűz, kinek kegyes látogatása mutatja,
hogy az Isten még nem hagyott el bennünket
Lourdes-i szent Szűz, a zarándokok édes reménye,
ki mindenféle betegséget meggyógyítasz
Lourdes-i szent Szűz, ki annyi szerencsétlent megvigasztalsz
Esedezve kérünk, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunk
LOURDES-I SZENT SZŰZ, HALLGASS MEG MINKET!
Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenségein
Törd meg a pokoli kígyó fejét
Védelmezd a pápát, aki a te Szeplőtelen fogantatásodat kihirdette
Ne engedd, hogy hazánk megszűnjék kedvelt országod lenni
Ne feledkezzél el szegény országunkról
Add vissza nemzetünknek őseink hitét és erényeit
Gyógyítsd be hazánk sebeit: a káromkodást és hitetlenséget
Hajtsd le kegyes füledet mindazokhoz, akik segítségedet kérik
Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket,
hogy méltók legyünk meghallgattatásra
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!

Kegyelmezz nekünk!
Hallgass meg minket!
Irgalmazz nekünk!

Ezerszer dicsőítünk, Boldogságos Szűz Mária! Szent és szeplőtelen fogantatásod titkában!
Könyörögjünk!
Áldunk és magasztalunk legtisztább Szűzanyánk! A fényes Lourdes-i barlangban szelíd mosollyal tizennyolcszor jelentél meg, és azt mondottad az
elragadtatásba merült Bernadettnek: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!”
Ujjongó szívvel dicsérjük Istent ezért a nagy kegyelmedért. Hálát adunk neked Lourdes-i jelenésedért és azért a sok jótéteményért, amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol. Most és
mindörökké. Ámen.
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LITÁNIA A LOURDES-I MIASSZONYUNKHOZ
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Irgalmazz nekünk!
Irgalmazz nekünk!
Irgalmazz nekünk!
Irgalmazz nekünk!

Lourdes-i szent Szűz, mi asszonyunk, Istennek szent anyja
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!
Lourdes-i szent Szűz, Magyarország Nagyasszonya
Lourdes-i szent Szűz, ki 18-szor megjelenni kegyes voltál
Lourdes-i szent Szűz, ki azt mondottad:
„Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás!”
Lourdes-i szent Szűz,
ki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni,
hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni
Lourdes-i szent Szűz, ki a Pireneusok hegyein mutattad magad,
hogy mi is az ég felé törekedjünk Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki mint titkos galamb,
a sziklák hasadékában egy barlangban megjelenni kegyeskedtél
Lourdes-i szent Szűz, ki kezedben rózsafüzért viselve,
minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál
Lourdes-i szent Szűz, ki összekulcsolt kezekkel minket az imára tanítottál
Lourdes-i szent Szűz, ki égre emelt tekinteteddel arra intettél,
hogy szívünket mi is az ég felé emeljük
Lourdes-i szent Szűz, ki lábadon aranyrózsát viselve,
minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket
Lourdes-i szent Szűz, ki a gyermekek iránt szeretetet tanúsítottál,
hogy törekedjünk mi is, mint a gyermekek, szelídek és ártatlanok lenni
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnbánatot
háromszorosan ajánlani kegyes voltál
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Elmélkedés
Minden bizonnyal a zavaró hang és félelemkeltő moraj a gonosz lélek
műve volt. Látta a könyörületes Isten tervét és azzal akarta azt elgáncsolni,
hogy megijeszti a gyermeket.
Ez volt az első próbálkozása, amelyet még sok más követett. De a
Szűzanya győzedelmeskedett minden gáncsoskodáson.
Az ördög, a bukott angyal minden jót meg akar akadályozni. Mindazok ellen támadást intéz, akik lelkeket akarnak menteni és akik maguk sem
akarnak hatalmába kerülni. Hízelkedéseivel megkörnyékezte az Úr Jézust
negyvennapi böjtje után, most pedig a Szűzanya mentő munkáját akarja
megakadályozni. Assisi Szent Ferenc idejében egy testvérnek angyal képében, Páduai Szent Antalnak csúnya sátán formájában jelent meg. Szent
Kolétát és Vianney Szent Jánost tettleg bántalmazta. - Ha Isten jó gyermekei
akarunk lenni, minket is támad. Hol finoman, a kellemesnek külszínében,
hol meg egészen durván, erőszakosan, követelőzve lép föl. - Nehéz helyzeteinkben, lelki harcainkban bizalommal tekintsünk föl Máriára. Ő azzal,
hogy a Megváltó édesanyja lett, megtiporta a sátán fejét, Bernadettet megvédelmezte, minket is győzelemre segít. Amen.
5. jelenés
február 20. szombat
A jelenésnek híre mind nagyobb és nagyobb körben terjed el.
Bernadette neve hamarosan ismert lesz szegények és gazdagok, egyszerűek
és műveltek közt. Vannak, akik csodálkozva, mások a nevetség, gúnyolódás
hangján beszélnek róla. Abban azonban mind megegyeznek, hogy akarják
látni a jelenés alatt. Február 20-án több ezren tolongtak a barlang körül. De
Bernadette azt írja jegyzeteiben, hogy ebből semmit sem látott, mikor a barlanghoz ment, annyira lekötötte figyelmét az, akit már négyszer látott. Ezen
a napon negyven percig volt elmerülve, imádkozva térdreborultan. Szemeit
egy pillantásra sem vette le a barlangról. Arcán semmihez sem hasonlítható
báj tükröződött. Akik látták, azt mondták: Olyan volt az arca, mintha fény
hatolt volna át rajta. Szemei ragyogtak. Néha nagy könnycseppek fátyolozták. Az egész arc egy nagyon jó személy jelenlétét árulta el. Ez a jelenés,
ahogy Bernadette jegyzeteiből kitűnik, egyedül csak neki szólt. Nem is
mondott semmit arról, hogy mit látott és hallott, csupán csak annyit, hogy a
Szűzanya egy imára tanította.
7

Elmélkedés

Elmélkedés

Bernadettet nem érdekelte a sokaság. Nem törődött azzal, hogy menynyien kíváncsiak rá. Ez a szentek viselkedésmódja. Nem keresik a feltűnést
és nem örülnek a megtiszteltetésnek.
Mennyire mások vagyunk mi, a világ fiai? Sokan közülünk hajhásszák
az elismerést, keresik a bókot, óhajtják, hogy dicsérjék őket és tapsoljanak
nekik. Vannak, akik még a szent helyeken is mutogatják magukat, vagy kíváncsian tekintgetnek. - Ha az égiekkel akarunk társalogni, ha templomba
készülünk, vagy főleg, ha ott vagyunk, szűnjék meg számunkra a külvilág.
Merüljünk el a mennyeiek szemléletében és a mi arcunkon is kiverődik az
áhítat szépsége! Amen.

Az élet nekünk is nehéz, sokszor elkeseredünk, mert elviselhetetlennek találjuk az élet terheit. Sokszor semmi örömet sem találunk az életben.
De a te jóságos arcod, ó szeplőtelen Szent Szűz, erőt ad a küzdelemhez. Ó
mily hálásak vagyunk, hogy anyai jóságodat, meg égi boldogságunkat is
kinyilatkoztattad. Bármily keserves földi létünk, de látjuk, hogy a jövendő
élet minden fáradtságot megér. Azért fogunk is küzdeni lankadatlanul rossz
hajlandóságunk ellen és a bűn csábításainak ellent állunk.
Ó, Mennyei Atyánk, köszönjük Neked, hogy e kilenc nap alatt ránk is
sugároztad kegyelmedet. Erősíts meg minket a jóban és segíts meg minket
harcainkban. Ó tisztaságos Anyánk, hófehér Mária, előtted térdelünk, bűnös
gyermekeid. Azzal a kéréssel fejezzük be ájtatosságunkat, hogy egykor mi
is megláthassuk jóságos arcodat. Amen.

NEGYEDIK NAP
6. jelenés
február 21. vasárnap
Február 21-én Bernadette reggel 6 órakor érkezett a barlanghoz, de
már annyian voltak, hogy alig tudott megszokott helyére menni. A tömeg
lelkesen élette. Ezen a napon Dozous doktor is elismerte a jelenések természetfelettiségét. Pedig azért jött, hogy a tudomány szavával, annak nevében
leleplezze, ahogy ő mondotta, a beteges gyermek képzelődéseit. De egészen
másképp történt. Amikor látta, hogy Bernadette az elragadtatás alatt megőrizte önuralmát, öntudatát, ami abból látszott, hogy elaludt gyertyáját többször odanyújtotta a mellette levőnek, hogy gyújtsa meg, amikor szívműködését, érverését rendesnek találta, megállapította, hogy itt nem hisztérikus
képzelgéssel áll szemben. Az egész előtt érthetetlen dologban Isten ujját látta. Többször is eljött a jelenésekre és Lourdes asszonyának a legnagyobb
bajnoka lett. Ő figyelte meg azt is, hogy ennél a látomásnál a kis látnok arca
egyszer elszomorodott és két nagy könnycsepp csordult végig az arcán. Ez
azért történt, mert a szép hölgy is szomorúan nézett a távolba és aztán így
szólt Bernadettehez: „Itt imádkozzon a bűnösökért!”
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tegségből keletkeztek, éppen azért orvosi gyógyszerrel gyógyítani sem lehetett, mert természetfölöttiek voltak. Mint pl. Assziszi Szent Ferenc, aki testén viselte Urunk öt szent sebét.
A modern ember sok mindent tud. Legyőzheti a természet erőit, fölülkerekedhetik rajtuk, de meg nem szüntetheti. Ezt csak a jó Isten teheti meg,
aki a világot semmiből teremtette. Csodát csak ő tud művelni. De ne gondolja a halandó ember és ne is várja, hogy minden szíre-szóra felfüggeszti
Isten a természet rendjét és csodát tesz. Csak akkor, ha igen fontos. Amen.
18. jelenés
július 16. péntek
Bernadette június 3-án járult először szentáldozáshoz. Amikor megkérdezték, hogy melyik tette boldogabbá: a jelenés vagy a szentáldozás, ezt
felelte: „Nem tudnám megmondani, mert mind a kettő igen boldoggá tett.”
Július 16-án harmadszor járult az Úr asztalához. E nap estéjén a jól ismert
hívást érezte szíve mélyén. Gondolkodás nélkül felállt, Lucia nagynénjéhez
ment és kérte, hogy kísérje el. Már messziről látták, hogy a barlang nyílása
be van deszkázva és előtte rendőrök járkálnak. Bernadette tehát a Gave folyó innenső oldalán térdelt le a barlanggal szemben. Este volt. Szép, csendes, nyári este. Egyszercsak a toronyban megszólalnak a harangok az esti
Úrangyalára. A leány hirtelen összerezzent és örömtől sugárzó arccal mondta: „Ott van, ott van! Üdvözöl minket! Ránk mosolyog az akadályok fölött.”
Eltűntek az akadályok és Bernadette nem látott mást, mint a kimondhatatlanul jóságos égi Anyát! Mégegyszer és utoljára elmerült az elragadtatás boldogságába, amelynek örömét a földön többé már nem élvezhette, mert a
Szűzanya most véglegesen búcsút intett kis választottjának.
A Szűzanya az utolsó akadályt is legyőzte. Végleg meg akarta erősíteni Bernadettet fontos küldetésében, mert bizony sok nehéz nap következett
ezután. Püspöke zárdába küldte, pedig ő szívesebben élt volna továbbra is
otthon. Számtalanszor elkérdezgették, mit látott, hogy volt? Sokszor meg is
kellett esküdnie szavainak igazságára. Azt írja, hogy ezek sokkal fájdalmasabbak voltak neki, mint fullasztó asztmája. Azt hitte, hogy már sohasem
lesz vége. Még haláltusájában is meg kellett esküdnie a jelenések valódiságára. Hogyan is bírta volna elviselni ezt a sok kétkedést, ha a Szent Szűz
nem véste volna oly mélyen lelkébe jóságos arcát 18 megjelenésével.
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Elmélkedés
Bernadette lelkébe mélyen bevésődött a Szűzanya szomorú tekintete,
amikor a bűnösökre gondolt. Azért egész életének nagy programja volt,
hogy a bűnösökért imádkozzék. De nemcsak imáit, hanem önmegtagadásait,
betegségével járó szenvedéseit is a bűnösökért ajánlotta föl.
Vajon miért borította el szomorúság a Szűzanya annyira jóságos arcát,
amikor a bűnösökről szólt? Bizonyára azért, mert azok nagyon megbántják a
jó Istent és szent Fiát. Másodszor, mert azokon kárbaveszik szeretett Fiának
sok szenvedése és kiontott drága vére. Harmadsorban, mert sajnálta őket hisz örökre el fognak veszni. - Az Úr Jézus is részben azért izzadott vért a
Getszemáni- kertben, mert előre tudta, hogy sokakért hiába volt 33 éves földi élete, 3 éves tanítása, kínszenvedése és halála. Ezt panaszolta föl
Alacoque Szent Margitnak is: „Íme a Szív, amely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak azért, hogy szeretetét kimutassa. És
sokaktól mindezekért csak hálátlanságot és megvetést kapok.” Jézus szomorúsága a Szűzanya szomorúsága is. Enyhítsük ezt a fájdalmat azzal, hogy
gyakran imádkozunk a bűnösökért, és főleg azzal, hogy a halálos bűnöket
kerüljük. Amen.
7. jelenés
február 23. kedd
Az egyre növekvő tömeg, amely a sziklabarlanghoz tódult, nyugtalanította a hatóságot. Mindenütt csak Bernadette-ről és a titokzatos hölgyről
beszéltek. Ezért a hatóság felelősségre vonás terhe mellett szigorúan megtiltotta Soubirous Ferencnek, hogy leányát a barlanghoz engedje. Bernadette
tehát február 22-én iskolába ment. Útközben azonban egyrészt valami láthatatlan akadályt érzett maga előtt, másrészt legyőzhetetlen vágyat, hogy a
barlanghoz menjen. El is ment. De ezen a napon nem látott semmit. Leverten ment haza. Nagyon szomorú volt egész nap. Az apa látta, hogy leánya
kimondhatatlanul szenved. Megesett a szíve rajta s a rendőri tilalom ellenére
megengedte, hogy leánya ezentúl szabadon menjen a barlanghoz. Másnap,
február 23-án a szentmise után boldog viszontlátásnak örvendhetett
Bernadette. Eljött az égi hölgy, hogy megvigasztalja választottját. A jelenés
alatt úgy látszott, mintha a gyermek újjászületett volna. Szeme fénnyel telt
meg, ajkán angyali mosoly látszott. Olykor a könnyekig elérzékenyült. Egy9

szer olyan volt, mint aki örömtől szólni se tud, máskor meg, mint a könyörgő, alázatosan imádkozó.
Estrade író, aki Dozous doktorral jött, azt mondta, amikor Bernadettet
szemlélte: „Itt imádkozni kell és nem filozofálni, okoskodni.” Ez a titkok
jelenése volt. Mária egészen bizalmasává tette Bernadettet, aki erről a
jelenésől sem mondott egyebet annál, hogy a jelenés három titkot bízott rá.
Ezt meg is őrizte, magával vitte a sírba.
Elmélkedés
Kimondhatatlan lelki fájdalmat jelentett Bernadette-nek, hogy február
22-én nem láthatta a végtelenül kedves és jóságos jelenséget. Nem talált
örömet a rózsafüzér-imában. A barlangnál sem maradt, ahol pedig annyi
öröme volt. - Sokszor lelkünkre is rászakad ehhez hasonló elhagyatottság.
Ilyenkor nem találunk örömöt semmiben. Nem tudunk kellő áhítattal imádkozni. Nem ád lelki örömöt a szentgyónás és szentáldozás. Mintha a jó Isten
nagyon-nagyon messze volna tőlünk. Ez a lelki szárazság időszaka.
De ez csak azért van, hogy annál bőségesebben vágyakozzunk utána.
A jó Isten mintegy próbára teszi hűségünket, hogy akkor is szeretjük-e, kitartunk-e mellette, amikor nem érezzük szinte közvetlenül magunk mellett.
De ha kitartunk, rajtunk is könyörül az Úristen és eláraszt lelki örömmel,
vigasszal, mint a Szűzanya Bernadettet. Amen.

KILENCEDIK NAP
17. jelenés
április 7. szerda
A Szent Szűz március 25-én megnevezte magát, április 7-én pedig a
nép szemeláttára csodával hitelesítette szavait.
Bernadette ezen a reggelen is, mint a harmadik jelenéstől mindig kezében tartotta égve a szentelt gyertyát. Jobb kezét a gyertya lángja mellé tartotta, hogy a szellő el ne oltsa. Ámde ellenkező légáramlat jött és a gyertya
lángja a leány kezét nyaldosta. A nép rémülve kiabált: „Megég, megég, segítség!” De Dozous doktor, aki mintha a Gondviselés rendelkezése folytán
lett volna ott, megtiltotta, hogy eloltsák a gyertyát. Egynegyed óráig csapkodták a lángok Bernadette kezét, de ő semmi fájdalmat nem árult el. Arca
derűs maradt, sőt az elragadtatás után az orvosi vizsgálat semmiféle égési
sebet nem talált. Az orvos megcsinálta az ellenpróbát. Az elragadtatás után
többször Bernadette keze alá tartja az égő gyertyát. Ámde Bernadette gyorsan elkapja kezét, mondván: „Maga megéget engem!”
Íme a csodás jel! Ugyanaz a gyertya egyszer éget, máskor nem. Ez az,
ami emberi elménknek magas. A Szent Szűz a gyertya csodáját adta az állhatatosan kitartó népnek. Egyúttal ez volt az utolsó látomás, amelnyek a
nagy közönség tanúja volt.
Elmélkedés

ÖTÖDIK NAP

A barlang hölgye eddig csak bensőséges közléseket, titkos megbízásokat adott Bernadette-nek. Ezekkel alakította lelkét és előkészítette küldetésére. Az ismételt elragadtatások azt a célt szolgálták, hogy a nép úgy ismerje
meg Bernadettet, mint aki rendkívüli jelenségnek beavatottja, bizalmasa,
mert csak így töltheti majd be küldetését, amely az egész világnak szól.
E nyolcadik jelenés alkalmával a keret már kitágul, mert Bernadette az
elragadtatás közben a nép felé fordul, sír és fájdalmas hangon ismétli, amit

Nem ez volt az első és nem is az utolsó alkalom, amikor a természet
törvényét a jó Isten fölfüggesztette. A természet rendje az, hogy a tűz égessen és előfordult, hogy egyesek egészségében, mások vagyonában nem tett
kárt. - A természet rendje az, hogy az ember táplálékra szorul. S voltak emberek, akik hosszú időn keresztül vagy semmit, vagy nagyon keveset fogyasztottak s mégis megtartották rendes testsúlyukat. - A természet rendje
az, hogy a nehézkedésnél fogva minden a földön marad, mégis voltak, akik
a levegőben lebegtek elragadtatás közben. - A természet törvénye az, hogy
valaki egyszerre csak egy helyen lehet, mégis tudunk szentekről, akik egyszerre két helyen is szerepeltek. Hallottunk vízenjárásról, esőről, amelyben
az egyik bőrig ázott, a másik meg teljesen száraz maradt. Hallottunk vadállatok megszelidüléséről, sebekről, amelyek se nem sérülésként, se nem be-
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8. jelenés
február 24. szerda

16. jelenés
március 25. csütörtök
Bár a 15. jelenés megtörtént, Bernadette időnként mégis elment a barlanghoz, amikor csak tehette. Ott már asztalból oltárt rögtönöztek, áhítatos
kezek virággal díszítették, gyertya állandóan égett rajta. Három hét telt így
el, amikor közeledett Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. A megelőző
napon titkos vonzást éreztek az áhítatos lelkek, hogy a szép Mária-ünnepet a
barlangnál töltsék. De erősebb volt ez a vonzás Bernadette szívében, hisz ő
is érezte a hívást. Az est örömujjongással volt tele. Az éjjelt átvirrasztotta.
Nem tudott aludni az örömtől és készületül a viszontlátásra ezerszer is elmondta az Üdvözlégyet. Amikor reggel Bernadette megérkezett, a hölgy
már várta kedvesen, mosolyogva. Bernadette zavartan bocsánatot kért késéséért, de a jelenés megnyugtatta, hogy nincs semmi baj. Bernadette irataiban
megjegyzi, hogy a jelenés még egyszer sem volt oly jóságos és bátorító,
mint most. Azért bátorkodott előhozakodni kérésével: „Asszonyom, legyen
olyan jó és mondja meg, ki Ön.” Bernadette kétszer mondta el kérését, mire
a jelenés csak mosolygott, de annyi szeretettel, hogy Bernadette most már
könyörögve, esdve ismételte meg kérését. Erre a csodálatos szépségű nő elkomolyodott és úgy látszott, mintha megalázkodna. Kezeit összetette, tekintetét az égre emelte, aztán karját lassan széttárta és a gyermek felé hajolva
ezt mondta: „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás.”
Elmélkedés
A titok feltárult. Bernadette, az egyszerű lány volt méltó arra, hogy
hallja a kijelentést. IX. Pius pápa négy évvel ez előtt hirdette ki hittételként
a Szentszűz szeplőtelen fogantatását s most az égi anya is tudomására hozta
a világnak a nagy titkot. Eloszlatott minden kételkedést a jelenések igaz voltában, a nép titkos sejtelme íme valóság. A kis hegyi város szent örömmel
volt tele, hogy az égi Anya kegyes volt hozzájuk leszállni. A plébános már
nem ellenkezett. Fölfedte magát a titkos jelenség. - Mi is szent hódolattal
borulunk le előtted, ó kegyes Szűz, s bár nem értjük nagy kiváltságodat, de
hisszük, és magasztalunk téged ó bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz
Mária. Amen.
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az égi hölgytől hallott: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat.” Az Istenanya már
nemcsak a kedves gyermekhez, de szól a bűnösökhöz is, akiket arra buzdít,
hogy bánják bűneiket, mert csak így hullhat számukra megbocsátás az égből.
Elmélkedés
Ha a Szűzanya háromszor ismételte a bűnbánatot, valószínűleg volt is
oka rá, vagyis nagyon fontos. A szerencsétlen bűnbeesett embernek egyetlen
módja van, hogy lelkének hófehérségét és a jogot a mennyországra visszaszerezze. Ez pedig a bűnbánat. Vigasztaló annak, aki tartja, de rettenetes
annak, aki semmibe se veszi. A pokol nem ijesztő szó csupán. Jézus is mondotta és a Szűzanya is kijelentette Fatimában. Higyjünk Jézus és Mária szavának.
Ha gyarlóságból, emberi gyengeségből vétkezünk, tisztuljunk meg
tőle a szentgyónásban és adjunk elégtételt. Engeszteljünk bűneinkért. Bánjuk és sirassuk azokat. Szent Péter apostol haláláig siratta botlását, Szent
Alajos sírva fakadt, ha bűneire gondolt. Mária Magdolna Jézus halála után a
pusztába ment, a kényelmes lakás helyett barlangban lakott, szigorúan böjtölt és így tartott bűnbánatot előbbi súlyos bűneiért.
A Szűzanya figyelmeztető szavai után komolyabban kell gondolkodnom a bűnről és a bűnbánatról. Őszintén magunkba kell néznünk és jobban
magunkba kell szállnunk a szentgyónás előtt. Sokan nem találnak gyónnivalót. A szentek pedig, akik gyakran gyóntak, mindig bűnösnek érezték magukat. A lelkiatyától kapott kevés elégtételhez csatoljuk fájdalmainkat, szenvedéseinket, fáradtságos munkánkat, az élet kellemetlenségeit és mondjuk
Szent Ágostonnal: „Uram, itt vágj, itt égess, csak az örökkévalóságban kegyelmezz!” Amen.
9. jelenés
február 25. csütörtök
Február 25-én fakasztotta az égi hölgy azt a forrást, amelynek az volt
a feladata, hogy növelje a hitet, enyhítse a fájdalmakat, gyógyítsa a sebeket,
tisztítsa és éltesse a testet és lelket egyaránt. De, hogy ez a forrás fakadhasson, ahhoz Bernadette megalázása és alázatossága kellett. Az történt ugyanis, hogy Bernadette a mai napon azt hallotta: „Menj, igyál a forrásból és
11

mosd meg magad.” A leányka azonnal indul a Gave felé. De a jelenés viszszahívja. Meglepetten áll Bernadette, töprengve néz körül, tanácsot kérően
néz a barlang felé, majd a barlang bal sarkában kaparni kezd. A kis gödör
hamarosan megtelik iszapos vízzel. Háromszor megízleli, megmossa arcát,
tép egy csomó füvet és megeszi.
A tömeg, amelyet Bernadette elragadtatásai a legnagyobb csodálkozással töltött el, s amelyeknek hatása alatt úgy érezték, hogy lelkük a természetfeletti világba emelkedett, most azt hitte, hogy a kislány eszét vesztette.
Bernadette megalázása azonban nem volt haszontalan. A kis vízér ugyanis
lassan növekedett, másnap pedig már mindenki az ég adományának tekintette. De leginkább a világ betegei, nyomorékai, akik a csodás vízben meggyógyultak, igazolják Bernadettet.
Elmélkedés
E jelenéssel kapcsolatban két dolgot tehetünk megfontolás tárgyává: a
megaláztatást vagy alázatot és az önmegtagadást. Mindkettőtől prüszköl a
gyarló ember, menekül tőle. Sem az alázat, sem az önmegtagadás nem tetszik neki. - Nem alázta-e meg magát eléggé Jézus, hogy Isten létére fölvette
emberi természetünk gyarlóságát a bűn kivételével? Istállóban születik,
megmossa tanítványai lábát és lelkükre köti, hogy aki nagyobb akar lenni,
legyen a többinek szolgája. Másutt, azt mondja, ha vendégségbe hívnak, ne
válasszátok az első helyeket. - S nem alázták-e eléggé meg, amikor leköpdösték, kicsúfolták, gonosztevőként keresztre feszítették, sőt még a kereszten is gúnyolták, káromolták? A nagy lelkek mind ezt az utat járták. Csak a
kicsinyes lelkek keresik tűzön-vízen át a maguk igazát.
A megalázás türelmes elviselése, a szerény magaviselet, a lelki önmegtagadások közé tartozik. Vannak testi önmegtagadások is: böjtölés, virrasztás, térdelés, szúrós ruha viselése, kemény fekvőhely. A szentek leleményesek voltak az önmegtagadás gyakorlásában és kíméletlenek önmagukkal
szemben. Jézus így ajánlja az önmegtagadást: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát és úgy kövessen. Amen.
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Elmélkedés
Külön óhaja a Szűzanyának, hogy necsak egyenkint menjenek megjelenése színhelyére, hanem tömegesen, zarándoklat formájában, kereszttel,
zászlókkal, egyházi szokás szerint. Ha a Szűzanya ezt kéri, akkor annak lelki értéke van. Azért kell nagyon nagyra becsülnünk a zarándoklatokat. Minden bizonnyal nem kis dolog gyalog menni búcsújáró helyre, vállalkozni
hosszú útra, vállalni minden nehézséget, amely a tömeges zarándoklással
jár, alkalmazkodni a menésben, imában, énekben, tűrni a meleget vagy esőt.
- Egészen más egyedül menni, az embernek kénye-kedve szerint. A régiek
többet zarándokoltak, hosszú utakat tettek meg gyalog. Itt-ott még nálunk is
előfordul, hogy többnapi utat tesznek meg a Szűzanya kegyhelyeire. Járjunk
mi is az égi Anyánk kedvében és amikor alkalom kínálkozik, zarándokoljunk el a kegyhelyeire. Amen.

NYOLCADIK NAP
15. jelenés
március 4. csütörtök
Március 3-a megint az a nap volt, amikor Bernadette nem találkozhatott az égi jelenéssel. Nem jött a szép hölgy, pedig a leány ott volt. Március
4-én, a 15. jelenés napján húszezer zarándok tolongott a barlangnál. A hatalmas tömeg nagy csodát remélt, meg azt, hogy a titokzatos kinyilatkoztatja
magát. Ott volt a polgármester, a rendőrkapitány s egyéb hivatalnokok. A
házból két rendőr kísérte Bernadettet a sziklabarlanghoz. Amikor az ég választottja az imát elkezdte, minden hang elhallgatott, minden térd meghajolt
és a felindulás magával ragadta a lelkeket. Bernadette arcán most is öröm és
szomorúság váltakozott. Egy óra hosszat tartott a boldog találkozás.
Bernadette azt jegyezte meg a látomás után, hogy az égi hölgy nem búcsúzott el, mert éppúgy mosolygott rá, mint máskor. Bizonyára még nem fejezte be művét.
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végezte az imát. A nép, ahogy Bernadettel együtt térdelt el és csókolta meg
a földet, most ugyanúgy mutatta rózsafüzérét a barlang felé lelkes kiáltások
közepette.
Elmélkedés
Csodálattal hallottuk, hogy a Szent Szűz észrevette a rózsafüzércserét. Ebből következtethetjük, hogy előtte nincs titok. Mindenikünk élete
úgy van előtte, mint a nyitott könyv. Ismeri szenvedéseinket, küzdelmeinket, megpróbáltatásainkat. - Bezzeg van előttünk titok elég. Csupa váratlan
dologgal van teli életünk. Gyakran szeretnék fellebbenteni a titkok fátylát és
belenézni a jövőbe. Ez okból sokan az ördöggel cimborálnak, mások
babonáskodnak, kártyát vettetnek és sok ostobaságot elhisznek. Érdekesek
az emberek. Akiben hinni lehet és érdemes, annak nemigen, vagy nem szívesen hisznek, de holmi játéknak bedőlnek. Ne legyünk kíváncsiak. Szent
hitünk szerint a jövő Isten kezében van. Amen.

HATODIK NAP
10. jelenés
február 26. péntek
Amikor február 26-án Bernadette a barlanghoz ment, egyáltalán nem
csodálkozott az új forráson, hanem miután keresztet vetett, ivott a vízből és
megmosta arcát. Ezen a napon az égi hölgy még jobban beavatja Bernadettet az engesztelés titkába. Már az elragadtatás boldog örömét érezte a leány,
amikor e szavakat hallja: „Csókolja meg a földet a bűnösökért.” Az alázatos
gyermek abban a pillanatban meghajtja fejét és megcsókolja a földet. A
bűnbánat eme cselekedetét felajánlja a jelenlévőkért. A nép utánozza Bernadettet. Mindenkinek lelke csodálkozással és reménységgel telik meg. A titkos események mögött mindenki Isten sejti. Mária előre érezteti irgalmát.
Ilyenképpen Massabielle az átváltoztatás sziklájává lett.
Elmélkedés

14. jelenés
március 2. kedd
A március 2-i látomás alkalmával egymást követték: ima, elragadtatás,
benső öröm. Sőt még az is megtörtént, hogy az elragadtatásban lévő leány
láthatóan fölemelkedett a földről. Ez alkalommal az égi hölgy megismételte
üzenetét a plébánoshoz, hogy kápolnát építsen és még hozzátette: „Azt akarom, hogy az emberek processzióban jöjjenek ide.” - Ismét nehéz megbízás.
Megint a paphoz kell mennie. Bernadette most nagynénjével megy, hátha
ketten bátrabbak lesznek. S a leányzó félénken adja elő a barlangi hölgy
üzenetét: „Éppen ez hiányzott még - szólt komoran a plébános. - Mondtam
már, hogy ne üzengessen nekem a hölgyed ismeretlenül, hanem mondja
meg a nevét. Vagy ajánlok egy más módot, hogy megismertesse magát. Ott
a sziklabarlangnál van egy vadrózsabokor. Virágozzék az ki hirtelen a tömeg szeme láttára.” Bernadette mosolyogva távozott. A csipkerózsa nem
virágzott ki, de az új forrásban egymás után gyógyultak meg a betegek.
Mind több és több zarándok érkezett a barlanghoz. Csodálattal szemlélték
Bernadettet az elragadtatásban, utánozták bűnbánati cselekedeteiben és vitték otthonukba a csodás vizet. A nép hitt.

A Szűzanya Bernadette-től a megalázódás legmélyebb fokát kívánja: a
föld megcsókolását. Vannak szerzetesrendek, ahol ma is gyakorolják az önmegtagadásnak ezt a módját. Amikor a templomba bemennek és kimennek,
egészen leborulnak és megcsókolják a követ. Lourdes-ben attól fogva, hogy
Bernadette megcsókolta a nevezetes barlang előtt a földet, a mai napig csókolják a jámbor zarándokok. Ha mi nem is gyakoroljuk az önmegalázásnak
ezt a módját, azért lehetünk mélységesen alázatos lelkek. Kell is, hogy azok
legyünk. Komoly lelkiéletünk kívánja meg.
- A kis fundamentum bizonytalan alapja a háznak. Annál biztosabban
áll az épület, minél mélyebbre rakják le alapjait. Így van ez a lelki életben is.
Ha felületes, külszínes az alázatunk, bizonytalan a tökéletességünk. De minél mélyebbre megyünk az alázatban, annál biztosabbak lehetünk tökéletességünk felől.
A mélyen alázatos lélek, aki tisztelettel, dicsőséggel, hírnévvel, elismeréssel nem sokat törődik, nem esik olyan könnyen bűnbe. Az ördög
ugyanis a legtöbb embert hiúságánál, kevélységénél fogva keríti hatalmába.
Éva is azért követte el az első bűnt, mert olyan akart lenni, mint az Isten. A
lelki életben csak azok tehetnek komoly előhaladást, csak azok alakulhatnak
át rosszból jóvá, akik tudnak igazán alázatosak lenni. Azért bármi jót értünk
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el, vagy mondanak rólunk, hárítsuk a jó Istenre ezzel a fohásszal: „Ne nekem, Uram, ne nekem, hanem neked legyen dicsőség.” Amen.
11. jelenés
február 27. szombat
Bernadette ígéretéhez híven szorgalmasan eljárt minden nap a barlanghoz. Február 27-én a megszokottnál bensőségesebb volt beszélgetése és
öröme. Ezen a napon az égi hölgy úgy látszott, hogy magába száll és gondolkodik. Egyszercsak a csendben, amely mindig nagy események megelőzője, ezekre a szavakra lesz figyelmes Bernadette: „Menjen és mondja meg
a plébánosnak, hogy neki itt kápolnát kell építenie.”
A jelenés után Bernadette nagyon aggódónak látszott. Remegéssel töltötte el a gondolat, hogy a szigorú plébánoshoz kell mennie. Később bevallotta, hogy jobban félt akkor a plébánostól, bár jó volt, mint a rendőrtől. De
mégis elment, hogy az üzenetet átadja. A plébános hidegen fogadta, és nevetséges kérdéseket tett fel. A kisleány mindenre egyszerűen, de tiszteletteljesen felelt. Ezután rátértek a részletekre. Bernadette minden eddigi látomását elmondta. A plébános a barlang hölgyében hamarosan az Istenanyára
ismert, de nem akarta elhamarkodni a dolgot, és ezért ezt azt üzenetet küldte
Bernadettel: „Lourdes plébánosa nem tárgyal olyanokkal, akit nem ismer.
Mondja meg nevét és bizonyítsa be, hogy ő az.”
Elmélkedés
A 11. jelenéssel kapcsolatban a hallgatás hasznáról és a készséges engedelmességről elmélkedhetünk. Amint hallottuk, a Szűzanya magábaszállt,
gondolkodott és csak azután adott rendelkezést. - Igen sokan bánták már
meg, hogy elhamarkodottan beszéltek. Ilyenkor az ember lehet hirtelen haragú, mondhat sértő szavakat, az indulat annyira elragadhatja, hogy legjobb
barátját is megbánthatja, sőt még teremtő Istenét is. Megátkoz másokat és
magát, de még a percet is, amelyben világra jött. Amikor lecsillapul, szégyenkezik. Szent Jakab apostol mondja: „Aki a nyelvével nem vétkezik, tökéletes ember.” Ezért ne beszéljünk felindulásunkban és elhamarkodva, hanem mindig megfontoltan.
Bernadette-nek nehezére esett az üzenet átadása, mégis teljesítette.
Vannak parancsok, amelyeket nekünk is teljesítenünk kell. Sokszor nehe14

zünkre esik, vagy mert testileg, vagy mert lelkileg érezzük magunkat gyengének. De a parancsok megtartására az Úr Jézus, a szentek és Bernadette
példáját követve, áldozatot kell hoznunk. Az Úr Jézusról így szól az Írás:
„Engedelmes volt egészen a kereszthalálig.” Amen.

HETEDIK NAP
12. jelenés
február 28. vasárnap
Február 28-án Bernadette megérkezése előtt, több mint kétezer személy gyűlt össze egyrészt buzgóságból, másrészt kíváncsiságból. Ezen a
napon is a jelenés csak Bernadette-nek szólt. Mikor magához tért, egyenesen a templomba ment szentmisére.
Elmélkedés
Figyelemre méltó Bernadette viselkedése, hogy vagy a jelenés előtt,
vagy pedig ha úgy jön, utána szentmisére megy. Bár bensőleg érezhette,
hogy a legszentebb teremtménnyel, a Szűzanyával társalkodik, mégsem hanyagolta el a szentmisét. Nem gondolta, hogy nincs szüksége rá. - Mennyivel másképp tesznek manapság. Egészen kis ok is elegendő a vasárnapi
szentmise elmulasztására: emberi tekintetek, kis eső, kis hideg, vendégek,
enyhe betegség, munka. Ne legyünk könnyelműek a vasárnapi szentmise
meghallgatása tekintetében. Régi közmondás: Kinek milyen a vasárnapja,
olyan lesz a halálnapja. Amen.
13. jelenés
március 1. hétfő
Bernadette nemcsak az égi hölggyel, de az emberekkel szemben is
készséges volt. Március 1-én teljesítette egy áhítatos lélek kérését, hogy rózsafüzérét használja a jelenés alatt a sajátja helyett. De amikor az elragadtatás alatt a kölcsönvett rózsafüzéren akarja mondani az imát, a Szent Szűz
nem helyeselte. Bernadette azonnal elővette sajtját, feléje mutatta és azon
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