A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. október 24.
NYÁRI EMLÉK: VODICA-MÁRIAKERT KEGYHELY HERCEGSZÁNTÓ
A kegyhely eredete két látomáshoz fűződik. Az egyik történet szerint az itteni réten legeltették és az ásott kút vizéből itatták a jószágokat. Kisboldogasszony napja előtt
többen füvet kaszáltak, az egyikük elment a kúthoz vízért, és amikor a korsóját elmerítette a vízben, az hullámozni kezdett. A kútban világosság támadt, benne megjelent a Szűzanya, karjában a kisded Jézussal, aztán pedig
egy asszonyt látott, kezében egy kislánnyal, aki Szent
Anna volt Máriával. Összesen három alkalommal ismétlődött meg a jelenés. Ennek emlékére fűzfát ültetett és
később kápolnát építettek.
A másik történet szerint az 1830-as években a határon
szántó gazda ökrei a hátsó lábukra álltak, majd letérdeltek és fejüket lehajtották. Ekkor a földműves egy fűzfán
fényességet látott, benne Mária alakját a kis Jézussal. Ezután egyre többen jöttek a környékről imádkozni, így vált
zarándokhellyé Hercegszántó, ahol több csodás gyógyulás is történt. A kegyhelyen 2008. szeptember 19-én került felállításra a világ egyik legnagyobb méretű Szűz Mária szobra (10 m 53 cm), egy 1956-ban az országot elhagyni kényszerülő, Hercegszántói úrnak köszönhetően.

horvát tábor volt a településen nagyon sok gyermek
részvételével. Bese Gergő atya horvát nyelven áldotta
meg az általuk készített rózsafüzéreket. Sokak arcára
mosolyt csalva, hiszen Gergő atya nem tud horvátul,
ezért fonetikusan írták le neki az áldás szövegét, amit
próbált helyesen felolvasni.
A Mária szobor, a földön elterülő hatalmas rózsafüzér, a
kis kápolna, a kút, a keresztút állomásai, II. János Pál
szobra, a Szentháromság szobor, a szabadtéri oltár mind
része ennek az évről-évre szépülő zarándokhelynek. Aki
teheti, látogasson el egy Fatimai szentmisére!
(Bálintné Kaszás Erika)

VASÁRNAP
10.24.

HÉTFŐ
10.25.
KEDD
10.26.
CSÜTÖRTÖK
10.28.
VASÁRNAP
10.31.

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
11:00 Gábor János, felesége Margit; Illés Antal élő és elhunyt
családtagok
18:00 Engesztelő imaóra
Szent Mór püspök – E
8:00

Szentmise

Szent Simon és Szent Júdás
Tádé apostolok – Ü
18:00 Igeliturgia
ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
11:00 Vasas család; Fekete család
18:00 Engesztelő imaóra

Azóta évről-évre szépül a környezet.
A Fatimai jelenések napjain, májustól októberig, minden
hónap 13-án szentségimádást és szentmisét tartanak. A
családunkkal már több alkalommal jártunk a kegyhelyen,
de ebben az évben először augusztus 13-án vettünk részt
szentmisén, amelyet Bese Gergő atya mutatott be Polyák Imre zsombói kötődésű helyi plébánossal és a korábban Zsombón is szolgáló Biacsi József atyával. A több
száz zarándok több mint 50 településről érkezett az ország minden részéről, beleértve a határ menti horvát és
szerb zarándokokat is. A szentmisét megelőző héten
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