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MEDJUGORJE, AHOL AZ ÉG ÉS A FÖLD ÖSSZEÉR 

Szeptemberben harmadik alkalommal volt lehetőségem 
elutazni ugyanazzal a zarándokcsoporttal arra a helyre, 
ahol a Szűzanya éppen idén 40 éve minden nap megjele-
nik: Medjugorjéba. 
Földrajzilag Bosznia-Hercegovina déli részén találhatjuk 
meg. A hegyekkel körbevett völgyben katolikus vallású 
horvátok laknak, akik muzulmánokkal vannak körbe-
véve.  
A jelenések 1981. június 24-én 18 óra körül kezdődtek 
néhány tizenéves fiatalnak, akik a Podbrodnak nevezett 
helyen sétáltak. Egy hosszú szürke ruhás nőt láttak meg 
kisgyerekkel a karján fent a sziklák között (egyik látnok, 
Mirjana elmondása szerint). A fiatalok a hegy lábánál áll-
tak, amikor a sziklák között meglátták a Szűzanyát, de 
annyira megijedtek, hogy elszaladtak. Másnap ugyanab-
ban az időben erős belső késztetést éreztek arra, hogy 
visszamenjenek, de már a falu fele is velük tartott. A hat 
fiatal látnok szinte felszaladt a Jelenések-hegyére, ahol 
bemutatkozott nekik a Szűzanya: 

„Gyermekeim, ne féljetek, én vagyok a Béke Királynője.” 

Ettől kezdve mindennaposak lettek a jelenések. A látno-
kokra 10 titkot bízott a Szűzanya, amelyből Mirjana, 
Ivanka és Jakov már megkapta mind. Nekik már évente 
csak egyszer jelenik meg. Ivannak, Vickának és Marijának 
eddig 9 titkot adott meg, a Szűzanya jelenései még min-
dennaposak. Soha még ilyen hosszú időn keresztül nem 
jelent meg a világon a Szűzanya, mint Medjugorjéban.  
Az első zarándokutam óta én is erős belső vágyódást ér-
zek arra, hogy visszatérhessek erre a helyre, amikor csak 

lehetőségem van. Fontos 
hogy böjtölve, imád-
kozva és nyitott szívvel 
érkezzünk Medjugor-
jéba. Végigjárva, rózsafű-
zért imádkozva a Jelené-
sek-hegyén és a Krizevac 
keresztútján, Isten gaz-
dagon eláraszt bennün-
ket kegyelmi ajándékai-
val. 
Visszatérve a minden-
napjaimhoz ezekből erőt 
merítve azt tapasztalom, 

hogy könnyebb azon az úton járni, amelyet Isten nekem 
szánt. Minden egyes zarándokutamat követően köze-
lebb kerültem az Istenhez, elmélyültebb lett az Istenkap-
csolatom. Lételememmé vált a rózsafüzér imádság. 
Biztatok mindenkit, akinek van lehetősége, zarándokol-
jon el Medjugorjéba.  

(Patikné Bálint Beáta) 

 

RÖVID HÍREK 

• 2021. november 1-től Dr. Kiss-Rigó László me-
gyéspüspök rendelkezése értelmében, templo-
mainkban ismét kötelező a maszk viselése! 

• Kedves Testvérek! A Magyar Katolikus Karizmati-
kus Megújulás Országos Találkozóját, a fokozódó 
járványhelyzet miatt online közvetítéssel tartjuk 
meg. 

 

 

VASÁRNAP 
11.07. 

 
11:00 
 
 
17:00 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 
Hódi András halála 7. évf., fe-
lesége Julianna halála 3. évf., 
élő és + cs.tagok 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
11.09. 

 

 

8:00 

A lateráni bazilika felszente-

lése – Ü 

Szentmise 

SZERDA 
11.10 

Nagy Szent Leó pápa és 

egyháztanító – E 

CSÜTÖRTÖK 
11.11. 

 

 

17:00 

Tours-i Szent Márton 

püspök – E 

Igeliturgia 

PÉNTEK 
11.12. 

Szent Jozafát, püspök és vértanú – E 

VASÁRNAP 
11.14. 

 
11:00 
 
17:00 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
Szentmise 
 
Engesztelő imaóra 


