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ZARÁNDOKLAT SZENTFÖLDÖN 

Néhány napja a tévében képeket mutattak a ciszjordániai Bet-
lehem városából, ahol a Születés temploma előtti téren felál-
lított karácsonyfán kigyúltak a karácsonyi fények, megkezdő-
dött az ünnepi időszak. Szép emlékeket idéztek fel a képek, 
hiszen nem régen én is ott lehettem.  

Katolikus fenntartású oktatási intézmények dolgozóinak nyílt 
lehetőség elutazni zarándokútra, a Szentföldre. Jelentkeztem, 
de szinte magam sem hittem, hogy eljutok oda, ahol Jézus élt, 
tanított, majd keresztre feszítették. Akkor tudatosult igazán 
bennem, hogy mehetek, amikor Kopasz István atya messen-
ger üzenetet írt, hogy látta a nevemet a névsorban, és örül, 

hogy megyek. István atya volt 
a zarándoklat lelki vezetője. 
Folyamatosan kaptuk az in-
formációkat a SZEGEKIF tit-
kárságától, gyűjtöttem az is-
mereteket, készültem lelki-
leg. Az út 2022. november 15-
22-ig tartott. 

A repülőút után első szállá-
sunk Betlehemben volt, ahol 
három éjjelt töltöttünk. A vá-
ros neve a héber Beit Lehem 
alakból származik, jelentése a 

kenyér háza. Lakosságának nem egészen 20%-a keresztény, a 
többiek muszlimok. Sajnos elég jelentős a keresztények elván-
dorlása. A város polgármestere keresztény, aki azt mondta: 
„Betlehem nem kizárólag kövekből áll, hanem „élő kövek” is 
alkotják” 

Izraelben az időjárás enyhébb a miénknél. November közepén 
is 20 fok feletti a nappali hőmérséklet. A második napon csat-
lakozott hozzánk a helyi, keresztény idegenvezetőnk, Ihab, aki 
megismertette velünk Jézus életének helyszíneit. Sajnos ez a 
föld elég viharos történelmet élt meg. A különböző vallások 
képviselői felváltva építettek és romboltak az idő folyamán. 
Jelenleg is a szent helyeken emelt templomok többsége közös 
fennhatóság alatt van. A Születés barlangja és a fölé emelt ba-
zilika például római katolikus, görög-, és örmény ortodox kö-
zösség között oszlik meg. Hatalmas élmény volt megérinteni 
a Születés barlangjában Jézus születésének helyén lévő ezüst-
csillagot.: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est„ (Itt 
született Jézus Krisztus Szűz Máriától). A kisded Jézust csak itt 
ábrázolják a fejétől jobbra összetett kézzel. A városban na-
gyon sok olajfából faragott gyönyörű betlehemet készítenek 
és árulnak. Örömmel állapítottam meg, hogy a mi zsombói 

betlehemünk is megállná 
köztük a helyét. Betlehem 
szent helyeinek megláto-
gatása után két éjt Názá-
retben, majd két éjt Jeru-
zsálemben töltöttünk. 
 
A fél Dunántúl nagyságú 
Izrael minden Jézushoz köthető helyét felkerestük. Csak né-
hány helyszínt megemlítve, voltunk a Jordán folyónál, a Holt-
tengernél, Jerikóban, Kána városában, Jézus otthonánál, a Ga-
lileai tavon, Olajfák hegyén, Getszemáni kertben. Végig men-
tünk a Via Dolorosán, voltunk a Golgotán, Jézus sírjánál. Igazi 
zarándoklat volt a helyi templomokban István atya által tar-
tott misékkel, sok énekkel, imákkal a buszunkon, utazás köz-
ben, esténként beszélgetésekkel. Sokat gyalogoltunk változa-
tos terepen. Találkoztunk rengeteg zarándokkal a világ min-
den tájáról. Örömmel köszöntöttük egymást, érdeklődtünk a 
hovatartozásukról. Ezen a szent helyen a sok zarándok között 
igazi szeretetet, összetartozást éreztem. Kívánom, hogy ez a 
szent föld békét kapjon. István atyának és a zarándoktársaim-
nak jó egészséget, a szép emlékek megőrzését kívánom. Kö-
szönöm ezt a szép lelki utat azoknak, akik lehetővé tették az 
elmenetelemet. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok! 

(Zádori Aliz) 

 

 

VASÁRNAP 
12.11. 

 
11:00 
 
 
16:00 
17:00 

ADVENT III. VASÁRNAPJA 
Jenei Vince, felesége Anna, 
Monostori János, élő és 
+családtagok 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

CSÜTÖRTÖK 
12.15. 

8:00 Szentmise a plébános 
szándékára 

PÉNTEK 
12.16. 

8:00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 

12.18. 

 
11:00 
 
17:00 

ADVENT IV. VASÁRNAPJA 
Farkas és Kiri család, élő és 
+családtagok 
Engesztelő imaóra 


