Zarándoklat Kilitiből Andocsig

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezte dr. Gárdonyi Máté atya az andocsi
zarándokutat Nagyboldogasszony ünnepének tiszteletére, a résztvevők lelki üdvösségéért.
A Szent Kilit Római Katolikus Templom elől indult 2013. augusztus 11-én reggel 8 órakor az a
szépszámú, lelkes és nem kevés áldozatot vállaló társaság erre a különleges útra, mely egy
réges régi szép szokás felelevenítése már évek óta Kilitiben. Eredete a középkorig nyúlik
vissza, amikor a zarándokok olyan vallási kegyhelyeket kerestek fel, melyek távol voltak
lakóhelyeiktől, az oda való eljutás olyan áldozatvállalásról tett tanúbizonyságot, mely után a
zarándoklat résztvevői méltán éreztek lelki megújulást.
Napjainkra mindez természetesen más értelmet nyert, más körülmények között élünk és
ennek megfelelően másabb a zarándoklat fizikai teljesítésének minden részlete, mint az előző
korokban, évszázadokban. Ám a lényegét tekintve a cél ugyanaz: vezeklés, lelki megújulás, a
lélek megtisztítása.
Nos, ezzel a szándékkal indultunk útnak, és nagy örömmel vettük tudomásul, hogy gyalogos
utunk során egyre többen csatlakoztak lelkes zarándokló csapatunkhoz. A ságvári Képes fa
felé vettük utunkat, közben énekelve, imákat mondva haladtunk a poros, kiszáradt
dombokon. Itt rövid pihenő után aszfaltozott úton, és a Máté atya által elrendelt szilenciumot
betartva mélyedhettünk el gondolatinkban, és elmélkedhettünk az erdős útszakasz
csodálatos látványában is gyönyörködve. Lulláig haladtunk csöndben és elmélkedve, itt vett
fel minket az előre rendelt busz, mely egészen Andocs határáig szállított bennünket, ahol a
Képes fánál a Veszprémből érkező zarándoktársak csatlakoztak hozzánk. Utunkat együtt
folytattuk tovább, közösen imádkozva és énekelve. Az andocsi szőlőHegyen a Németh család
pincéjénél népes társaságunk frissítőt és finom pogácsát kapott, mely a nagy hőségben és
sok gyaloglás után igazán jólesett (hálás köszönet érte). Felfrissülve és a rövid pihenő után a
„célegyenesben” már szinte könnyebben ment a gyaloglás, hiszen láttuk az andocsi templom
tornyát, tudtuk, hogy a megbeszélt időre elérjük zarándoklatunk célját, az Angyalok
Királynéjának búcsújáró helyét. Jóleső érzéssel láttuk, hogy milyen sokan jöttek Kilitiből, de
az igazi meglepetés a Nagyboldogasszony Templomba való belépés után tudatosult
bennünk, hiszen a környék legszebb katolikus templomának padsorait majdnem a Kilitből
érkezett katolikus hívek telítették meg. Bár a zarándoklat során porosan és fáradtan léptük át
a templom küszöbét, mégis lelkiekben megújulva, felfrissülve, a 18 kilométeres gyaloglás
fáradalmait elfeledve vártuk a szent misét, amit dr. Gárdonyi Máté atya mondott Szalai
Tamás plébániai kormányzó szép köszöntője után. A mise alatt többen is szentgyónással és
áldozással tették teljessé a zarándoklatot.
Köszönjük Máté atyának, hogy megszervezte ismét ezt a nagyszerű zarándokutat, hiszen
napjaink rohanó világában igazán szükség van az ilyen „megállókra”, ahol elmélkedhetünk,
vezekelhetünk, feltöltődhetünk, és lelkileg felfrissülve térhetünk vissza a mozgalmas

hétköznapokba, hogy értelmes munkával járulhassunk hozzá családunk és nemzetünk
gyarapodásához, boldogságához.
Az 56 gyalogló és kerékpáros zarándok nevében köszönjük annak a száznál is több Kilitiben
élő katolikusnak, hogy eljöttek autóval, autóbusszal, hogy tanúi lehessenek áldozatos
utunknak, és közösen lehessünk részesei egy csodálatosan szép szent misének lakóhelyünktől
távol egy olyan templomban, mely igazi történelmi és vallási érték, amit évszázadokon át
vallási zarándokhelyként tiszteltek elődeink.
Reméljük jövőre legalább ennyien, vagy még többen lehetünk részesei ennek a szép
hagyománynak!

