
Zarándoklat az Eucharisztia fényében 
Jakab János atyával Medjugorjéba, Bariban, San Giovanni de Rotondoba, Szent Mihály 
barlangjába, Lancianoba, Lorettóba zarándokoltunk a feleségemmel. Nagyon sok kegyelmet 
kaptam és utólag végigtekintve, ezek mind az Eucharisztiához kapcsolódtak. 
Az első nap János atya a buszban többször emlegette, hogy neki miséznie kell, hogy legyen 
Eucharisztia. Kicsit csodálkoztam, hogy miért olyan fontos ez, de ez is egy üzenet volt. Aztán a 
szállásunk pincéjében található kápolnában az első este szentmiséjét elaludtuk: az éjszakai 
buszozás után elnyomott engem és feleségem az álom. De a mise végére leértem, amikor János 
atya bejelentette, hogy egész éjjel kinn lesz az Úr, szentségimádás lehetséges. Fel lehetett 
iratkozni, rápillantva a lapra láttam, hogy éjjel háromra nem jelentkezett senki. Fel is ébredtem 
magamtól akkor, lementem. Le is váltottam az ott imádkozót. Semmi „izgalmas” nem történt, 
csendben hallgattam másfél órát, de nem „szólt” az Úr. 
Másnap a Cenákolo-ban a szerb fiatalember tanúságtétele alatt többször eszembe jutott, hogy 
reggel két rózsafüzér, délután egy rózsafüzér, de mikor hallgatnak szentmisét. Hiszen János 
atya mondta, hogy nem kapnak a helyi püspöktől papot, ő mikor itt járt néha misézett náluk. 
Pedig van kápolnájuk a most felépült új, vendégeket fogadó részlegüknél is, be is osontam 
körülnézni. 
Az esti szentmise után megint éjjeli szentségimádás kezdődött. Nagy meglepetésemre, János 
atya elkezdett gyóntatni. Hogy szentségimádás közben szentmisét nem mondanak, azt tudtam, 
de hogy gyóntatnak? Mindenesetre a résztvevők nagy számát látva, nem rossz megoldás. A 
végén jöttek/mentek a fiúk, köztük én is. János atya egyik félmondata hátralévő életem egyik 
célját fogalmazta meg: tegyem boldoggá a feleségem. Ennek a félmondatnak akkor még nem 
tulajdonítottam nagy jelentőséget, a pecsét rá másnap jött. Most is felébredtem éjjel egy másfél 
órás virrasztásra az Úr előtt. Elröpült ez az idő is.  
Másnap átmentünk hajóval Bariba, megnéztük Szent Miklós templomát, majd San Giovanni de 
Rotondo-ba buszoztuk. Szent Pió atya számomra a szentmiseáldozat legodaadóbb bemutatója: 
köztudott, hogy hosszú időkre elmerült a Szentség szemlélésébe, elfelejtkezve arról, hogy 
folytassa a szentmisét. 
Rotondóhoz közel van az angyalok hegye, a Gargano, ahol Szent Mihály arkangyal barlangja 
van. Varró Pista már volt ott és elmondta, hogy a szentség ott „érezhető”, ő pl. nem tudott 
kijönni a barlangból. Mikor odaértünk, éppen egy szentmise kezdődött. Véletlenül felfedeztem 
egy pici benyílóban egy kápolnát, ahol folyamatos szentségimádás volt. Határozottan éreztem, 
hogy nem tőlem jött közben az üzenet: az a feladatod, hogy tedd boldoggá a feleséged. A 
szentmisénk alatt az áldozáskor öt percig olyan örömmámor töltött el, amit persze leírni nem 
lehet, csak sírni örömömben. Soha ilyent áldozáskor még nem éltem át. Ez volt a pecsét a 
„feladatleíráson”. 
Két napot töltöttünk Pió atyánál, majd elindultunk Északnak, hazafelé. János atya jelezte, hogy 
lesz meglepetés, de nem árulta el, hogy mi. Mikor letértünk az autópályáról, mindjárt 
észrevettem a feliratot: miracolo eucaristico. Igen, Lanciano-ba mentünk, ahol a VIII. 
században egy pap kételkedett abban, hogy az átváltoztatás után a kenyér és bor valóban Jézus 
testévé és vérévé változik, és a keze között ez történt az ostyával és a borral. Megnéztük a 
monstranciában kitett „ostyát” és kis kvarcedényben a vér koagulátumokat. A kitett vizsgálati 
eredmények 1970-ből egyértelműen igazolták, hogy az ostya emberi szívizom és a koagulátum 
AB vércsoportú emberi vér. A tudósok csak arra nem tudnak magyarázatot, hogy miért nem 
romlott, romlik el egyik sem nemhogy az évszázadok, de néhány nap alatt sem a meleg olasz 
éghajlat alatt. Egyik zarándoktársunk megérintette a kvarcedényt és úgy járt, mint én a 
szentáldozással: „csak a ruháját érintem és meggyógyulok”. 
Ez történt velem a zarándoklaton és örökre hálás vagyok a Jóistennek (és János atyának), hogy 
ott lehettem. 
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