Jobb légy ma, mint holnap lennél
Írta: Administrator
2017. augusztus 30. szerda, 10:22 -

Augusztus 13-20. között nyolcnapos búcsúra került sor a Csallóközben található –
Bacsfa-Szentantal és Nagymagyar után legismertebb búcsújáró helyen – Dénesden. Ezen a
zarándokhelyen hagyományosan, immár 21. alkalommal, azaz 1997 óta rendezik meg a búcsú
utolsó napján, vasárnap reggel a helybéli hívek, valamint a környékbeli magyar zarándokok
miséjét is. Így volt ez idén is, amikor éppen augusztus 20-ára esett a búcsú.

A körülbelül 230-240 km-re fekvő Zala megyei Gellénháza plébánosa, Nagy Péter atya
látogatott el ismét a Dénesdi Szűzanyához, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot. Nagy
örömmel jöttem ide, Dénesdre, a Szűzanyához idén is, ahogy tettem ezt eddig is a múltban, és
remélem, a jövőben is el tudok még jönni ide – mondta bevezetőjében Péter atya, majd őszinte
bűnbánatra szólított fel.

Szentbeszédében az isteni csodákról beszélt, a víz borrá változtatásáról, a tenger morajának
lecsitításáról, a vízen járásról, hogy csak néhányat említsünk. Mindezt az Isten tette az
embernek, méghozzá szeretetből. Nagy örömet okozva vele. Mária, a mi égi Édesanyánk, a
Magyarok Nagyasszonya, akinek oltalmába halála előtt Szent István felajánlotta országát, ma is
közbenjár értünk, ha kérjük tőle, esedezünk érte, napról napra fáradhatatlanul. Van egy okos
indián mondás, amit Péter atya megosztott hallgatóságával és körülbelül így szól: Ne arra
törekedj, hogy ma jobb legyél annál, aki melletted ül, mint te tegnap voltál, hanem arra, hogy
jobb légy ma, mint holnap lennél. Szentbeszédét Péter atya egy szép József Attila-idézettel
zárta, amely a nagy költő istenszeretetéről árulkodik.

Az idén is felemelően szép és emlékezetes dénesdi/kiscelli Segítő Szűzanya búcsú régi
himnuszunk, a Boldogasszony, Anyánk eléneklésével ért véget. Utána a zord, esős, szeles idő
ellenére többen maradtak még a templom udvarában található eresz alatt Péter atyával, egy kis
beszélgetés erejéig.
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