
 

1 Úton Keszthely-Vonyarcvashegy szakasz 
 

Keszthelyen a Fő téri Magyarok  Nagyasszonya Plébániatemplomban 7,30 -kor kezdődő 
szentmisével, Tál Zoltán plébános atya lélekemelő prédikációjával, méltóképpen ráhangolódva 
indult a zarándoklat. 
Közösen elmondtuk Székely János püspök atya e napra írt szép imáját  a gyermeket várókért és 
felolvasásra került Ferenc pápánk zarándoklat-üdvözlő üzenete is. 
A szentmisén kb. ötvenen vettünk részt, majd Zoltán atya áldásával 31 fő indult útnak, 
zarándokkereszttel, zászlókkal ékesítve, kézben a rózsafüzérrel és egy énekes füzetecskével. / 
Menet közben, még Keszthelyen a Zalai Hírlap helyi riporterének nyilatkoztunk, aki aztán szép 
képes - címoldalas - beszámolót jelentetett meg az újság  aug. 28. napi számában/. 
A Balaton-parti kerékpárúton "meneteltünk" égő szívvel, rózsafüzért imádkozva /el is mondtuk 
váltott előimádkozóval mind a négyet/ a tizedek között énekelve. Út közben néhány kerékpáros 
zarándok még csatlakozott hozzánk. 
Gyenesdiás termelői piacán kicsit megpihentünk, bekaptuk a magunkkal hozott útravalót, a 
testünknek is juttattunk valamicskét, egy csipet energiát a továbbvonuláshoz. 
Az úton kerékpározók többsége békésen köszöntette kis csapatunkat, méltatlankodás nem fordult 
elő. 
Pici késéssel, negyed 12 körül érkeztünk meg célpontunkhoz, a csodás panorámával rendelkező 
Szent Mihály dombi, azonos nevű kápolnához, ahol a helyi plébános Deák Ákos atya és Fódi Ákos 
balatonedericsi plébános fogadott bennünket nagy szívélyességgel. 
Már kánikulai meleg volt, jóleső érzéssel foglaltuk el helyünket jóságos Istenünk e kies helyen lévő 
házában. 
Fódi Ákos atya igazán lélekemelő szentórát mutatott be nekünk a szentségi Jézus nagyon élő 
jelenlétében. Többek között többségünk által még soha nem hallott szépséges Mária dicséreteket 
szívhattunk magunkba a teljesen megtelt kápolnában. /cca. 45 fő/ 
 Mária, Magyarok Nagyasszonya, legméltóságosabb édesanya, a Mária Rádió és a Mária Út legfőbb 
pártfogója bizonyára örömmel fogadta buzgó imáinkat, fohászainkat, csekély áldozatunkat és teljes 
reménységgel vagyunk iránta, felkarolja zarándoklatunk fő szándékát a gyermekáldások 
megsokasodását, hogy az édesanyák és édesapák valóban nyitott szívvel, örömmel fogadják a 
nemzetben és az egész világon a Teremtő Isten legdrágább ajándékát, a gyermeket. 
 
A felemelő szentóra után örömmel fogadtuk kedves házigazdáink szíves invitálását egy szeretet 
vendégségre.  
Ezen a napon ismételten bebizonyosodott, ha hajlandóak vagyunk hallgatni a lélek indítására, 
készek vagyunk egy pici áldozatot hozni,  százannyit kapunk vissza. 
Áldott legyen az Isten mindörökké! 



 
 
Imádságos üdvözlettel:  Horváth Zsolt 
 


