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Hajós-Baja-Pécsvárad 

Az elmúlt hetek fagyos, havas és esős napjai után, reggel szépen sütött a nap. A hajósi 

lakásotthonokból első utunk a templomba vezetett. Vincze Attila plébános atya néhány szóban 

elmondta nekünk, hogy a zarándoklat a megújulás útja, amelyről visszaérkezve, elhatározásokat 

téve megújulhat az életünk. Áldással bocsátott minket útunkra. Azzal a reménnyel és 

bizalommal indultunk, hogy az Úr áldása kísér utunkon. 

A busz megérkezett értünk és elindultunk. Miután Bajára értünk, felszálltak a bajai társaink is. 

Útközben először a Jelenések könyvéből olvastuk a szentleckét, azt a szakaszt, amit 

Anyaszentegyházunk Szent György ünnepén olvas: 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből (Jel 21,5-7) 

A győztes Isten fia lesz; jutalma pedig maga az Isten.  

Aki a trónon ült, így szólt: „Íme, újjáalkotok mindent.” És azt mondta nekem: „Írd föl, mert 

ezek az igék hitelesek és igazak.” 

Aztán folytatta: „Beteljesedett! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. A 

szomjazónak ingyen adok az élet forrásának vizéből. Aki győz, az mindent örökségül kap: 

annak Istene leszek, és ő fiam lesz nekem.” Ez az Isten Igéje. 
 

Daám Tibi bácsi ezután elmondta, hogy ez a bibliai rész arról szól, hogy a húsvét nagy üzenet 

minden ember számára: Jézus az örök életet nyújtja nekünk, és mindannyian Isten gyermekei 

lehetünk, ha akarjuk. Szent Györgyöt ünnepelve megyünk Pécsváradra, ahol már több, mint 

ezer éve követik elődeink a Szent példáját, aki legyőzte a sárkányt. Néha megéljük, hogy 

hajlamosak vagyunk a rosszra. A bűnre való hajlandóságunk olyan, mint egy szörnyű sárkány. 

Ezt a sárkányt Györgynek, mint hívő keresztény embernek, sikerült legyőznie Isten erejével a 

saját életében. Mi mindannyian erre a győzelemre vagyunk meghívva. Ennél a résznél Tibi 

bácsi néven szólított bennünket, és elmondta személyes példákkal, hogy mi mindannyian, akik 

ma itt vagyunk, már ráléptünk erre az útra, mert küzdünk a jóért a saját életünkben. A győzelem 

vár minket és akkor Isten fiai leszünk örökké. Igazi királyságban lesz akkor részünk. 
 

Pécsváradra érve először a várhoz mentünk. Ott mielőtt bementünk, Tibi bácsi elmondta, hogy 

a város védőszentje Szent György, és a város címerében is ezért van Szent György alakja. A vár 

kiállításán végigvezettek minket, ahol sok érdekes dolgot láttunk. Megtudtuk azt is, hogy a 

pécsváradi volt Tihany után a második monostor Magyarországon. Az altemplomban, ami több, 

mint ezer éves, megcsodáltuk az ország legrégebbi freskóját, ami Szent Mihály főangyalt 

ábrázolja. A mai zarándoklatról és céljainkról kicsit elmélkedtünk, majd megfogva egymás 

kezét, elmondtuk az Úr imáját. 

A várban a kastélyszárny éttermében várt minket finom ebéd. Utána a várfalon, és az udvaron 

még körülnéztünk, játszottunk és jól éreztük magunkat. 

Ezután felmentünk a templomba, ahol Antal Géza apát-plébános úr várt bennünket, rendhagyó 

hittan órát tartott a templomban látható képekről. Kérdéseket tett fel, amikből sokra jól tudtunk 

válaszolni. Az atyától kaptunk emlékül mindannyian egy képeslapot. Körülnézhettünk még a 

templomban is. 



Végül közösen imádkoztunk, majd Géza atya áldásával, megerősödött hittel indultunk haza. 

 

Kocsis András 


