Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2015-ben támogatási felhívást tett közzé, melynek
keretében egyedi támogatási igény nyújtható be az egyházak közösségi célú programjaihoz.
Ehhez a felhíváshoz csatlakozott a Bia Római Katolikus Plébánia, melynek eredményeként
„Zarándoklat Határon túlra” projektre 1 000 000 Ft támogatást kapott 2016-ban.
Az egyházközségben működő Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány további 1 000 000 Fttal toldotta meg ezt az összeget.
A Makrovilág Utazási és Zarándokutazási Irodával vettük fel a kapcsolatot.
A Baltikumi zarándoklat teljes költsége 5 143 000 Ft volt.
A fentebb említett 2 támogatással a befizetendő összege lecsökkent: 3 143 000 Ft-ra, ezt az
összeget kellett a részvevőknek befizetni. Az ár tartalmazta az utazást, vacsorát és az
idegenvezetést is.
Így a már kedvezőbb utazási költség 39 személynek tette lehetővé az utat. A jelentkezők
között voltak családosok, fiatalok, idősek egyaránt. A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy
egy kárpátaljai házaspárnak ingyenessé tudtuk tenni az utazását.

A Makrovilág Utazási Iroda szervezésében bonyolítottuk le a lelki és közösségi életünk
megerősödését is szolgáló egy hetes zarándoklatot, aminek a beszámolóját az alábbiakban
olvashatjuk:

KIRÁNDULÁS BALTIKUM GYÖNGYSZEMEIHEZ
2016. augusztus 21-27.
A Biai Római Katolikus Plébánia ebben az évben a Baltikumba- Litvánia, Lettország,
Észtország - szervezett zarándoklatot.
Az országok történetében sok a közös vonás, de kultúrájukban, nyelvükben, vallásukban már
eltérnek egymástól.
Mindhárom ország a történelme során sokat szenvedett, különösen a szovjet megszállás
idején. 1989. augusztus 23-án az úgynevezett „balti-lánccal” vér nélkül vívták ki
függetlenségüket. (2 millió ember egymás kezét fogva 600 km-es élőláncot alkottak a
fővárosokat összekötve.)
Ma mindhárom ország az UNESCO Világörökség listáján szerepel! Itt maradtak fenn legjobb
állapotban a középkori városok.
Idegenvezetőnktől csodás történeteket, legendákat hallhattunk, varázslatos, meseszerű
várakat, gyönyörű épületeket, templomokat láthattunk.
Miért ezt az utat választottuk?
Ferenc pápa a „Misericordiae vultus” bullában többek között gyakorlati útmutatást ad ahhoz,
hogy hogyan élhetjük meg az Isteni Irgalmasság szentévét a maga spirituális teljességében.
Ajánlja a zarándoklatot, mert ez „tényleges jele lesz annak, hogy az irgalmasság is egy olyan
elérendő cél, amely elkötelezettséget és áldozathozatalt kíván. Valóban ez a hét kiszakított
bennünket a megszokott, kényelmes életünkből, a hosszú utazás próbára tette erőnket.
Ezért döntöttünk úgy, hogy ebben az évben zarándokutunkat a balti államokba
szervezzük, ugyanis Litvánia fővárosát, Vilniust Az Isteni Irgalmasság Fővárosaként
tisztelik, Illetve Az Isteni Irgalmasság Eredeti Kegyképét is itt őrzik.
Hogy utunk zarándok jellegét megtartsuk, lelki vezetőnknek felkértük Zsombor testvért,
ferences szerzetest. Így lehetővé vált, hogy szentmisén vegyünk részt. A zsolozsma, a
rózsafüzér, a reggeli - esti imák sem maradtak el. A hosszú utazás alatt a szentgyónásról
tartott nekünk elmélkedést több napon keresztül, majd szentgyónáshoz, lelki beszélgetéshez
adta meg a lehetőséget. Bepillantást nyújtott a szerzetesi közössége életébe. Igazi lelki
felüdülést nyújtott mindannyiunknak.

1.nap
Augusztus 21-én, vasárnap kora reggel a plébánia elől indultunk útnak, hogy felfedezzük
„Baltikum gyöngyszemeit” Idegenvezetők Dézsy Zoltán, a „történelem és a szláv nyelvek
tudója”, folyamatos információval látott el bennünket. Ő gondoskodott arról, hogy bőven
legyen részünk kulturális látnivalókban, megismerjük a magyar vonatkozású történelmi
nevezetességeket, eseményeket.

Már kora délután az első nagyobb pihenőnél „felszedtük első gyöngyszemünket”: a LengyelSzlovák határtól nem messze, (magyarországi terület 1914-ig) az 1600 –as években épült
Orawkai fatemplomnál megálltunk. 40 magyar szent és boldog arcképe díszíti a falakat.
2. nap
Másnap Varsóban megnéztük a lényegesebb turisztikai nevezetességeket. Ma az ország
legnagyobb kulturális, tudományos központja, amely fiatalos lendülettel halad előre. A helyi
idegenvezető magyarul(!) bemutatta nekünk a történelme során sokat szenvedett várost,
hiszen többször porig rombolták, kirabolták. Mindezek ellenére az itt élő embereknek volt
lelkierejük, hitük a feltámadáshoz. Hihetetlen pontossággal rekonstruálták az óvárost, aminek
a közepén áll Varsó legendás védője és jelképe: egy kis hableány.
Délután következett a hosszú-hosszú utazás Litvániába – mintha egy mesevilágba
csöppentünk volna. Kietlen, lakatlan vidék, végelláthatatlan zöldellő rétek, mezők, erdős
nyírfaligetek, fenyők, felhők és a madarak kísértek bennünket.
Késő este megérkeztünk szállásunkra.
3. nap
Litvánia igen gazdag múltra visszatekintő ország. Nagyon fontos tudnunk történelmének
magyar vonatkozásait: Litvánia magyar apostola, egy magyar királylány, Nagy Lajos
királyunk leánya Szent Hedvig (1374-1397, leányágon árpád-házi királyhoz tartozott),
Jagelló, litván fejedelemhez azzal a feltétellel ment feleségül, ha ő és országa a katolikus hitre
tér. Hedvig (Jadwiga) - hasonlóan Szent István királyunkhoz – püspökségeket (pl. vilniusi
püspökség), templomokat, kolostorokat, iskolákat, kórházakat alapított és támogatott. Ma a
lakosság 90 %-a katolikus!
Délelőtt megismerkedtünk Vilniussal, a Litván fővárossal, „Észak Rómájával”. Busszal és
gyalogosan kerestük fel a legfontosabb állomásokat.
1.
Vilnius Litvánia egyik legjelentősebb városa. Itt működött az Irgalmasság Anyja Nővérei
Kongregáció egyik rendháza ahol Szent Fausztina nővér élt rövid ideig és itt érték az első
látomások, melyben többek között Jézus kérte őt, hogy egy festményt készítessen.
1935. április 28-án - Jézus kérésének megfelelően – a húsvét ünnepét követő első vasárnapon
három napra kihelyezték tiszteletre az Óváros festői szépségű Ostra Brama- (Hajnalkapu)
zarándokkápolnájának ablakába. Az Isteni Irgalmasság első ünnepét nagyszámú hívő
közösség ünnepelte meg.
Miután 1945-ben Litvániát a szovjet csapatok elfoglalták, politikai döntés nyomán a
templomot kifosztották és bezáratták. A vilniusi keresztények a kegyképet közel negyven évig
egy padláson, feltekert állapotban rejtegették. 1986-ben a megrongálódott képet titokban
restaurálták. Ma a Szentháromság templom oltárképe. Így lett a város az isteni irgalmasság
kegyelmi helyszínévé. A kegykép ebben a megszentelt térben fogadja a világ számos
pontjáról idesereglett zarándokokat.
2.
Szent Szaniszló és Szent László Székesegyháza a Szovjetunió idején az ateizmus múzeuma
volt, ezért mindent elvittek, lemeszeltek, lekapartak.
A bejárattól bal oldalt Szent László mellékoltára, a lovagkirály szobra 66 év után ismét
látható. A jobb oldali mellék kápolnája Szent Kázmérnak (lengyel király) van szentelve. Az őt
ábrázoló fémborításos festményt többször átalakították, ezért a képen Kázmérnak 3! keze van.

3.
Szent Anna templom: vörös téglás gótikus templom. A francia megszállás idején Napóleon a
tenyerén szerette volna Párizsba vinni. Ez a templom a Litván gótikus építészet egyik remeke,
nyugati homlokzatán 33 különböző téglaminta látható.
4.
TV torony: tetején kilátó étteremmel, amely fél óra alatt körbefordul, így a városra és
környékére gyönyörű kilátást nyújt.
5.
A Barokk stílusú óvárosa 20 éve már a világörökség része. Az óvárost védő várfal 9 kapuja
közül a történelem véres viharai után csak egy, a Hajnalpír - kapu maradt meg épen. A kapu
felett kialakított kápolnának feladata, a város megoltalmazása, áldást nyújtva az áthaladó
utazónak. A főhomlokzaton olvasható: Mater Misericordiae, sub tuum praesidium
confugimus, azaz „Irgalmasság Anyja, a te oltalmad alatt menekülünk meg”.
A kápolna Szűz Mária egy híres ikonjának ad helyet, melyet 1600 körül, tölgyfa alapra
festettek. Később aranyozott bádoglemezzel vonták be, melyet rózsákkal, tulipánokkal,
nárciszokkal és szegfűkkel díszítettek. A Mária fején levő két korona a pápák által történt
megkoronázásra utal. Az ikonnak sok csodálatos gyógyulást tulajdonítanak.
6.
Szent Péter és Pál templom: Michael Kasimir Pac litván parancsnok rendelésére készült 1668ban, a barokk építészet egyik legszebb alkotása. Pac zsarnokoskodó természetű parancsnok
volt, halálos ágyán megbánva tetteit, azt kérte, hogy hamvait, a templom küszöbe alá
helyezzék, hogy minden oda belépő megtaposhassa. A templom belseje lélegzetelállító
gipszstukkókkal díszített. Mitológiai, bibliai és csatajeleneteket idéző több mint 2000!
gipszfigura tölti be a templomot.
Külön érdekessége, hogy a szószék és az kristálycsillár hajó alakú, ezzel Péter és Pál, halász
és apostoli mivoltára utalva.
Még sok mesélnivalónk lenne, hiszen Vilnius Európa legnagyobb óvárosa, 1000-nél is több
középkori épülettel.
7.
Délután utazás Trakaiba. A Vilniustól 27 km-re található a romantikus, gótikus Trakai
Várkastély, a Glave-tavon egy kis félszigeten található. A festői szépségű tó mélysége
helyenként a 48 métert is eléri. A várhoz egy kis hídon lehet átsétálni. A galve litvánul fejet
jelent, és egy monda szerint a tó jege tavasszal csak akkor olvad fel, ha a tavat, a nagyherceg
ellenségeinek a fejével táplálják. A vár 1323-ig a nagyhercegség központja volt.
A kis város lakói a krími karaiták akik a zsidó vallás egyik ágát, a karaita judaizmust követik.
Krími őshazájukból kivándorolva a mai Litvánia déli részén és Ukrajna nyugati részén
telepedtek le. Vallási központjuk a litvániai Trakai városka volt. A karaita kisebbség a 16.
század második felében telepedett le Trakaiban. Ahogy busszal áthaladtunk a kisvároson,
megnézhettük a karaita népcsoport házait, illetve, templomát. A karaiták házai külön
városnegyedet képeznek, amely 1441 óta külön önkormányzattal rendelkezik. Az apró
közösség lakta épületeket homlokzatuk három ablakáról lehet felismerni. A hagyomány
szerint egyet a családnak, egyet az Örökkévalónak, egyet Vytautas nagyfejedelemnek
ajánlottak. Litvániában már csak egyedül itt zajlik rendszeres karaita hitélet, az ősi, 354 napot
és tizenkilenc évciklust számító naptárrend szerint. Jelenleg itt épül egy jellegzetes karaita
templom=kenesa. Nemzeti ételük a kibinai, amit többen megkóstoltak.

Késő délután indultunk tovább Lettországba, Rigába. Éjfél előtt elfoglaltuk szállásunkat.

4. nap
Egész napos kirándulást tettünk Észtországba, a legészakibb balti államba. Területe kb. 45
ezer km2, kb. 1500 sziget és ugyanennyi tó tartozik hozzá. A városokon és a lakott
területeken kívül az ország mintegy 40%-a fenyőerdő és borókás, ahol szép számmal élnek
jávorszarvasok, hódok és barnamedve. Lakossága 1,5 M.
Érdekesség, hogy csak az a lakos kaphat észt állampolgárságot, aki beszéli az észt nyelvet és
erről nyelvvizsga bizonyítvány is tanúskodik. A lakosság 63%-a észt, 31%-a orosz és 7%-a
egyéb nemzetiséghez tartozik. Az észtek 50%-a városlakó, másik fele a vidéki életmódot
választja. Az ország fővárosa Tallin, amit a dánok alapítottak. Észtül a tan szó jelentése dán; a
linn jelentése város, tehát tallin szó jelentése dán város. Észtország híres csokoládégyártója a
Kalev.
1.
Parnu - Észtország „nyári” fővárosának is nevezik.
A városról már 1154 óta vannak írásos feljegyzések, híres kikötőváros és fürdőhely. Egyedi
szépségű falécekkel burkolt és díszített házak találhatóak itt és persze szerte az országban.
Híres iszapfürdőiről és gyógyvízgyógyászati tevékenységeiről híres, melyek pl.: izom és
ízületi fájdalom ellen hatékonyak. Mi sajnos ezeket nem tudtuk igénybe venni, csak egy kis
késő nyári lubickolásra volt időnk a Balti-tenger 15-17 fokos vízben.
2.
Tallin
Az észt főváros a Tallini-öböl peremén, Helsinkivel szemközt a Finn-öböl partján terül el.
Tallin a maga 318 méterével, a Baltikum legmagasabb pontja.
A külvárosban található a „Sztálin szája” 3 ezer fős kórust magába foglaló színpad, és a
300 000 főnek is helyet adó „dalmező”. Innen szép kilátás nyílik a Tallinra és a Finn-öbölre.
Kevés olyan hely van Európában, ahol ennyire megmaradt a XIV.-XV. század hangulata,
mint Tallin óvárosában. Középkori falak, tornyok, kövezett utcák váltják egymást. Az óvárost
régi várfalak választják el a város többi részétől. A kanyargós macskaköves utcákat csak
gyalogosan ajánlatos végigjárni.
3.
A Városháza téren Tallin legszebb gótikus házai sorakoznak, többek között Európa egyik
legrégebbi, 1422 óta működő, gyógyszertára a Városházi gyógyszertár. Számunkra,
különösen érdekes, mert 1583-tól 1911-ig, tíz generáción keresztül a magyar származású
Burchart Bélavári család bérelte, majd tulajdonosa lett a patikának. Az épület egy része ma
múzeum.
4.
Lenyűgöző látvány volt a Piritai Szent Brigitta kolostor megmaradt hatalmas régi gótikus
romjai. Rettegett Iván seregei rombolták le 1600 körül, de a homlokzat, a falak és a temető
máig is állnak. A Brigitta rend mai is működik, a kolostorrom mellett felépült modern
kolostorban jelenleg 8 nővér lakik.

Sajnos hamar eltelt ez a nap, idegenvezetőnk is sajnálta, hogy nem tud többet bemutatni
Tallinból az idő szűkössége miatt.
Késő éjjel értünk vissza szállásunkra, Lettországba-Rigába.
5. nap
Riga, Lettország fővárosa. Reggeli után ennek felfedezésére indultunk. A Baltikum
legnagyobb városa – 1 millió lakosával - fontos kulturális, oktatási, politikai, pénzügyi,
kereskedelmi és gazdasági központja a régiónak.
Lettország zászlója - vörös mezőben fehér sáv- jelentése: egy sebesült nemzeti hőst fehér
vászonba tekertek és ahol a test feküdt az anyag fehér maradt, sebei nyomán azonban
kétoldalt véres lett. Lettország zászlója ezt szimbolizálja.
Buszról megnéztük a Zeppelin léghajók hangáraiból átalakított zárt piacot. Állítólag a piaci
választék óriási és az egyes hangárokat a különböző élelmiszerekre szakosították.
1.
A gótikus jellegű, történelmi, középkori városmagban kezdtük el városnézésünket.
Szent Jakab templom: A vörös téglából emelt épület a város fő katolikus templomának
számít.
Érdekesség, hogy a 73 méter magas, karcsú, zöld színű torony tetején egy arany kakast
láthatunk, amely a templomba jövőket őrzi.
A templomból kiérve, a legközelebbi keresztutcában, „ árgus fülekkel” hallgató utcai
zenészekkel találkozhatunk, akik felismerve a turisták beszédét, az adott ország himnuszát
hangszereikkel szólaltatták meg. A mi esetünkben a zenészek segítséget kértek….
2.
Ezután, minthogy az óváros minden utcája a Dóm-térre vezet, a Szűz Máriáról elnevezett
katedrálisba mentünk, Baltikum legnagyobb templomába. A vörös téglából emelt épület
hagymakupolával rendelkezik. 1241-ben kezdték építeni. A katedrális különösen nevezetes a
6768 sípból álló orgonáról, amely elkészültekkor, a legnagyobb és a legszebb hangzású
orgonája volt a világnak. Ez akkora szenzációnak számított, hogy az építését a cár pénzzel
segítette. Felavatására pedig Liszt Ferenc komponált zeneművet.
3.
A Szent Péter templom felé menet találkozunk egy érdekes karácsonyfa installációval, ami
annak állít emléket, hogy itt állították a világ első karácsonyfáját 1510-ben.
4.
A város jelképe a Szent Péter templom barokk tornya. 72 méteres magasságából csodálatos
kilátás nyílik a városra. A templomot 1209-ben említi egy oklevél, miszerint fa ácsolatú
templomát a helyi mesterek készítették.
5.
Ez a nap még mindig tartogatott meglepetéseket.
Katartikus élmény Siaulai egyik legnagyobb nevezetessége a Keresztek-hegye, a
leglátogatottabb baltikumi zarándokhely. Eredetéről semmi biztosat nem tudhatunk, az
azonban biztos, hogy a ma kis dombocska magasabb volt. Ennek oka, hogy a Szovjet
államhatalom rettegte, és emiatt üldözte a keresztényeket. Ezért a hegyet három alkalommal is

letarolta buldózerrel. Az utolsó letarolást (1970-es években) parancsba adó államember nem
sokkal ezután meghalt, felesége autóbalesetben halt meg, lányuk pedig megőrült, azóta nem
bántották a helyet. Megrendítő, hogy minden egyes kereszt erőszakkal kioltott, meggyötört
emberi életet szimbolizál. Írásos emlékek vannak arról, hogy már az 1800-as években
kereszteket helyeztek el azok emlékére, akiket nem tudtak illő módon eltemetni.
A szovjet uralom alatt, keresztet állítottak mindazoknak, akik meghaltak, vagy eltűntek,
vagyis a szovjet megszállás áldozataivá váltak. Később kereszteket helyeztek el könyörgések
és hálaadások szimbólumaként. A keresztek száma ma megszámlálhatatlan, csak a nagy
keresztekből kb. 200 ezer van, egyes becslések szerint, milliós nagyságrendű feszület
található a hegyen.
1993-ban II. János Pál pápa látogatott ide, és a bejáratnál levő nagy keresztet állította. Ő
nevezte a Baltikumot a „keresztek földjének.”
Itt mi is elhelyeztük a magunkkal hozott keresztet.
6.
Már sötétedett, mikor megérkeztünk Siluvánba, ahol az európai földrészen először jelent meg
a Szűzanya, ez az első egyházilag is elismert jelenés!
A szecessziós templomépület alapját képező szikla volt a Mária jelenés helyszíne. 1608-ban,
ezen a sziklán, a helyi gyermekeknek jelent meg a Könnyező Szűz Mária, könnycseppjei arra
hulltak. Az első jelenés alkalmával a gyermekeknek nem hittek, amikor azonban
megismétlődött, a helyi felnőttek és egyházi elöljárók megbizonyosodtak a csodáról.
Kaunasban szintén késő éjjel tudtuk szállásunkat elérni.
6.nap
Délelőtt Kaunassal, Litvánia egykori fővárosával ismerkedtünk. Látnivalók: vár, városháza,
gótikus bazilika
1.
A 42 méter magas Szent Péter és Pál bazilikában éppen püspöki szentmise volt. Ez a
gótikus templom a legrégebbi Litvániában és az egyedüli, amely templomként működhetett a
Szovjet megszállás alatt.
2.
Nagy Vitold templom, ami a cári uralom idején, Ortodox Miklós kápolna néven, majd
raktárként
Működött 20 éve szentelték ismét fel.
3.
Szent György templom és ferences kolostor: A gótikus templom a 15. sz-ban épült, Kaunas
két folyójának találkozásánál áll. Egyike a város legrégebbi épületeinek. A gyönyörű
építészeti térrel rendelkező templom a háborúban megsérült, belseje igen romos állapotú,
felújítás alatt áll.
Végül délnek vettük az irányt, szállásunk már Lengyelország területén volt, Radomban .
7. nap
Radom megismerésével kezdjük a napot: Városháza, Eszterke-ház.
Felfedeztük Gazdag Erzsi Mesebolt c. könyv borítóján szereplő épület eredetijét.

Már csak a hosszú hazaút volt hátra. Késő esti órákban érkeztünk vissza Biatorbágyra.
Az út végén hálát adtunk a 7 napos zarándoklat sikeréért, kegyelmeiért, élményekért. Ezeknek
a napoknak az élményei sokáig elkísérnek bennünket.
Köszönet illeti a pályázaton induló Biai Egyházközség képviseletében Mészáros Péter
plébánost, Zsombor atyát a lelki vezetésért, idegenvezetőnket a sokoldalú tájékozottságáért, a
buszvezetőinket a biztonságos utaztatásunkért.
Bízunk abban, hogy még lesz lehetőségünk hasonló lelki élményekben.

