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drága kincs a hit./ Tűrni és remélni 
megtanit:/ S néki, míg a sír rá nem le-
hell,/ Mindig tűrni és remélni kell!” A 
mostoha sorsra „Balzsamul a hit ma-
lasztja légyen”, s tetteid a „vallás mér-
legén” álljanak.

– Meséljen valamit a zarándokútjai-
ról!

– Hatvanéves koromban már elég 
érettnek és bölcsnek éreztem magam 
ahhoz, hogy elindulhassak Szent Ja-
kab útján. Az anyaszentegyház tanítá-

sa szerint az embereket a Teremtő hívta 
életre, és a földi éveket zarándoklatnak 
tekinti, amelyek felkészítenek az örök 
életre. Oláh Dénes plébánosom írt egy 
hosszabb elmélkedést, ebből idézek. 
Nagyon jól megragadta az idős embe-

H I R D E T É S

Gyermekko-
runkban a hit 
útján indítot-
tak el, de ka-
maszként én is 
a materialista 
korszakomat 
éltem. Éret-
tebb korom-
ban volt mihez 
visszatérnem

rek lelkületét: „az öregedés folyamata 
nagy felszólítás az embernek, hogy 
növekedjék az emberségben és telje-
sen önmagává legyen. Az élet őszén 
lévő ember már nem ígéret, hanem 
beteljesülés, az ősz csöppet kesernyés 
leheletével.”

Írásának végén Áprily Lajos Kérés 
az öregséghez című versét idézi, ebből 
csak hat sort veszek át, hogy megma-
gyarázzam az útra indulás indítékait: 
„Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,/ 
taníts meg, hogy Csendemhez csend-
ben érjek. (…) Csak gyökeres szót adj. 
S közel a véghez/ egy pátosztalan, 
kurta szó elég lesz,/ a túlsó partot látó 
révülésben/ a »Készen vagy?«-ra azt 
felelni: Készen.” – Minden további szó 
fölösleges.

Hatvanéves korában indult el 
első ízben Szent Jakab útján
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Santiago).




