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Szűzanyánk
közbenjárása
megvigasztalt – Rózsa Imelda
tanúságtétele Máriáról
Május a Szűzanya hónapja. Ferenc pápa idén külön kéréssel fordult
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minden hívőhöz. A Katolikus.ma szerkesztősége, élén Szénégető István
atya mentorral, arra kérte néhány testvérünket, hogy tegyenek tanúságot
a Szűzanyáról. Beszéljenek kapcsolatukról és tapasztalataikról. A cikkek
végén egy Mária éneket is megosztunk, hiszen arra kértük a
tanúságtevőket, hogy osszák meg velünk, akár énekelve, a kedvenc Mária
éneküket. A rovat címe Tapasztalatom Máriával. Ha a Szűzanya hónapja
május, akkor ne csak imáink szóljanak róla.

Rózsa Imelda vagyok. Székelyszálláson nevelkedtünk még két testvéremmel.
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Édesanyánk nagy Szűzanya tisztelő volt. Gyermekként nagy örömmel vettünk
részt Székelyvéckén és Szentdemeteren a búcsúkon, énekelve, imádkozva. Volt
valami varázs, ami megmaradt.
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Egy kis patak partján laktunk, ami nagyobb eső alkalmával nagy áradást okozott.
Térdelve imádkoztuk a “Most segíts meg Máriát” és valóban hittük, hogy Égi
Édesanyánk közbenjár és nem lesz árvíz. Nagy örömmel vettünk részt egy-egy
csíksomlyói zarándoklaton.
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Fiamnál 24 évesen agydaganatot diagnosztizáltak. Műtét műtétet követett. De
volt esély a gyógyulásra. Végül egy fertőzés következtében kómába esett.
Fájdalmas látvány volt nap mint nap nézni, ahogy gépek tartják életben.
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Rózsa Imelda és fia
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Szeptember 8-án, a Szűzanya születésnapján elmentem a templomba szentmisére.
Ott utolsó kétségbeesésemben a Szűzanyához kiáltottam. Fájdalmamban az Ő
közbenjárását kértem. Hisz mint Anya, Ő is tudta mi a fájdalom. Elkísérte Fiát a
keresztúton… Átélte a fájdalmakat, amikor ölében tartotta halott Fiát.
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Végül úgy éreztem, azt kell kérnem, hogy a Szűzanya eszközölje ki fiam számára
azt, ami az ő számára a legjobb. Elengedtem. És átadtam a Szűzanyának. Egy
mély lelki békét és simogatást éreztem. Mise után két óra múlva hívott a kórház:
Roli eltávozott. Hiszem, hogy a Szűzanya születésnapja Rolinak is mennyei
születésnapja.

Szűzanyánk közbenjárása megvigasztalt. De valami még erősen tartott ebben a
fájdalomban. Sok felgyűlt harag volt bennem azok iránt, akik -én akkoriban úgy
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gondoltam- hibásak a fiam haláláért. Eljutottam Medjugorjéba. Itt újra éreztem a
Szűzanya érintését, ölelését. Amikor imádkoztam, úgy éreztem, hogy meggyógyul
a szívem. Eltűnt belőle a harag. Ma tudok imádkozni az orvosért és azokért, akiket
vádoltam.
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Mindig bizalommal fordulhatunk a Szűzanyához, mert sosem hagy cserben
minket. Ahogy egy földi édesanya is mindent megtesz a gyermekeiért, Égi
Édesanyánk üdvösségünkért mindent megtesz. Kedvenc énekem hozzá a “Te vagy
földi éltünk vezércsillaga”. Hiszem, hogy ez a csillag, Szűzanyánk elvezet Szent
Fiához, Jézus Krisztushoz.
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