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Kedves Bíboros úr, kedves Püspök úr, kedves Paptestvérek!
Krisztusban kedves Testvérek!
Örülök, hogy újra Budapesten vagyok. Júlia alapító Anyát (1910-1997) és Regőczi István
atyát (1915-2013) is jól ismertem. Ezért kértek fel engem a szentbeszéd megtartására.
Szeretem országotokat, sajnos nem beszélem a nyelveteket. Ezért fogja (Héray) András atya
a prédikációmat magyarul felolvasni.
Júlia Anya 50 évvel ezelőtt jött Magyarországra, hogy egy magyar szerzetesnővért
meglátogasson, akivel belgiumi nővéreink kapcsolatban voltak. Ez a nővér vitte el Júlia
Anyát István atyához. Örült annak, hogy akkor több mint 28 év után újra látja. Akkoriban
még kispap volt a brügge-i papi szemináriumban Belgiumban. A nyári szünidőket Geluweben, Júlia Anya szülővárosában töltötte. Ott egy szentmise alkalmával ismerték meg
egymást. Ha ez a találkozás nem történt volna meg, akkor a Krisztus Ügye Lelki Család
(Familia Spiritualis Opus, FSO) közösségünk talán nem is jött volna soha Magyarországra.
Istennek megvannak a tervei: egy személlyel, egy közösséggel, az egész Egyházzal. Isten
terveinek kezdete gyakran kicsiny és jelentéktelen. A megváltás műve Betlehem csendjében
kezdődött. Egy kis mustármagból egy nagy fa nő. Ez a mód, ahogy Isten működik.
Júlia Anya 1969 októberében nem turistaként érkezett Budapestre, hanem lelki anyaként
olyan szívvel, amely nagy szeretettel volt eltelve Isten, az Egyház és a lelkek iránt. Sok
próbatételen és szenvedésen keresztül vált erőssé a hitben és a szeretetben. Júlia Anya
megérezte, hogy István atya egész odaadással az emberekért él, de mégis volt a szívében
egy bizonyos magányosság. Megerősítette hitben és reményben, bátorította őt. Egy lelki
kötelék jött létre kettejük között. István atya elfogadta Julia Verhaeghe-t lelki anyának és
Júlia Anya pedig több mint 28 évvel azelőtt lelki fiának fogadta őt.
Kedves hívő Testvérek! Embertársainknak sok ajándékot adhatunk. Az egyik legnagyobb
ajándék abban áll, hogy valakit megerősítünk a hitben. A hit azt jelenti, hogy valamit nem
látunk és mégis bízunk benne. Hinni annyit jelent, hogy valamit nem értünk meg és mégis
továbbmegyünk. A hit azt is jelenti, hogy nincsenek nagy érzéseink és ennek ellenére
hűségesek maradunk. A hit olyan fény, amely a legsötétebb órákat is bevilágítja. Erőt ad
nekünk az élet nehéz pillanataiban. Bátorságot ad nekünk, hogy legyőzzük az akadályokat.
Júlia Anya sokakat megerősített a hitben és ezt továbbra is megteszi. Az embereknek
reményt is hozott. Az „Ügy” egyik nővére mondta egyszer nekem: „Sok ember, akik Júlia
Anyával beszéltek és vele találkoztak, megújult reménnyel tudtak továbbmenni.” Vannak
kihívások az életben, vannak könnyek, csalódások és sikertelenségek, vannak

igazságtalanságok és gyakran nagy bűnök. Sok ember ismeri a kísértést, hogy bátortalanná
és szomorúvá váljunk. Júlia Anya belsőleg sok sötétséget látott az emberek szívében és a
világban, sok éjszakát átvirrasztott. De a szívében soha nem aludt ki a remény világossága.
És ezt a fényt sok szívben meggyújtotta és megerősítette, mint István atya szívében is.
Júlia Anya nagy szeretettel volt a papok iránt. Tudta, hogy ki is a pap és hogy kinek kell
lennie. A pap, ahogy mondta, hatalmas eszköz Isten kezében, hogy lelkeket vezessen és
irányítson. Hálás volt Cyriel Hillewaere atyának (1888-1972, Belgium), aki hosszú ideig
lelkivezetője volt. Hálás volt Philip Boyce kármelita atyának (Írország), aki Cyriel atya
halála után ezt a feladatot átvette és most püspökként közöttünk van. Júlia Anya ugyanakkor
szenvedett egyik-másik pap miatt, mert papságukat nem jól élték meg. Jézus szájából
hallunk jóságos és szigorú szavakat is. A mai evangéliumban például Jézus nagy
komolysággal mondta nekünk: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun.” (Lk 13,24) Így tudott
Júlia Anya is jóságos és szigorú szavakat mondani. Sok papot bátorított és némelyeknek
anyai szívvel egy-egy szigorú szót is mondott. Sokat imádkozott a papokért és bölcs
tanácsokat adott nekik. Kedves Hívek! Álljatok papjaitok mellett, imádkozzatok értük,
bátorítsátok és segítsétek őket okos szavakkal, hogy hivatásukat hűséggel éljék! Szükségünk
van a papokra, mert szükségünk van Jézus Krisztusra. Szükségünk van hívő papokra és jó
lelkipásztorokra, akik előttünk mennek és mutatják nekünk az utat. Már több mint 10 éve
hagyomány itt, hogy erre az emlékmisére egy újmisés pap jön hozzánk, ma is közöttünk van
egy, Pintér Bálint atya. Deo gratias, Istennek legyen hála az új hivatásokért!
Júlia Anya kérte István atyát, hogy azon fáradozzon, hogy a Kútvölgyi Kápolnába kerüljön
az Oltáriszentség. Ő ezt megtette. Az évek során az imádság és az imádás helye jött itt létre.
Milyen sokat imádkoztak már itt a kedves hívek! Ez a kápolna az ország egyik helye,
ahonnan sok áldás árad ki. Júlia Anya a legnagyobb tisztelettel volt a szent Eucharisztia, a
szentségimádás és a szentáldozás iránt. Teljesen eucharisztikus lélek volt. Minden bizonnyal
nagy örömére van, hogy egy év múlva Budapesten rendezik meg a következő Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust. Kérjük őt, hogy legyen közbenjárója a 2020. szeptember
kegyelmi hete minden előkészületének. Ahol Jézust szeretik az Oltáriszentségben, ott van
megújulás és állandó növekedés az Egyházban. A zsoltáros szava: „Minden forrásom
belőled fakad” (Zsolt 87,7) a Kongresszus csodálatos mottója. Júlia Anya élete lelki forrássá
lett az Egyházban. A bölcsesség, a szeretet és a hit forrása, amely Júlia Anya volt, Jézus
Szívének nagy kegyelmi forrásából fakadt. Ez az emberi és isteni Szív tovább él és tovább
dobog a szent Eucharisztiában.
Kedves hívő Testvéreim! Júlia Anya 1969-ben meglátogatta országotokat. Azt gondolom,
hogy hazátokat ő soha többé nem hagyta el. Imádkozott országotokért és népetekért és ezt
továbbra is megteszi Isten dicsőségében. Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepén,
augusztus 29-én, távozott az örökkévalóságba 1997-ben, 22 évvel ezelőtt. Keresztelő János
Jézushoz vezette az embereket. Ez volt Júlia Anya életprogramja is: az embereket Jézus
Krisztushoz, igazságához és Egyházához vezetni. Ebben ő egész földi utatokon segíteni fog
Benneteket. Ámen.

