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Szeptember közepén ismét egy kedves meghívásnak tett eleget munkaszervezetünk. A program 16 

órakor, a "Feszületek az otthonokban" című kiállítás megnyitójával kezdődött az EMVA forrásból 

felújított Örökségvédelmi Házban. Közel száz különböző formájú, anyagú, nagyságú keresztet 

gyűjtöttek össze a szervezők a falu lakosságától. Láthattunk kisebb – nagyobb asztali kereszteke, vert 

csipke keresztet, modern LED fényes, de közel 200 éves, háborúkat megért keresztet is. A kiállítás 

egyik különleges darabja a Répce-patak medréből előkerült, egykori útszéli kereszt egy darabja volt. 

 

   
 

17 órakor, a szintén Uniós forrásból megújult Szent Anna templomban vettünk részt a szentmisén, 

majd „ A Szent Korona misztériuma” című előadást hallgathattuk meg a Szent Korona 

Lovagrendjének Dámája, Terei Miklósné, Éva előadásában. „Magyarország felajánlása a 

Nagyasszonynak a magyar nép korábbi, még a Szent István előtti időkből való Nagyboldogasszony 

hitével összhangban megtörtént, éppen a nagy Szent Gellért püspök tanácsára, a Szent Korona pedig a 

magyar államhatalom alanyává vált, kötelező erejű, világszerte magasztalt közjogi tanná. Erről szól a 

magyar nemzet évezredes története, erről szólnak mélységes értelmű imáink, ezt tanúsítják nagyhírű 

közjogi győzelmeink. Amikor Lovagrendünk ez igazságokat hirdeti, nem egyebet tesz, mint 

ragaszkodik a legszebb, legszentebb magyar hagyományokhoz, azok méltó élesztéséhez. Így válhat 

érthetővé, miért oly fontos és szent ügy a lovagok számára a jogfolytonosság helyreállítása. A 

Magyarok Nagyasszonya lovagjai fentiekből következően kötelességüknek tekintik, hogy a Szent 

Korona szakrális, a magyar küldetést meghatározó igazságában elmélyüljenek. Megismerkedjenek a 

Szent Korona misztériuma összes kérdésköreivel, megismerjék a Szent Korona tanát és levonják a kö-

vetkeztetéseket a Szent Korona tana azon legfontosabb tételéből, hogy miképpen a király sem, a 

nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát, és nem kevésbé komolyan veszik a 

magyar küldetésnek a jelen viharos korunkban megfelelő azon egyéni, közösségi feladatokat, melyek 

közül kiemelkedik a nemzeti engesztelés.” 



 

 
 

Ezután menet indult az újonnan kialakított térre, ahol korábban felállításra, a mai napon pedig 

felszentelésre került hazánk 55. fénykeresztje.  

 

  
 

A fénykereszt rövid története:  

 

1996. július 16-án, Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepén az Úr Jézus Fernanda Navarro, Grenoble-

ban lakó családanyának adott kinyilatkoztatása által indította el világszerte több ezer kereszt 

felállítását, általa pontosan megadott méretben (magassága: 7,38 m, egy vízszintes szár hossza: 1,23 

m), mivel Krisztus keresztje a Golgota hegyén 738 m magasan állt. Az Ur Jézus „J N S R” = Je Ne 

Suis Rien - én nem vagyok semmi! nevet adja e kiválasztottjának. 

 

Ezen keresztek által előre hirdetem dicsőséges eljövetelemet...” „. . . Szent Anyám tiszteletére 

kívánom, hogy a kereszt a fehér és kék színt hordja magán...” „Mondom nektek, hogy Szent Anyám 

minden ilyen kereszt alatt ott fog állni, ahogy a Golgotán megfeszített Fia keresztje alatt állt.” — 

„Minden kereszt áldás a Föld számára... Mindegyik a fundamentumáig az Ég által meg lesz áldva... 

Egyetlen kereszt helyét sem ember kereste ki, minden Istentől származik..“ 

 



        
 

„Minden hely, ahol a 7.38 m magas kereszt fel van állítva és a Dozulé-ban általam adott imát 

imádkozzák, minden katasztrófától megmenekül... Minden kereszt, mint egy őrtorony őrködik 

felettetek. Mert az a város, amelyben e keresztemet felállítják, az ÉN oltalmam alatt áll. Imádkozzátok 

minden keresztem előtt naponta a dozulei imát abban a biztos tudatban, hogy ÉN ott vagyok. . .“ „Ha 

az imát szívvel mondjátok, akkor sok kegyelmet kaptok minden ilyen kereszt előtt... Imádkozzatok 

együtt... Minden imát megáldok, melyet hittel imádkoztok e kereszt lábánál...Minden ima növeli a 

kereszt hatóerejét.” 

 

Az Úr Jézus kérte, hogy a Föld minden országában álljon ilyen kereszt, és néhány éve ez meg is 

valósult. 2005-ben több mint 7000 állt már világszerte. Pl. Kanadában 800 ilyen fénykereszt van 

felállítva. Irakban 9, Svájcban 2003-ban 55 állt már. Egy ukrajnai bíboros Kijev körül 4 fénykeresztet 

állítatott fel. Kolumbia minden püspöke kért egyet. Magyarországon 2002. november 1-én állították 

fel az elsőt Debrecenben. 2000. november 15-én II. János Pál pápa apostoli áldását adta mindazokra, 

akik e kereszteket felállítják. 

 

Minden fénykeresztet úgy kell felállítani, hogy a két karja kelet — nyugat irányába mutasson. Több 

jelentés érkezett a fénykeresztek közelében elhárult természeti katasztrófákról, mint tájfun, forgószél, 

stb. 2004. december 26-i szökőár után egy indiai pap, aki a templom mellett állíttatott egy 

fénykeresztet, jelentette, hogy egy kb. 10 m magas árhullám közeledett a község felé, majd hirtelen 

megállt és visszahullott. 
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