Szőnyi József (Pilisszántó)

A Csillagösvényen érkező
zarándokok köszöntése
Vendéglátónk, a pilisszántói Boldogasszony anyai szeretetével köszöntöm
az altöttingi emlékzarándoklat résztvevőit. A Csillagösvény történelmi nagyjai:
Nimród, Atila, Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb, Hunyadi Mátyás mindnyájatoknak köszönik, hogy nem felejtettük el Őket. Az Ő szellemiségük és Altötting szellemisége itt a Pilisben hatvanhét év elmúltával Szent István
napján ismét találkozott és a szétszéledt magyarság a pilisszántói Boldogasszonyunk karjainak ölelő egységébe lelt egymásra. A Pilis történelmi Szent hegye a
magyarságnak. Olyan fundamentum, amelyet dicső őseink nemes tettei építettek. Mi a hálás utókor csak újra építettük a romos falak emlékét, hogy ne tűnjön
el nemzetünk ősi értékrendje a múlt homályában. Itt mindenki ingyen dolgozott.
Az anyagvásárláshoz szükséges pénzt csak adományokból és felajánlásokból
fogadtuk el.
Ma itt lebeg köztünk Szt. István nemes, hazáját védő, az ország közigazgatását megszervező bölcs lelke. Ha Ő nem lett volna, lehet, ma Kárpát-medencében
már nem beszélnének magyarul. De Kárpát-haza más nemzetiségei sem biztos,
hogy ezer éven át virágozva szabadon őrizhették volna kultúrájukat, nyelvüket,
mint ahogy mi a szántói tótok, a vörösvári svábok, a pomázi szerbek és a
csobánkai cigányok a mai napig. Szent István intelmei fiához Szt. Imréhez, már
ezer évvel megelőzték a mai korszerű nemzetiségi törvényeket. Kárpát-medence
minden népe biztonságban érezhette magát a Szent Korona oltalma alatt. Vajon
melyik nép élhette volna túl az ezer évet bántódás nélkül, ha úgy viselkedtek
volna a magyar uralkodók velük ezer éven át, mint ahogy most ők, a leszakadt
szomszéd államok a magyarokkal Trianon óta?
Öt nappal ezelőtt, augusztus 15-én Szent István felajánlotta országunkat és
Szent Koronánkat a Boldogságos Szűzanyánknak, aki elfogadta és ettől kezdve
Ő a magyarok Égi Édesanyja. Szinte látjuk meggyötört arcát fia halála miatt
amint minden reményét benne bízva nyújtja át a Szent Koronát. Nem egymagában tette ezt egy magányos szoba sarkában, hanem a hitelesség és felelősség teljes tudatosságát elfogadtatva összehívta az ország vezetőit és velük együtt, nyilvánosan tették fogadalmukat. Uralkodása alatt az országunk körül ólálkodó
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zsákmányt leső farkasokkal szemben 48 győztes csatában védte meg újdonsült
országunkat. Rágondolni is rossz, mi lenne, ha elvesztette volna valamelyiket.

Szőnyi József a Pilisszántóért Egyesület elnöke
A nemzetegység ellenségei azt róják bűnül, hogy Szt. István erőszakkal térítette az ország népét kereszténységre. Nem igaz, de ha netán úgy lenne az miért
olyan nagy baj? Milyen eszme jöhetne számításba helyette? Liberalizmus,
kommunizmus, fasizmus, szocializmus, vagy melyik izmus lenne ennél jobb? Itt
is, most is meg kell védenem Szent István emlékét! Meg kell védenem a csángók, székelyek, magyarok ezer éves töretlen hitét Szent Istvánban, megóvni hazánk történelmét a tudatosan múltunkat romboló Habsburg ármánykodásaitól.
Kinyitni azok szemét, akik inkább akarnak hinni a gonosznak, mint államalapító
királyunk bölcsességének. Nem csak Ő, de már Atila is keresztény volt. Európa
keresztény templomait Atila hunjainak imája töltötte be. Saját Bibliája,
Miatyánkja volt. A legyőzött Rómának keresztényi kegyet gyakorolt. Egész történelmünk során a két fogalom: keresztény és magyar összeforrt, csak együtt
volt értelmezhető, mint a keresztnév a családi névvel. Ezt a tényt épp a magyar
Szent Korona bizonyítja, amelynek minden négyzetcentimétere keresztény.
Szent István nem csak úgy, kért egy koronát a pápától, hanem ősi jussát kérte
vissza, és kapta meg jogosan. Ezért aki ebben az országban a kereszténységet és
Szent Istvánt megtagadja, az a Szent Koronát tagadja meg. Aki pedig a Szent
Koronát megtagadja, az a hazáját árulja el. Nimródnak és utódainak nem volt
szüksége használati utasításként a Tízparancsolatra, mert természetüknél fogva
egyébként is e szerint éltek. A testvéri szeretet, becsület és tisztesség keresztényi
értékei a sajátjuk volt már 3000 évvel Krisztus születése előtt.
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A Csillagösvény minden darabkája Hitből és Szeretetből épült. Nemzeti és
keresztény! Ez a kettő a magyarság megmaradásához szükséges üzemanyag. Ha
ez megszűnik, megáll a motor. Nem elég tehát csak magyarnak lenni, hanem
kereszténynek is! A szántói Csillagösvény szelleme arra figyelmeztet bennünket, legyünk hűek hazánkhoz, és legyünk magyarként keresztények!
A helyszín: a Teremtő Isten arca

A mai Pilisszántó melletti hegy oldalában, az itt felállított, Csiksomlyó mellől ajándékba kapott Pilis Keresztje alatt, mészkövekből épült a Boldogasszony
Sziklakápolna a közelmúltban a helyi emberek erejéből Szőnyi József polgármester vezetésével, amelyet 2006. december 21-én napkeltekor Spányi Antal
fehérvári megyéspüspök szentelt fel.
A kápolnát a Boldogságos Szűz Máriának, Boldogasszonyunknak szentelték,
egyúttal tisztelegve a kápolna által a történelmet hordozó Pilis múltjának és az
egykor a közelben őrzött Szent Koronának, valamint a Kárpát-medence nemzetiségeit, népeit összetartó eszményének.
A kápolna Őrfi József terve szerint, Makovecz Imre felügyelete alatt épült.
Alaprajza kör, magába fogadva Krisztust, a világba született Megváltónkat. E
befogadás jelképeként a kápolnát bejárattal a Ziribár hegy nyergében december
21-én felkelő Nap irányában állították, hogy a téli Napfordulón az újjászülető
Fény, a teremtő Nap első sugara, az év e nemes napján Boldogasszonyunkra
nézzen. A bejárattal szemben a Péterfy László által faragott Boldogasszony szobor szeretetet áraszt a betérőre.
A hegyből szervesen kinövő kápolna a maradandóságot kifejező, természetes pilisi kőből épült. A bejárat fölött a Szentlélek széttárt szárnyai közepében
lévő gömb, benne a kereszt, az élet kenyerét, Krisztus testét kívánja megjeleníteni.
A kápolna által Mária országának e kitüntetett részén tisztelegni és emlékezni kívántak a honfoglaló őseink Boldogasszony kultusza előtt, amelyben kiemelt
hódolat illette a Nagyboldogasszonyt, illetve az év hét Boldogasszony ünnepét.
A két előre hajló csuklyás pálos szerzetes alakú torony közt felbukkanó Nap,
mint egy égre nyújtott két kar anyaölébe befogadott megtermékenyítő Fény, az
itt élő ősi szellemiség megtestesítője. Két harangja hirdeti a hitélet fontosságát.
A kápolna fontos üzenete, a hazáját szerető keresztényi nemzet összetartozása, a megosztottság elvetése. Nem keresi azt, ami hitben és Kárpát-medence
nemzetiségei közt elválaszt, hanem ami közös értékrendjében összeköt. Magában hordozza a magyarság ősi keresztény, egy igaz Istent imádó és embert szerető hitének hagyományait, egységbe ötvözi a nemzeti keresztényi sajátosságainkat az egyetemes kereszténységgel.
A kápolna építés szigorú feltétele volt, – igazolva a népakarat erejét, – hogy
csak adakozásból, illetve felajánlásból és így valóban Hitből és Szeretetből
épült. Ez a két alkotóerő áldása árad a kápolnába lépőre.
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A kápolna, mint az egyetemes kereszténység zarándokhelye vár minden jó
szándékú embert, aki őszintén tiszteletben tartja hitünket, Boldogasszonyunkat,
mint a világ kereszténységének kiemelt nagyságát, és segíti hazánk oltalmazójának Magnum Marianumkénti hazatérését.
Építői kérik a kápolnára Isten áldását és a Boldogasszony közbenjárását,
hogy az Ő nagyobb dicsőségére, az Ember békességére szolgálhasson.
A Boldogasszony Sziklakápolnában évente több ünnepséget tartanak. Kiemelkedik a pünkösdi szentmise, amelyet a csiksomlyóival egyidőben végeznek.
A Sziklakápolnához felkapaszkodók bejárják az utóbbi években a Pilis hegy oldalába kiépített Magyar Csillagösvényt, amely a hegység történelmi múltjának
állít emléket és nyújt reményt, erkölcsi menedéket a nemzeti és keresztényi értékrend tisztelőinek. A Csillagösvényen haladó zarándokló Nimród, Atila, Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb, és Hunyadi Mátyás három méter
magas szobra előtt történelmünkön elmélkedve eljut a Boldogasszony kápolnába, amely fölött emelkedik a Pilis Keresztje, a feltámadás keresztje.
A falu három nemzetközi zarándokút kereszteződésében fekszik: Máriazell–
Csiksomlyó és Częstochowa–Medjugorje. A harmadik zarándokút a Magyar Zarándokút, amely Esztergom–Máriagyűd közti szakrális helyeket köti össze. Hagyomány lett zarándoklatok számára a pünkösdi ikermise a kápolnában, amely a
csiksomlyói misével egy időben hangzik el. Így duplázódik meg közös imáinkkal a két azonos szellemiségű keresztény zarándokhely nemzetegyesítő ereje.
Pilisszántó másik nevezetessége a Pálos Keresztes Kő, amelyet a római katolikus plébániatemplom padozata alá süllyesztve üveg alatt őriznek a templom
közepén. Ez a titokzatos vésetekkel ellátott kőlap 2000 szeptemberében a pilisszántói régi temetőben végzett ásatások során került elő. Többek szerint a pálos
rendet alapító Özséb sírkövének egy darabja lehet. A faluban pálos kolostor működéséről tudnak a 13. századtól, amelynek romjai még feltárásra várnak.
2002-ben beomlott a padló a templom közepén, és a beomlott hordalék alatt
egy mesterséges üregrendszerre bukkantak. A hat-hét méter mélységben futó
folyosó északi ága a templom fala alatt halad tovább a Pilis irányában, de le van
falazva, a másik ága az oltár felé hajlik, majd három-négy méter után be van
omolva. Látható, hogy teremnyi beomlott üreg és több folyosó fekszik az egész
templom alatt és a templom körül. A most még beomlott üregek iránya, boltozatíve arra enged következtetni, hogy régebbi ismeretlen eredetű építmény volt a
területen. A falu egykor három római út metszéspontjában állt közlekedési csomópontként, ami már az ókorban is fontosságát bizonyítja.
Pilisszántón a katolikus hívők két nyelven imádkoznak a templomban. A
"Miatyánkot" hazánkért Magyarországért, a szlovák nyelvű "Miatyánkot" az
"Otcse Nást” pedig a faluért, a falu lakóiért és őseiért. A mostani barokk templomot 1760-ban özv. gróf Zichy Miklósné építtette. Homlokfalába építették a
templom ismeretlen eredetű alapkövét, amely a falu címere a kettős betlehemi
csillaggal és a 3 búzakalásszal. A templombelső Bebó Károly, Feszty Masa keze
nyomát, és Páduai Szent Antal tiszteletét őrzi, aki a falu védőszentje.
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A pilisszántói Boldogasszony kápolna

Istentől való akarat építi a falakat
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Feljárat
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Nemzeti és keresztény

Napbaöltözött Boldogasszony téli napfordulón

Nyári napforduló

Babba Mária (Csiksomlyó)
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Párhuzam a csiksomlyói kegytemplommal

Pünkösdi ikermise Csiksomlyóval – Bocsánatkérés 2004. december 5-ödikéért
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Ébresztő, Magyarország!
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Magyar Csillagösvény: Nimród,

Atila,

23

Árpád,

Szent István és Árpád-háziak,
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Szent László,

Boldog Özséb,
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Hunyadi Mátyás

Szántói hitvallás

Páduai Szent Antal templom

Keresztes kő a régi temetőből és ma is álló régi sírkövek Pilisszántón
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