BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA LURDSKÁ JASKYŇA
V bezprostrednej blízkosti nového kostola je umiestená čarokrásna unikátna jaskyňa,
ktorá je verným napodobnením jaskyne Lurdskej. Vpredu je vlastná jaskyňa so
snehobielou sochou Panny Márie Lurdskej.
Priestranstvo pred jaskyňou bolo pôvodne kameňolomom, z ktorého sa bral kameň v
roku 1824 i na stavbu kaplnky, ktorá stála na mieste dnešného nového kostola. V
roku 1892 bratislavská obyvateľka grófka Helena Szapáry, za pomoci zbožných
bratislavských obyvateľov, dala upraviť kameňolom a zriadila sa tam grotta, do ktorej
za veľkej účasti veriacich bola postavená socha Panny Márie Lurdskej. Túto prvú
sochu zakúpili a pre jaskyňu darovali dievčatá a robotníčky z bratislavskej textilnej
továrne. Jaskyňka bola posvätená 15. septembra 1892 za veľkej účasti mariánskych
ctiteľov z Bratislavy a okolia. Slávnostný sprievod, v ktorom sa niesla posvätená
socha Panny Márie, išiel z Dómu sv. Martina. Od časov posvätenia stala sa jaskynka
obľúbeným miestom ctiteľov mariánskych. Pôvodná socha Panny Márie bola iba
sadrová a postupom času, keď že bola vystavená i poveternostným zmenám,
praskala a pri bojoch o Bratislavu v roku 1945 bola i otrasená, takže ju bolo treba
nahradiť novou. To sa stalo roku 1946, keď' na slávnosti 1. mája bola nová socha
Panny Márie, vytesaná z bieleho carrarského mramoru, posvätená najdôstojnejším
pánom biskupom Dr. Michalom Buzalkom. Novú sochu, presne podľa pôvodnej
sochy, z mramoru vytesal slovenský akademický sochár majster Fraňo Gibala. Na
posviacke tejto sochy sa zúčastnilo také množstvo veriacich z Bratislavy a okolia,
Je vyhľadávaným miestom pútnikov, útechy mariánskych ctiteľov. Tu na milostivom
mieste navštevujú Matku Božiu Jej ctitelia, tu vylievajú svoje žiale a predostrú svoje
vrúcne prosby a Matka Božia pomáha. Stovky a stovky vyslyšaných prosieb
dosvedčujú ďakovné mramorové tabuľky, ktoré akoby rastúce chrámové múry
dvíhajú sa po okraji nádvoria jaskyne. Návštevník nájde tu tabuľky od posvätenia
jaskyne, dnes už viac ako 4.500 v jedenástich jazykoch. Panna Mária oroduj za nás.

