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A csíksomlyói búcsú jel-
képei a labarum és a kisba-
zilika-jelvény, amelyet a bú-
csús menet élén, a kordonban 
visznek az ünnepi szentmise 
helyszínére, a Somlyó-hegyi 
Hármashalom oltárhoz.

A jelvények hordozóit a 
hagyományoknak megfelelő-
en a csíkszeredai Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium 
tizenkettedikes tanulóinak 
köréből választják ki. A négy 
végzős ifj út a tantestület érde-
mek alapján évente javasolja 
erre a megtisztelő feladatra. 

Az idei búcsún a laba-
rumot Csúcs István és An-
tal Előd viszik, segítőjük, a 
faciger, Ravasz Róbert lesz. 
A kisbazilika-jelvényt im-
már hagyományosan a teoló-
gia osztály diákja viszi, idén 
Baricz Norbert. 

Csúcs István a társada-
lomtudományok osztály ta-
nulója, aki különböző tantár-
gyakhoz kapcsolódó, számos 
verseny díjazottja. Ugyanak-

„Annál a borzalmas eseménynél – a bűnbe-
esésénél – három fél működött közre: a kígyó, az 
asszony és a férfi . Elítéltetésükkor a távoli jövőt 
illetően olyan esemény jövendöltetett meg, mely-
ben ismét három fél találkozik: a kígyó, az Asz-
szony és a Férfi . Azonban ez már egy második 
Ádám és egy második Éva lesz. Az új Éva az új 
Ádám anyja lesz. Az Asszony ivadéka a megtes-
tesült Ige, az asszony pedig, akinek az ivadéka, 
vagyis Fia Ő lesz, annak Mária az anyja”– fogal-
mazza meg Boldog J. H. Newman. Valóban Tőled 
született Mária, az igazság napja, Jézus Krisztus.

Az 2012-es esztendőt Máriával, Jézus anyjá-
val (ApCsel 1, 14) töltjük, aki Szűz lévén Egy-
házzá lett. Az apostolok Máriával, Jézus anyjával, 
aki tökéletesen magában hordozta Jézus Krisztus érzelmeit, várták a 
Szentlelket pünkösd hajnalán. A II. vatikáni zsinat hangsúlyozni kí-
vánta Mária és az apostolok közös imájának jelentőségét a Szentlélek-
re várva. A „Lumen Gentium…” kezdetű dogmatikus konstitúció így 
fogalmaz: „Mivel pedig Istennek úgy tetszett, hogy az emberi üdvös-
ség szakramentumát ünnepélyesen csak azután hozza nyilvánosságra, 
hogy a Krisztustól megígért Szentlelket kiárasztotta, pünkösd napja 
előtt ott látjuk az apostolokat, amint „egy szívvel, egy lélekkel állha-
tatosan imádkoznak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és test-
véreivel együtt” (ApCsel 1, 14), és Máriát is, amint imádkozva esdekel 
a Szentlélek ajándékáért, aki az angyali üdvözletkor őt már beárnyé-
kolta”. Mária kiváltságos helye maga az egyház, „egyrészt az Egyház 
egészen kiemelkedő és páratlan tagja, másrészt az Egyház hitének és 
szeretetének előképe”, Máriával veszi kezdetét Jézus földi élete és az 
egyház élete egyaránt – fogalmazza meg XVI. Benedek pápa. 

A Szűzanya pünkösd után rejtett életet élt, mégis ő volt az egyház 
szíve. Hozzá mentek az apostolok erőt meríteni a megpróbáltatások 
idején, és nyilván ekkor tárta fel Krisztus lelkének rejtett titkait, ame-
lyeket szívében őrzött, és gyakran elgondolkodott fölöttük (vö. Lk 2, 
19). Az ő tapasztalatán keresztül is tanultak. Ahogyan ő erősítette az 
első keresztényeket a megpróbáltatások idején, úgy erősíti ma is a hoz-
zá zarándoklókat, akik lassan felemelik fejüket, s könnyeiken keresztül 
megpillantják az Asszonyt, akinek öltözete a Nap, lába alatt a Hold, 
fején tizenkét csillagból korona (Jel 12, 1), aki ölében ringatja a meg-
testesült Igét. Üdvözlégy Anyám – tör fel hangtalanul a sóhaj, a lélek 
anyára talál, az anyaság pedig élet, édesség és reménység. Megérintve 
az Édesanyát, elcsitulok az ölében. Anyám, látod, itt vagyok, és ebben 
a pillanatban megérinti a szívemet: „Visszajöttem egy alkonyatestén / a 
te öledbe megpihenni. / Altass-ringass el Édesanyám, / hogy ne fájjon 
már semmi, semmi.” (Erős Alfréd: Visszajöttem)

A Szűzanya karján Jézus tárja kezeinket felénk, vágyunk, remé-
nyünk és beteljesedett boldogságunk. Akár csendben, akár halk sza-
vakkal „a megtestesült isteni szeretetnek nyelvét beszéli” (Pilinszky Já-
nos) minden szívből imádkozó ember, felkészítve magát arra a boldog 
pillanatra, amikor „Isten lesz minden mindenben” (1Kor 15, 28), és a 
szeretet, melynek műve örökre megmarad.

Fr. Urbán Erik OFM

Tőled született Mária

Labarumvivők és a 
kisbazilika-jelvény 

hordozója

Baricz Norbert és Antal Előd

folytatás a 4. oldalon 
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– Melyek a csíksomlyói kegyhellyel 
kapcsolatos első élményei?

– Csíksomlyó nevével már gyer-
mekkoromban találkoztam. Szülő-
falum, Kaplony ugyanis 1719 óta ősi 
ferences fészek, és csupa olyan atyák 
és testvérek szolgáltak kolostorában, 
akiket Csíksomlyó lelkülete hatott át. 
Ugyanakkor az atyák kényszerlakhe-
lyének feloldása után, a 70-es években a 
kolostornak rendszeresen volt Somlyó-
ról is látogatója, akikkel középiskolás 
ministránsként mi, fi atalok is beszéd-
be elegyedhettünk. Végül odahaza egy 
sereg jól bújtatott Ferences Hírnök volt 
a padláson, egy szekrény mélyén, ame-
lyekből rendszeresen olvasgattam Csík-
somlyóról is.    

– Mit jelentett a csíksomlyói pünkös-
di búcsú a kommunista Romániában 
tevékenykedő fi atal papnak, és mit jelent ma a Németországban élő dr. 
Tempfl i Imrének?

– Csíksomlyó nekünk, kispapoknak és fi atal papoknak a dicső 
múltat jelentette. Mindannyiunk előtt közismert volt Isten Szolgája, 
Márton Áron legendás – letartóztatása előtti – somlyói beszéde, amely 
számunkra erőforrás és iránymutató is volt egyszerre. Amint ő akkor 
és egész életével kiállt népe és hite mellett, úgy akartunk mi is kiállni a 
pappá szentelés után. Nem akarom belemagyarázni az emlékeimbe a 
jelent, de határozottan emlékszem arra is, hogy a hozzám közelebb álló 
kispap- és paptestvérekkel úgy beszéltünk Somlyó látszólagos hamujá-
ról, mint ami alatt izzik még a parázs… És tettünk is arról, hogy izzék! 
Nyári szabadságaink alatt előbb mi, papok csak magunkban, később 
pedig, amikor az ateista fojtogatás kissé enyhülni látszott, kis tanít-
ványcsoportjainkkal meglátogattuk a Csíksomlyói Máriát. A kommu-
nizmus bukása után aztán minden évben ott voltunk. Én is. Egyedül 
vagy csoporttal. Egy alkalommal a Czoll Ernő veresvízi (Nagybánya) 
kántor barátommal közösen írt rockoperánkat, a Jézus Testvért adtuk 
elő, egy másik alkalommal pedig abban a megtiszteltetésben volt ré-
szem, hogy a fi ataloknak prédikálhattam. Csíksomlyó újra életre kelt 
bennem is.

Hogy idekint, Németországban mit jelent nekem a csíksomlyói 
pünkösdi búcsú? Egy szóban talán úgy fejezhetném ki: köldök. A világ 
katolikus magyarságának a köldöke. Ragályos azt a lelkesedést látni, 
amellyel annyian és annyian kerekednek fel a világ négy sarkából, hogy 
egyszer Somlyóra eljuthassanak, és a pünkösdi búcsún részt vegyenek. 
Ha pedig egyszer már részt vettek, akkor máskor is el akarnak menni, 
hogy lelküket abban a máriás lelkületben és napfényben megfürdes-

Egy zarándoklat sike

– Beszélgetés ft. dr. Tempfl i Imrével, a Stuttgarti M
a csíksomlyói pünkösd

kor az iskolán kívüli diákélet 
aktív szervezőjeként és példás 
magatartást tanúsító diákként 
tartja számon a nevelőtestü-
let.

Antal Előd a természet-
tudományok osztály diákja, 
akit kiváló tanulmányi ered-
ményei és közösségi, főként a 
cserkészetben való szerepvál-
lalása alapján jelöltünk ki. 

Ravasz Róbert a teológia 
osztály végzőse. Őt tanulmá-
nyi és közösségépítő munká-
ja, illetve  az iskolai és plébá-
niai liturgiákon való kitartó 
szolgálata érdemesítette  erre 
a feladatra.

Ahogy az egykori laba-
rumhordozók beszámolnak 
róla, a feladat, amire ifj aink 
lelkiekben is komolyan ké-
szülnek, életreszóló élmény 
lesz. 

Történjék mindez Isten 
nagyobb dícsőségére és a 
csíksomlyói Segítő Szűz tisz-
teletére!

Tamás Levente

folytatás a 3. oldalról 

A csíksomlyói pünkösdi búcsú egyetlen 
meghívottja, a szónok: 

ft . dr. Tempfl i Imre

Ravasz Róbert és Csúcs István
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Ft. dr. Tempfl i Imre 1954-
ben született a Szatmár me-
gyei Kaplonyban. Középiskolai 
tanulmányait Nagykárolyban, 
a teológiát 1973–1979 között 
a gyulafehérvári Római Kato-
likus Hittudományi Főiskolán 
végezte. 1979. június 24-én 
szentelte pappá dr. Jakab An-
tal gyulafehérvári püspök. Papi 
működését Máramarosszige-
ten kezdte, majd Nagybánya 
és Alsóhomorod következett. 
1990-től teológiai tanár és fe-
gyelmi prefektus lett a gyulafe-
hérvári teológián.

1991–1993 között Rómá-
ban egyháztörténelmet ta-
nult, a Gergely Egyetemen 
licenciátusi fokozatot szerzett. 
Rövid szatmári plébánoskodás 
után 1994 áprilisában kine-
vezték a Frankfurt melletti 
Königsteinban a Kirche in Not/
Ostpriesterhilfe katolikus nem-
zetközi segélyszervezet osz-
tályvezetőjének. Ebben a mi-
nőségében Albánia, Bulgária, 
Lengyelország, Magyarország 
és Románia katolikus egyházai-
nak segélyezését vezeti.

1994-ben a budapesti Páz-
mány Péter Hittudományi Aka-
démián teológiából megsze-
rezte a doktori fokozatot.

Königsteini hivatala mel-
lett 2001. május 1-jétől Reizer 
Pál szatmári püspök haláláig 
(2002. április 18.) a Szatmári 
Egyházmegye püspöki helynö-
ke volt.

2007. július 1-jétől a Stutt-
garti Magyar Katolikus Egyház-
község lelkésze, 2008 decem-
berétől plébánosa. 

Dr. Tempfl i Imre papi életé-
nek célját így összegzi: „Minden 
erőmmel és energiámmal azon 
vagyok, hogy Jézus közösségét 
építsem. Szeretem összehozni 
az embereket.”

ere a belső átalakulás

Magyar Katolikus Egyházközség lelkipásztorával,
di búcsú szónokával –

sék. Az elmúlt esztendőkben a mi Stuttgarti Magyar Katolikus Egyház-
községünkből is többször részt vettek a hívek ezen a búcsún. És még 
menni akarnak. Mária vonzza őket Somlyóra! 

– 1994 áprilisától a Kirche in Not/Ostpriesterhilfe katolikus nemzet-
közi segélyszervezet osztályvezetője. Miközben az albániai, bulgáriai, 
lengyelországi, magyarországi és romániai katolikus egyház segélyezését 
vezeti, részt vesz a németországi lelkipásztori munkában is. Kettős minő-
ségénél fogva miként látja a római katolikus egyháznak a társadalom-
ban és a lelkek művelésében játszott szerepét Közép-Kelet- és Nyugat-
Európában?

– Azt kell megállapítanom, hogy az egyháznak jelenleg mind Kö-
zép-Kelet-, mind Nyugat-Európában nagy ellenszéllel kell megküzde-
nie. Egyes körök mindent elkövetnek azért, hogy kiszorítsák a társa-
dalmi életből, és visszatuszkolják – a jelszót ismerjük! – a sekrestyébe, 
azaz a lelkek művelésének területére. A hit ugyanis ezen körök szerint 
– ez is ismerős – „magánügy”, és semmi köze a társadalmi élethez. Ma-
gánbeszélgetések alkalmával többször is mondom, hogy ebből a harc-
ból az egyház győztesként fog majd kikerülni. Nemcsak azért, mert 
„kő alatt erősödik a pálma”, hanem azért is, mert egyháznak ebben az 
ellenszélben újra kell fogalmaznia küldetését, és újra vissza kell térnie 
a forráshoz, Krisztushoz, hogy valóban világosság és kovász legyen a 
világ különböző társadalmai számára. Ehhez azonban bátrabb keresz-
tény kiállásra lenne szükség. És talán itt van az egyik különbség a kelet- 
és nyugat-európai keresztény között. Míg bennünket odahaza sokszor 
a hagyományokhoz való ragaszkodás vezet, ami szerintem dicsérendő 
dolog, de nem elegendő, addig az itteni hívőt a meggyőződése lelke-
síti. És ha igazi hívő, akkor nem tántorítja el sem az annyit megszólt 
„egyházadó”, sem pedig az egyház nyakába varrt botrány vagy vétek. 
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa éles szemmel vette észre, hogy ne-
künk, Jézus modern követőinek mindegy, hogy a világ melyik félteké-
jén élünk, ilyen lelkes meggyőződést eredményező hitbeli képzésre van 
szükségünk! Ezért is hozta létre az „Újraevangelizáció Dikasztériumát”, 
és ezért is kiáltotta ki ezt az előttünk álló esztendőt a hit évének. Meg-
győződésem, hogy ha ezt az „iskolát” mindannyian komolyan és lel-
kiismeretesen kijárjuk, az egyháznak a társadalmi szerepe, valamint 
a lelkek művelésében tett igyekvése épp olyan hiteles, eredményes és 
hathatós lesz, mint korábban.

 
– Miben látja a lelkigyakorlatok, a missziók és a zarándoklatok, ezen 

belül a csíksomlyói búcsú szerepét és hatását abban a szekularizációs 
folyamatban, amely konzumszemléletével a keresztény szellemi-erkölcsi 
értékek, az ember transzcendens bizalma teljes felszámolásán munkál-
kodik?

– Itt, nyugaton látni és tapasztalni, hogy mennyire felgyorsult az 
élet. Az embernek alig jut ideje a lelkére. Az mindig valahol a minden-
napi élet gondjai és problémái után kullog. Ugyanakkor az is észlelhető, 
hogy milyen látogatottak és keresettek újabban a lelkigyakorlatok és a 

folytatás a 6. oldalon 
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A zarándoklat 
tizenegy stációja

A SZENTGYÓNÁSRÓL. Van-
nak zarándokok, akik már otthon, 
indulás előtt elvégezték szentgyó-
násukat, és vannak olyanok, akik 
a kegyhelyen végzik el. Hadd fá-
radjanak ki a gyóntató atyák szent 
szolgálatukban! Sokfelől jöttünk 
papok, szívesen jöttünk! Majd az 
Úr Jézus megjutalmaz bennünket!

A SZENTÁLDOZÁS. A szent-
áldozás a szentmise nagy ajándéka. 
Akik hittel valljuk, hogy a kenyér 

és a bor színében – Jézus Krisztus 
rendeléséből – az Ő valóságos tes-
te és vére van jelen, azok járuljunk 
bátran és alázatosan az oltárhoz 
megáldozni!

A RÓZSAFÜZÉR. Csodálatos 
imádság! Most csak a világosság 
rózsafüzérről szólok, amelyet 2002-
ben rendelt el a szentatya, Boldog 
II. János Pál pápa. Nem tudom, 
hogy a szentatya tudott-e róla, de 
ezt a rózsafüzért évszázadok óta 
buzgón imádkozzák a székely hí-
vek Erdélyben: Csík vármegyében 
és Gyergyószentmiklóson. Székely 
László vallásnéprajzos Csíki áhí-
tat című könyvében arról ír, hogy 
a gyergyószentmiklósi hívek az 
az örvendetes olvasó után az úgy-

missziók. Az emberek egyre többen érzik úgy, hogy lelküknek is szük-
sége van pihenésre és kikapcsolódásra, táplálékra és továbbképzésre. 
Ezért is keresnek fel annyian egy-egy hétvégére valamilyen kolostort 
vagy lelkigyakorlatos házat, sokszor egyedül, máskor családostól, hogy 
ott lelkileg is megpihenjenek. Külön meg szeretném említeni a zarán-
doklatokat. Azok itt, nyugaton reneszánszukat élik. Míg az elmúlt esz-
tendőkben ez főképpen abban mutatkozott meg, hogy többen is nyer-
tek irodalmi díjat egy-egy zarándokút élményének leírásával, addig 
az idén a Trieri Egyházmegye 16 év óta először ismét zarándoklatot 
hirdetett Krisztus varratlan köntöséhez (Heiliger Rock), a Rottenburgi 
Egyházmegye pedig – szintén ennek a nagy érdeklődésnek a hatására – 
az idén nyitotta meg az úgynevezett Szent Márton Utat, amely a Szom-
bathelyi Egyházmegyét (Szent Márton születési helye) Rottenburgon 
keresztül (védőszentje Szent Márton) összeköti sírjának helyével, a 
Tours-i Egyházmegyével. Mivel ez utóbbi projektet közvetítőként ma-
gam is jól ismerem, felfi gyeltem arra a nagy lelkesedésre, amely az út-
vonal által érintett egyházközségekben támadt. Mivel magyarázható 
ez a nagy érdeklődés? Szerintem azzal a felismeréssel, hogy az anyagi 
nem minden, hanem vannak az élet és a boldogság számára tartalma-
sabb értékek is. Ezeket az Isten által lelkünkbe írt értékeket pedig csak-
is a lelkigyakorlatok, a missziók és legfőképp a zarándoklatok hozzák 
felszínre. Ugyanez az értéke a csíksomlyói pünkösdi búcsúnak is. Intő 
jel, fölemelt ujj, amely az ég felé mutat…

– A csíksomlyói pünkösdi búcsú elsősorban katolikus vallási rendez-
vény, fogadalmi búcsú. Tudjuk azonban, hogy sokan az 1989-es rend-
szerváltást követő években a Kárpát-medencei magyarság, a nemzet ün-
nepének is tekintik, amelyen nem katolikus magyarok is részt vesznek. 
Az alkalom tehát adott, hogy széles rétegekhez szóljon. Melyek lesznek 
prédikációjának alapgondolatai, amelyeket föltétlenül meg fog osztani a 
búcsúsokkal? Milyen társadalmi, vallási, nemzeti vonatkozásokra sze-
retné felhívni a fi gyelmet?

– Amennyire örvendek annak, hogy annyi emberhez szólhatok, 
annyira nyomaszt is a nagy felelősség. Hiszem azonban, hogy Isten 
csekély mivoltomon keresztül is akar valamit üzenni Csíksomlyón 
egybegyűlt katolikus és nemkatolikus népéhez. Hogy pontosan mit? 
Azt majd mindenkinek magának kell megtalálnia. Ugyanis egy zarán-
doklat sikerét – meggyőződésem szerint – nem a nagy szám határozza 
meg, nem is a nagyszerű szervezés (persze ezek is fontosak), hanem 
az a tény, hogy találkoztunk-e a zarándoklatunk folyamán Istennel, 
és hogy ez a találkozás eredményezett-e belső átalakulást vagy sem. 
Mióta felkértek az atyák arra, hogy hirdessem az igét, boldogemlékű 
Gurzó Anaklét spirituálisunk tanácsa szerint minden nap imádkozom 
a Csíksomlyói Máriához, hogy az idei pünkösdi búcsún is sokak szívét 
mozgassa meg. 

A témám egyébként – hogy feltett kérdésére is válaszoljak – az lesz, 
hogy Isten a történelem és a népek, illetve nemzetek Ura. A székely 
nemzeté és a magyar népé is. Bárcsak széles mosollyal ránk tekintene!

Lejegyezte:
Borsodi L. László

folytatás az 5. oldalról 

folytatás a 7. oldalon 

Egy zarándoklat sikere a belső átalakulás
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Értetkőzés

A zarándoklat 
tizenegy stációja

nevezett „csíki rózsafüzért” is 
imádkozzák a következő titkokkal: 
1. Akit Szent János a Jordán fo-
lyóban megkeresztelt; 2. Aki a ká-
nai menyegzőn részt vett; 3) Aki a 
mennyei örömhírt hirdette; 4. Aki 
a Tábor-hegyen megmutatta isteni 
dicsőségét; 5. Aki az Oltáriszentsé-
get szerezte.

AZ „ÉRINTŐZÉS” – „ÉR-
TETKŐZÉS”. Hozzátartozik a 
zarándoklathoz, hogy igyekez-
zünk odamenni a Szűzanya szent 
kegyszobrához vagy kegyképéhez, 
és őseink szent szokása szerint a 
kegyszobor lábát vagy a kegykép 
szélét gyermeki tisztelettel csó-
koljuk meg, vagy legalább érint-
sük meg! Ahol ezt az „érintőzést” 
a nagy távolság miatt nem tudjuk 
megtenni, legalább a kezünkkel a 
kegyoltárt tisztelettel érintsük meg. 
Ezt a buzgóságot hívja így a hívő 
magyar nép: „érintőzés”. Máriapó-
cson is gyakorolják az „érintőzést”, 
amelyet ott – ahogyan a pócsi bazi-
lika falán olvasható felirat is tanú-
sítja – „értetkőzés”-nek hívják.

AZ ÉJSZAKAI VIRRASZ-
TÁS. Imádságban és éneklésben 
virrasztunk addig, ameddig erőnk 
engedi akár úgy, ahogy a kegytemp-
lom lelkipásztorai megrendezik, 

„Sokaknak írtam már az 
értetkőzésről…” – így kezdi egyik 
nekem (is) szóló levelét Jáki Sándor 
Teodóz bencés atya.

A levélben kifejti, hogy a Mária-
zarándoklatok negyedik „stációjánál” 
a hívek megérintik a kegyszobrot. Ez 
az úgynevezett „érintőzés”, amelyet 
„értetkőzés”-nek mondanak Máriapó-
cson. A falra fel is van írva a szó, hogy 
eligazítsa a zarándokokat. Teodóz 
atyának nagyon tetszett a szó, és kí-
váncsi volt a véleményemre: mit szó-
lok hozzá nyelvművelőként.

A válaszom az volt, hogy – mint 
minden tájszó – nekem is teszik az 
„értetkőzés”. Benne ugyanis bizonyos 
kölcsönösséget érzek. Morfológiailag 
ugyanis álvisszaható igével van dolgunk. Az ilyen igékről ezt írja A mai 
magyar nyelv című egyetemi tankönyv (Benczédy – Fábián – Rácz – 
Velcsovné 1976): „Szép számmal akadnak olyan igéink, amelyeknek 
csak az alakjuk, képzőjük egyezik a cselekvés visszahatását kifejező 
igékével, de jelentésük a cselekvő igékéhez áll közelebb. Ezek az úgy-
nevezett álvisszaható igék, kifejezhetik a cselekvés kölcsönösségét (te-
geződik, ölelkezik, verekednek, kötődnek), ezek egyúttal a cselekvés 
gyakoriságát, ismétlődését is kifejezik, s bennük az alanyra is visszairá-
nyuló hatása még felismerhető.” (21. old.)

Az Új magyar tájszótár az értetkőzik ige jelentését a hozzáértetkőzik 
címszónál adja meg, így: tn ige hozzáértetkőzött (Ny.egyháza vid.) hoz-
záér vmihez v. vkihez. 

A szótár példamondata pedig ez: Hozzáértetkőzött a lábához. A táj-
szót szótárunk Nyíregyháza vidékéről adatolja.

A nyelvi magyarázattal meg is volnánk, ám úgy érzem, hogy ennek 
a szónak a jelentését az egyetemi tankönyvből fentebb idézett szöveg 
alapján érdemes közelebbről is megvizsgálni. Mégpedig a cselekvés 
kölcsönösségének van itt szerintem meghatározó szerepe. A népi val-
lásosság alapján ugyanis a hívek úgy érzik, hogy amikor megérintik a 
kegyszobrot, őket is megérinti a Szűzanya. Lehet, hogy ők ezt fi zikai 
értelemben is így gondolják. Természetesen inkább lelki megérintésről 
van szó. A hívek eltelnek Szűz Mária kegyelmével, hazatérve, maguk-
kal viszik a szeretetét. Szerintem ezzel fejeződik ki a cselekvés kölcsö-
nössége.

(Elhangzott a Kossuth Rádió Tetten ért szavak című műsorában 
2009. március 31-én.)

Dóra Zoltán

folytatás a 6. oldalról 

folytatás a 8. oldalon 
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P. Márk József ferences szerzetes, több mint 40 éve a csíksomlyói ko-
lostor lakója: A pünkösdi búcsú sok kedves emléket és él-
ményt hordoz az én számomra. Már 1940-ben mint 13 éves 
gyermek részt vettem a búcsún. Csíkszenttamásról gyalog 
jöttünk el Csíksomlyóra és haza. Ez a teljesítmény akkor hő-
siességnek számított. Ezen a búcsún szerzett emlékek örökre 
megmaradtak lelkemben. Az 1945–47-es években mint taní-
tóképzős diák teljesebbé tettem élményeimet, hiszen akkor 
már tevékenyen tudtam részt venni a búcsún. 

1970-től 2000-ig már nemcsak résztvevője, de rendezője 
és sokszorosan átélője is voltam a pünkösdi búcsúnak: a népek 

áhítatának, a Mária-tiszteletnek, a bűnösök megtérésének, a hitben való megúju-
lásnak.

Nagy dolognak számított, amikor az 1990-es években helyreállíthattuk a régi 
búcsús rendet, és az még nagyobbnak, amikor a Kis- és Nagysomlyó közötti Nye-
regbe kivittük az ünnep középpontjában lévő szentmise megtartását. Mennyi küz-
delembe, de mennyi lelki élménybe is került ez a sok esemény! Isten különös áldása 
volt az én számomra.

P. Sárközi Sándor piarista szerzetes: Vonulunk az 
iskolazászló alatt, miközben áramlik a tömeg mindenfelől. A 
hegyoldalban megkérdi tőlem egy ismeretlen: „Atya, lehetne 
gyónni?” S aztán órákon át, szinte a mise végéig jönnek. Karc-
falváról és Szatmárról, Kovásznáról és Budapestről, Szegedről 
és Moldvából. A megromló házasság terhei, reménytelen el-
adósodás, a fenti lakó elviselhetetlenségei, többévnyi elhide-
gülés a vallástól, függőségek. Egyébként is szeretek gyóntatni: 
Urunk feloldó és gyógyító szavait kimondani, nagy szerény-
séggel, és nagyon komolyan véve. Nagyobb a súlya itt és ekkor 

a bűnbánatnak, a könnyezésnek. Egy-két percnyi intenzív találkozás. Aztán persze 
vissza fog esni bűneibe és a taposómalmokba. Ahogy én is.

Köröskörül tömve a hegyoldal, transzparensek és zászlók, imádkozók és bá-
mészkodók. Van, aki Lélekkel és lelkesülten tér haza; van, aki üresen. De minden-
képp megázva és fáradtan. A hosszú szövegeket nem szeretem. Inkább a közös 
imákat és énekléseket. A körül lengő Lelket kérem a zarándokokra. Édesanyámra, 
testvéreimre, gyónóimra… Meg hogy a saját lelkükkel is találkozhassanak! A nagy 
tömeg felemelő, de zavaró is. Ez mégsem tömegdemonstráció. Egyébként azokon is 
részt veszek, ha tehetem. És amikor fontos. Már csaknem húsz éve.

Gáll Klára, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázi-
um végzős tanulója: Ha a csíksomlyói pünkösdi búcsúra 
gondolok, eszembe jut, hogy kiskoromban milyen lelkesen 
vártam azt a napot, hogy kimenjünk a Nyeregbe, azt a percet, 
hogy végre elkezdődjék a szentmise. Talán azért, mert a kis-
gyermek kíváncsi, nyitott a szépre, a jóra, az Istennel való kap-
csolatra, hiszen a legegyszerűbb imákra már megtanították, és 
őszintén, tiszta szívvel mondja azokat. Ez az emlék végigkísér 
az életemben, de a hétköznapokban néha elhomályosodik. Az 

utóbbi időben a csíksomlyói pünkösdi búcsún próbáltam tudatosabban Istenre irá-
nyítani a fi gyelmemet a Szűzanyán keresztül, rácsodálkozni a Szűzanya egyszerűsé-
gére, Istenre hagyatkozására („Legyen nekem a te igéd szerint” Lk 1, 38), kitartására 
(„Az apostolok egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban... Máriával” ApCsel 
1, 14), valamint arra, hogy mi mindenért magasztalhatom az Urat.

Mit jelen
a csíksomlyói pü

akár úgy, ahogyan az ősök hagyo-
mánya szerint az egyes keresztalják 
végzik. Itt nélkülözhetetlen szerepe 
van a diktálásnak, vagyis a legősibb 
magyar közösségi éneklésnek: az 
előénekes bácsi vagy néni egy-egy 
éneksort előreénekel, „előrediktál”, 
a többiek pedig lelkesen megismét-
lik, és így a további sorokat is, ám 
a refrént, a versszakok záró sorait 
már közösen zengik mindannyian.

A HAJNALI NAPFELKELTE. 
Aki csak megteheti, csodálja meg 
másnap, az ünnep hajnalán a nap-
felkeltét úgy, ahogyan az ősi hagyo-
mány szerint a legnagyobb magyar 
búcsújáróhelyen, Csíksomlyón is 
teszik! Nem a Napot tiszteljük mi 
ilyenkor, hanem a teremtő Atyais-
ten remekművét csodáljuk, amely 

által a jó Isten fényt ad nekünk, 
áldó meleget és életet. Hívő magyar 
népünk hittel vallja, hogy aki egész 
éjjel imádkozva-énekelve virraszt 
Mária-kegyhelyen, az a hajnali fel-
kelő Napban meglátja a Boldogsá-
gos Szűz alakját.

A KERESZTÚT. Minden Má-
ria-kegyhelyen ott áll a keresztút. 
A zarándoklat teljességéhez hoz-
zátartozik a keresztút végigjárása 
úgy, hogy közben szép ősi népéne-
ket énekeljünk! Minden keresztalja 
lehetőleg a saját variánsát énekelje!

A zarándoklat 
tizenegy stációja
folytatás a 7. oldalról 

folytatás a 9. oldalon 
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LEVELEK MÁRIÁNAK. Ez 
a címe a szentély mellett található 
könyvnek. Sokfelé láttam, Csík-
somlyón vastag köteteket írtak már 
tele. Én sokáig nem írtam bele, de 
Futásfalván, az új Mária-kegyhe-
lyen megtanultam. Sokszor csak 
annyit írok bele, mint egy kilenc-
éves kicsi lány a futásfalviba: „Drá-
ga, jó Szűzanyám! Én nagyon sze-
retlek téged!” 

A GYALOGOS ZARÁN-
DOKLAT. Akár úgy, mint Székely-
földön, a keresztalját indító hívek-
kel együtt gyalogosan induljunk 
a zarándoklatra, akár úgy, hogy a 

hívekhez csatlakozzanak a távolról 
érkezők, és a csatlakozás után gya-
logosan zarándokoljanak tovább 
ők is! Útközben elimádkozhatnak 
egy-két tizedet az olvasóból.

A BÖJT. Az ételben-italban 
való mértéktartás, a fi zikai önmeg-
tartóztatás együtt jár a lélek meg-
újulását szolgáló zarándoklattal.

A SZENT CSÖND. Az Úr Jé-
zus színeváltozása után mondta 
tanítványainak, miután az ördögtől 
megszállott gyermeket meggyó-
gyította: „Ez a fajta nem megy ki 
másként, csak imádság és böjt ha-
tására.” 

El ne menjünk addig Csík-
somlyóról, amíg meg nem mond-
juk neki szép lelki csöndben, hogy 
anyánknak valljuk őt, s kérjük, 
hogy vezessen bennünket a legbiz-
tosabb úton, az ő szent útján Fiá-
hoz, Jézus Krisztushoz!

P. Jáki Sándor Teodóz OSB

Mostanában a zarándokok láttán elgondolkodtam, vajon megvan-e bennem az 
az öröm, az az áhítat, amely az ide érkezők arcán tükröződik. Azokén, akik áldoza-
tot vállalnak, messziről jönnek, akár napokig gyalogolnak, én pedig gyakran járok 
Csíksomlyóra. Ezért a búcsú lehetőség arra, hogy szembenézzek önmagammal. Bi-
zonyára másként éli meg az a személy, akinek nem adatik meg túl gyakran a kegy-
helyre látogatni. A csíksomlyói pünkösdi búcsú számomra azt jelenti, hogy bátran 
kérhetem a Szűzanya közbenjárását, hiszen ő Istenhez vezet engem, és segít, hogy 
ne tévesszem el az „ösvényt”. Ugyanakkor jó látni, hogy évről-évre többen jönnek 
el, ami azt jelzi (persze ha a búcsújárás helyes szándékát tartjuk szem előtt), hogy 
az emberekben van igény az Isten felé fordulásra, még akkor is, ha a világ mással 
szeretné betölteni a szívünket.

Szatmári Szilárd csíkszeredai református lelkész: A 
csíksomlyói búcsú számomra a magyar keresztények legna-
gyobb találkozási alkalma egymással a Szentlélek közösségé-
ben. Elvitathatatlan a nemzeti jellege, és véleményem szerint 
kinőtte a szűkebb értelemben vett vallási kereteket.

Az isteni kegyelemben való megtartatásnak a szimbólu-
mává lett, népünk összetartozásának hitvalló helyévé. A hely 
(a hegy) ősi szakrális vonzereje, százezreket egybegyűjtő bű-
völete már önmagában is korunk csodája. A megszámlálha-
tatlan szívből felszálló fohász, az egy szívvel, lélekkel és aka-
rattal való imádság által érezhetővé válik a Szentlélek jelenléte, ami olyan közösségi 
élményhez juttat, amelyben megélhetjük egymáshoz és Istenhez tartozásunk való-
ságát. 

Ferenczes István József Attila-díjas költő, a csík-
szeredai Székelyföld kulturális folyóirat ny. alapító-fő-
szerkesztője: Abban az időben, amikor azt hirdette a regnáló 
rend, hogy nincs Isten, mi Lukács atya ministránsai voltunk. 
Mert Lukács atya, aki akkor egyedül szolgált a kegytemplom-
ban, nem csak pap volt, nem csak imádkozni tanított. Taní-
tásainak lényege a szeretet volt. Tanított mindenre, amire az 
iskola nem, s amelyekről kiderült mára, hogy sokkal fonto-
sabbak voltak. Többször elvitt kirándulni: a Xantusz-kápolna 
romjainál tett látogatásunk a szülőföld, ha úgy tetszik, a mi kis 
székely hazánk szeretetére nevelt.

Egy alkalommal kivitt a Nyeregbe, a Salvator-kápolna alatt elővette a 
blockfl ötéjét, s rákezdett a gyönyörű dalra: „Erdő mélyén esti csöndben, / hallod 
a csalogány édes dalát...”. Meg is tanította nekünk a dalt. Akkor mondta, s gyakor-
latilag bizonyította, hogy a két hegy között működik egy visszhang, amely ötször 
felel vissza. Nem olyan híres, mint a tihanyi echo, amely hétszer felesel, de mi erre 
is büszkék lehetünk. És valóban, oda, ahol álltunk, a kissomlyói kápolna alá ötször 
verődött vissza a Nagysomlyó oldalából a „csalogány édes dala”!

Azóta eltelt több mint ötven év, néhányszor újra próbáltam megkeresni azt az 
ötször szóló visszhangot. Nem sikerült. Lehet, hogy rossz helyen kerestem, lehet, 
hogy az ilyen-olyan erdőlések, fakivágások miatt eltűnt. Aztán rájöttem, nem kell 
keresni, mert ott van, és él tovább. Csíksomlyó pünkösdjén százezerszeresen vissz-
hangzik, él az az echo, amely a drága Lukács atya által örökké a lelkünkben zeng, a 
csalogány édes dalára a legszebb Mária-énekkel válaszol: „Nyíljon ki szívetekben az 
örök virág, / Zengjétek, hadd hallja meg az egész világ, / Édesanyánk...”

nt Önnek 
ünkösdi búcsú?

A zarándoklat 
tizenegy stációja

folytatás a 8. oldalról 

folytatás a 10. oldalon 



10 Mit jelent Önnek a csíksomlyói pünkösdi búcsú?

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda Megyei Jogú 
Város polgármestere: Búcsúfi a. Majszolni kezdtem. Szív-
tam magamba az izét-illatát. „Búcsúfi a”, mondta néhány 
perccel korábban nagyanyám a bűvös szót, amikor felém 
nyújtotta a kis tükörrel díszített mézeskalácsszívet. Széles 
mosoly tükrözte örömöm. Bár nem tudtam hirtelen, ki lehet 
az a bizonyos Búcsú, és abban sem voltam biztos, hogy va-
laha találkoztam volna a fi ával. Hálás voltam az ajándékért, 
és hálás vagyok ma is. Soha többé nem fogyasztottam olyan 
jóleső érzéssel mézespogácsát. A kis, másfélszer másfél cen-

timéteres tükröt pedig sokáig ereklyeként őriztem. Valahányszor belenéztem, újra 
átéltem az érzést, ismét majszoltam a „Búcsúfi át”.

Huszonöt esztendővel később néhány napra Amerikába szólított a köteles-
ség. Szombaton, május utolsó szombatjának kora délelőttjén szállt le a gépünk 
az Ókirályság fővárosában. Hazafelé autóztam, és kevéssel félkettő után, nem 
messze a Kárpátok vonalától csengett a telefonom. A feleségem hívott a vajúdó-
ból. „Fiú lett, Róbertnek hívják” – közölte. Tőlük három kilométerrel északabbra, 
a csíksomlyói Nyeregben százezrek imádkoztak, százezrek mondtak köszönetet a 
Szűzanyának. Pünkösd szombatja volt, a csíki székely ember évszázados örömün-
nepe. Számunkra hús-vér „Búcsúfi ával”. Úgy őrzöm őt is, mint gyerekkoromban a 
kis tükröt. Valahányszor ránézek, újra átélem az érzést, újra örülök pünkösd aján-
dékának. Újra örülök az élő „Búcsúfi ának.”

Bajtai Erzsébet nagykövetasszony: Gyerekkori 
álmom volt, hogy egyszer ott lehessek a Csíksomlyói 
Búcsún. Beleillett meséink és a magyar történelem vi-
lágába. Olyan, bátorságot adó érzés volt, hogy van egy 
Csodatevő Máriánk, aki velünk van, hiszen talán mi va-
gyunk a legjobban rászorulva a Kárpát- medencében. 
Jó volt legalább lélekben a sok imádkozó hívőhöz tar-
tozni, és együtt bízni egy igazságosabb jövőben. 

Álmom valóra vált: már harmadik alkalommal ve-
szek részt a Csíksomlyói Búcsún, és életem egyik meg-

határozó élménye fűződik hozzá. 
A szokásos zuhogó esőtől csuromvizes ruhában ültem be az esti csángó 

misére. Drága Berszán Lajos pap bácsi bemutatott az elején, de a hosszú ne-
vek és funkciók felsorolását jól esett lerövidítenie. Így lettem Bajtai Erzsébet, 
a Magyar Köztársaság …hitvese. Az emberek csodálkoztak: ilyen is van? Én 
pedig éreztem, igen van, és mindig is lesz, felnövünk ehhez a feladathoz. 
Most én, aztán más. 

 
Az Esztány család: Számunkra a csíksomlyói pünkös-

di búcsú elsősorban zarándoklat. Nem a szó szoros értelmé-
ben, hiszen nem kell több száz kilométert gyalogolnunk, sem 
több napot nem szükséges utaznunk, mivel itt lakunk szinte 
a Szűzanya „lábainál”. Mi azt ajánljuk fel zarándoklatként, 
hogy a nyakunkba-hátunkra vesszük, kenguruba tesszük a 
gyerekeket, megmásszuk velük Somlyó hegyét, és részt ve-
szünk a szentmisén. Amelyik gyerekünk már négyévesnél 
nagyobb, az gyalog jön, népviseletbe öltözve. Ugyanakkor 
a távolról jött zarándokoknak, barátoknak az otthonunkba 

való befogadása is a mi „zarándoklatunk” része. Úgy érezzük, mindezek által nyi-
tottabbak leszünk a Szentlélek befogadására.

folytatás a 9. oldalról 

Mit jelent Önnek 
a csíksomlyói pünkösdi búcsú?
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A gyónás 
a kegyhely kapuja

A zarándoklat abban különbözik a vallási tu-
rizmustól, hogy a búcsújárók kizárólag az 
Istennel való találkozás céljából indulnak 

útra. Minden csoda és jelenés erre a szentségi ese-
ményre irányul, ennek a segítője, vagy bizonyos ese-
tekben a szentségek utáni vágy fenntartója. „Amikor 
tehát egy kegyhelyen kiszolgáltatnak egy szentséget, 
akkor nem »csinálnak« valamit, hanem találkoznak 
Valakivel, sőt éppen ez a valaki, Krisztus az, aki a Lélek 
kegyelméből jelenvalóvá válik közöttünk, hogy önköz-
lése révén megváltoztassa életünket, s hogy egyre gyü-
mölcsözőbben illesszen be minket a szövetség közös-
ségébe, ami az egyház” – tanítja ezt az egyik szentszéki 
megnyilatkozás.

Vagyis a gyóntatószék az a pont, amely a zarándok 
megérkezésének igazi kapuja, ahol a bűnbánatban le-
teszi mindazokat a bűnöket, felismeréseket, amelyekre 
a buszos vagy gyalogos zarándokúton rádöbbent, azaz 
önmaga megszokott miliőjéből kilépve felismert. Eb-
ben az eseményben újul meg az a keresztségi aktus, 
amiről az Exultet így énekel: „a Krisztusban hívőket a 
világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván 
a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kap-
csolja őket.” Tehát a kegyhely kapujában, a gyóntató-
székben válunk tékozló fi akból Isten gyermekeivé a 
kegyelem munkálkodása nyomán.

A zarándokhelynek és a zarándoklatoknak ezt a 
pontját éppen ezért minden búcsújáróhelyen véde-
nünk és őriznünk kell, sőt fel kell virágoztatunk. Fon-
tos ezt hangsúlyoznunk a magunk, de a civil szféra 
számára is, hiszen napjainkban a zarándokok szám-
talan okból – menekvés, erőpróba, kikapcsolódás, 
természettel való eggyé válás – indulnak útnak, mert 
az út, a zarándoklat gondolatköre szinte minden val-
lásban jelen van. Ahhoz azonban, hogy kegyhelyeink, 

híveink hívő, katolikus identitását és a búcsújáróhelyek 
létjogosultságát megerősítsük és megőrizzük, a kien-
gesztelődés szentségét és az eucharisztikus liturgia be-
mutatását kell a legkiműveltebben éltetnünk és fenn-
tartanunk. Erre épp az a multikulturális és piaci közeg 
hívja fel fi gyelmünket, amelyben napjainkban élünk, s 
amelyben mindenkinek „versenyképesen” kell felmu-
tatnia azt a sajátosságot, ami kizárólag az övé, amire 
nem telepedhet rá és nem fedhet el semmiféle, a többi 
zarándokhagyománnyal megegyező vagy arra hason-
lítható tényező.

Korunkban ugyanakkor sokan a gyónási gyakor-
lat válságáról beszélnek, aminek egyik legelemibb oka, 
hogy a lelkipásztori tevékenységben háttérbe szorult a 
gyóntatás ideje és szerepe, a hívek felkészítése az isteni 
irgalmassággal való találkozásra. Ennek orvoslására a 
legelső lépés talán éppen az lenne, hogy mi, papok vál-
junk jó és gyakori gyónókká, hogy aztán vezetni tud-
juk a híveket az irgalomnak ezen az útján!

„A zarándok gyakran eleve úgy ér a kegyhelyre, 
hogy különösképpen is szeretne bocsánatot nyerni. Se-
gíteni kell, hogy igaz és szabad módon, felelősségének 
teljes tudatában megnyílhasson az Atyának, aki »gaz-
dag az irgalmasságban« (Ef 2,4), s így ebből a kegyelmi 
találkozásból valóban új életet nyerjen. Ez a szentség 
az, amely az embert azzal az igazsággal táplálja, amely 
magától az Üdvözítőtől származik” – olvassuk az egyik 
szentszéki megnyilatkozásban. A következőkben né-
hány segítő szempontot szeretnék adni ehhez a bocsá-
natkéréshez.

Bűnbánatunk elsődleges mércéje ne a társadalmi 
szokások rendje, hanem Krisztus személye legyen! Ha 
csupán ahhoz méred magad, hogy nálunk hogyan szo-
kás, akkor bekerülve egy nagyvárosba, leszoksz a mi-
séről is, mert az ott sokak számára nem szokás. Assisi 

Szent Klára arra buzdítja Prágai Szent Ágnest, 
hogy Krisztusban mint tükörben szemlélje 
magát.

A Tízparancsolat kereszténységünknek 
alapja, és nem csúcsa. Tehát amikor gyóná-
sodra készülsz, ne csak azt kérdezd meg ma-
gadtól: loptam-, csaltam-e, hazudtam-e. Ezt 
egy zsidó embernek is el kell kerülnie! Gon-
dolkodj el azon, miben tér el viselkedésed az 
Evangélium szellemétől, például a nyolc bol-
dogságtól, és gyónd meg mulasztásaidat is – 
gyakran ezek a legnagyobb bűneink, bár alig 
fi gyelünk fel rá. 

Gyónásod során ne feledkezz el megkötö-
zöttségeidről! Arról, hogy például mennyi időt 
töltesz fölöslegesen az Internet előtt, milyen 
mértékben telepedsz rá családtagjaidra, vagy 
engeded, hogy ők rád telepedjenek, mennyire 
élsz csupán virtuális kapcsolatrendszerekben?

Gyónásra várók a mátraverebély-szentkúti zarándokhelyen folytatás a 12. oldalon 
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A megtisztulás fontossága 
a zarándokúton

Aki nem kel útra, az soha nem 
lel önmagára, és soha nem lesz 
azzá, aki lehetne. Létünk alap-

vető megnyilvánulása, hogy kimozduljunk 
bezárt világunkból, és folyamatosan az 
újabb megismerések és tapasztalatok felé 
nyissunk. Csak az tudja megélni a létnek a 
teljesebb igazságait, aki vállalja az állandó 
„útra kelés” és az önmagából való kilépés 
kockázatát.

Születésünk pillanatától kezdve Isten-
től belénk oltott vágyunk mozgat bennün-
ket, hogy életünk folyamán egyre közelebb 
kerülhessünk önmagunkhoz és Istenhez. 
Ez a belső törvényszerűség a tisztulási fo-
lyamatok fontosságát emeli be életünkben.

Lelkiségünk történetében az egyik klasszikus tisztulási gyakorlat a za-
rándoklat. A zarándoklat nemcsak fi zikailag megtett utat jelent, nemcsak 
az életút külső állomásairól szól, hanem elsősorban belső folyamatokra utal. 
A zarándoklat kifejezésben sokkal inkább a „lelki utazásunk” fejeződik ki, 
utunk a tényleges célunk felé. Olyan lénynek érezzük magunkat, aki egész 
élete végéig úton van. Csak útközben jutunk el önmagunkhoz, „válunk egész-
szé”, amennyiben képesek vagyunk a búcsúra és az újrakezdésre.

Útjaink a mesemotívumokhoz hasonlóan a veszélyről, a csatáról és lelki 
megtisztulásról szólnak. Utazás közben a hősnek veszélyeket kell legyőznie, 
és próbákat kell kiállnia. Az utazás motívuma: átváltozás, megtisztulás, a 
szabadulás megtapasztalása, gyógyulás. Azért utazunk, hogy mássá váljunk, 
hogy megtisztuljon gondolkodásunk, hogy szívünk megteljen egyszerű, szép, 
éltető érzésekkel, hogy megtapasztaljuk Isten közelségét.

A középkorban a zarándoklat egyik indítéka a vezeklés volt. Súlyosabb 
vétségek esetén a kirótt penitencia zarándoklás volt Jeruzsálembe, Rómába, 
Santaigo de Compostellába. Útközben a vétséget elkövetők közül sokan meg-
változtak, és szelíd, Istenben bízó emberekké alakultak át. Szent Ignác, a je-
zsuita rend alapítója azért utazott megtérése után Baszkföldről Jeruzsálembe, 
mert hitt abban, hogy a Szentföldre érkezve letisztulnak gondolatai, és meg-
kapja a választ arra a kérdésre, hogy mit akar Isten az ő életével.

Ma is számtalan ember azért kel zarándokútra, hogy valamilyen bűnös 
függőségtől, szenvedélytől megszabaduljon, hogy az életrendezésben a za-
rándoklat tapasztalata, az imádkozó emberek lelki ereje vagy pedig az isten-
közelség megtapasztalása által megtisztuljon, megváltozzék lelke, esetleg tes-
te meggyógyuljon.

A lelki, a pszichoszomatikus betegségekből való gyógyulás egyik fontos 
feltétele az önmagammal való kiengesztelődés megélése. Ebben benne van 
minden, ami életemben rendezésre, átértékelésre szorul: kibékülés önma-
gammal, az Istennel, az „ellenségeimmel”, a körülöttem lévő világgal. Kien-
gesztelődés nélkül nehezen tudom Isten szempontjai szerint átértékelni a 
hozzám tartozó realitást, nehezen tudom pozitív töltettel elfogadni sorsomat. 
Ebben a tisztulási folyamatban nagy segítségünkre lehet a szentgyónás szent-
sége. A gyümölcsöző szentgyónás első látásra egyszerű rituálé, valójában az 
egész személyiséget mozgósító, őszinte és hiteles kicsengése a bennünk lévő 
Isten után való mély vágyunknak.

Csiksomlyó arra hív bennünket, hogy útra keljünk, és bejárjuk azt a lelki 
folyamatot, amely szükséges ahhoz, hogy igazibb emberekké váljunk. A gyó-
nás szentsége mint az önmagammal, Istennel és a realitásommal való kien-
gesztelődés lehetősége vár bennünket.

Ft. Sebestyén Ottó

Érdemes szellemi életedet 
is megvizsgálnod! Ősmagyar 
tanok, okkult gyakorlatok, spi-
ritiszta találkozók mind-mind 
olyan világba kalauzolnak el, 
amely elvon az érted halált is 
vállaló személyes Istentől, s be-
lesodor a személytelen, mitikus 
semmibe.

Bűneidet ne önmagukban 
lásd, hanem Isten szeretetének 
fényében, aki ezek ellenére is 
szeret téged, és amikor megbo-
csát, újból és újból kimondja, 
hogy nem azonosít bűneiddel, 
és még mindig lát benned fan-
táziát. Vajon megkérdezhetjük 
egyáltalán e szeretet láttán ez-
után: minek gyónjak, hisz úgy-
is vétkezem?

Végezetül szeretném leírni 
legmélyebb gyónási élménye-
met. 2004-ben az egyik feren-
ces közösségben felújítottuk a 
nyilvános, közösség előtti bűn-
vallomás ősi szerzetesi gyakor-
latát. Újmisésként egyedüli pap 
voltam ezen az eseményen. Én 
is megvallottam a közösség 
előtt bűneimet, majd a közös-
ség minden tagjának megad-
tam az ekkorra engedélyezett 
általános feloldozást. A 15 bűn-
vallomást tevő rendtag közül 
azonban én, aki a feloldozást 
adtam, feloldozás nélkül ma-
radtam. Ekkor döbbentem rá: 
bűneim közepette szorulok rá 
leginkább az egyház szolgála-
tára… Mert magamat fel nem 
oldozhatom, azt csak Krisztus 
tudja megtenni az egyház köz-
reműködése által.

Fr. Kálmán Peregrin OFM
Mátraverebély-Szentkút

Feloldozás gyónás után. A lelki megtisz-
tulás a zarándoklat fontos része.

folytatás a 11. oldalról 

A gyónás 
a kegyhely

kapuja
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EURÓPAI MÁRIÁS HÁLÓ

Lourdes dél-nyugat Franciaországban, a Pirene-
usok lábánál fekszik. Nevét az arab Louerdáról 
kapta, ami rózsát jelent. A város ma a világ 

egyik legjelentősebb római katolikus zarándokhelye, 
amely azt követően alakult ki, hogy 1858-ban egy helyi 
lánynak, a később szerzetesnővérré lett, majd szentté vált 
Bernadette Soubirous-nak megjelent Szűz Mária. 

Bernadette Soubirous (eredeti nevén: Marie-Ber-
nard Soubirous) 1844. január 7-én Lourdes-ban szüle-
tett egy ötgyermekes, szegény család első gyermekeként. 
Bernadette tizennégy éves korában látta első alkalommal 
Máriát: 1858. február 11-én a Gave folyócska közelében, 
egy barlangban sugárzó fehérbe öltözött női alakot látott, 
aki rámosolygott, majd eltűnt. A szép ismeretlen három 
nap múlva újra megjelent, és ettől kezdve július 16-ával 
bezárólag még további tizenhat alkalommal, összesen ti-
zennyolcszor jelent meg. Február 18-án, a harmadik ta-
lálkozás alkalmával meg is szólította a lányt, és február 
25-én megmutatta a gyermeknek a barlang lábánál lévő 
rejtett forrást. Március 26-án a Szűzanya megnyilatkozott 
előtte, és többször is felszólította, hogy menjen el a falu 
papjához, mondja meg neki, hogy építtessen templomot 
a forrás mellé, és tegye zarándokhellyé.

Bernadette elbeszélését hitetlenség és kételkedés fo-
gadta, de a lány a legszigorúbb kihallgatások alatt is ra-
gaszkodott kijelentései igazságához, és időközben a for-
rás mellett valóban csodálatos gyógyulások szemtanúja 
volt a falu népe. Idővel már nemcsak a falu, hanem az 
egyházi vezetés is hitelesnek ismerte el a látomásokat.

A lány életét a látomások teljesen megváltoztatták. 
Hatásukra elhatározta, hogy apáca lesz. 1866-ban be-
lépett a szomszédos város, Nevers Saint-Gilgard nevű 
kolostorába. Mindössze 35 éves volt, mikor 1879. ápri-
lis 16-án csonttuberkulózisban meghalt. Három nappal 
később a kolostorkert kis kápolnájában temették el. 
Bernadette több mint 30 évig nyugodott a nevers-i 
kolostor temetőjében, amikor 1909-ben, boldoggá 
avatásának előkészületeit végezve, az egyházi ha-
tóságok két orvos jelenlétében kinyitották a sírt. 
A látványtól a jelenlévőknek a lélegzete is elállt: 
Bernadette úgy feküdt párnáin, mintha mi sem tör-
tént volna, az oszlásnak a legcsekélyebb jele sem volt 
tapasztalható, az idő nem hagyott rajta nyomot. A 
hivatalos vizsgálat befejezése után a holtat új ruhá-
ba öltöztették, és a vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt 
cinkkoporsóba zárták, majd boldoggá avatása kap-
csán 1925. augusztus 3-án Bernadette múmiáját 
ünnepélyes keretek között a Saint-Gilgard kolos-
tor templomában helyezték el. Azóta ott nyugszik 
üvegkoporsóba zárva, arcát és kezét vékony viaszré-
teg borítja. XI. Piusz pápa avatta szentté 1933-ban.

A csodák az elmúlt másfél évszázadban Lour-
des-ot világhírűvé tették. Ma a világ legnagyobb 
Mária-búcsújáró helye, ahol minden a csodáról 
beszél: a magyar származású Pierre Vago építész 
által tervezett X. Szent Piusz-bazilika a maga 25 

ezer férőhelyes földalatti 
templomával, a Lourdes-i 
Miasszonyunk-bazilika és 
Bernadette Soubirous szü-
lőháza. Lourdes a remény-
ség forrása, ahol – s ez az 
igazi csoda – még ma is sok 
ember meggyógyul az ott 
fakadó víztől, a tudomány 
pedig nem talál magyará-
zatot a jelenségre.

A lourdes-i jelenések 
és csodás gyógyulások ha-
tására II. János Pál pápa 
1992-ben elrendelte, hogy 
február 11. egyházunkban 
a betegek világnapja legyen. Ugyancsak a szentéletű pápa 
szorgalmazta, hogy „a kegyhelyek közösen keressenek 
választ a kihívásokra, és egymással kapcsolatban marad-
va végezzék feladatukat.” Erre a sürgetésre adott válasz-
ként 2002-ben Altöttinggel, Czestochowával, Fatimával 
és Loretóval Lourdes megalapította az Európai Máriás 
Hálót, amelynek elnöke az alapítástól kezdve Jacques 
Perrier, Tarbes és Lourdes püspöke.

A lourdes-i irányítással és a Lourdes-i Szűzanya ol-
talma alatt működő nemzetközi szervezet Európa leg-
nagyobb Mária- és egyben nemzeti szentélyeinek veze-
tőit tömöríti, akik évente megrendezett találkozójukon 
a Perrier püspök által előzetesen megadott téma alapján 
megosztják egymással tapasztalataikat, megbeszélik a hí-
vek szolgálatával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket.

B. L. L.

Lourdes és Soubirous 
Szent Bernadette

Msgr. Jacques Perrier püspök, az 
Európai Máriás Háló elnöke

A lourdes-i Miasszonyunk bazilika
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Mária Út:  a megtérés útja

Zarándokok vagyunk. Isten ad életet, és Istenhez térünk vissza. Za-
rándoklatunk a jó és rossz utakon, a nehézségek és örömök között 
halad. Megyünk életünk beteljesítése, vándorlunk sorsunk betel-

jesedése felé. Vonulunk szeretteinkkel és egyedül, barátainkkal és ismeretle-
nekkel együtt, megyünk, mert ez az emberi élet.

S hogy jobban megértsük életünket, hogy fi gyeljünk a minket életre hívó-
ra és arra, mit akar velünk, kell, hogy adjunk időt és lehetőséget magunknak, 
hogy Rá fi gyeljünk. Erre való a zarándoklás. Erre való a Mária Út. A Mária Út 
lehetőség, hogy találkozzunk Teremtőnkkel, az Istennel.

A Mária Út Közép-Európát behálózó zarándokútvonal. Összeölel népe-
ket, felekezeteket, hidat épít kultúrák és emberek között. Hét ország Mária-
kegyhelyeit hálózza össze úgy, hogy a végpontokon – Mariazell, Csíksomlyó, 
Chestoschova, Medjugorje – van felfüggesztve a háló.

Önkéntesek járják be, derítik fel, festik ki az utat, keresnek szállást, ké-
szítenek honlapot (www.mariaut.hu), és íme, készen van a kelet-nyugati fő 
tengely. Benne van sokaknak hat év munkája, de bárki elindulhat Csíksom-
lyóról: eljut a Mária Úton Mariazellbe, és a visszaúton is boldogul.

A zarándoklás kivételes alkalom, hogy találkozzunk a Szenttel. Hosszabb 
gyalogos zarándoklás során nyitott szívvel és nyitott lélekkel, a mindenna-
pokból kiszakadva, a testi fáradtsággal együtt sokszor egészen rendkívüli lel-
ki élményben lehet részünk.

Itt, Közép-Európában és különösen nekünk, magyaroknak nagy erőt adó 
lelki megújulásra van szükségünk, hogy a XX. század terhein, a háborúk, az 
embertelen szocializmus és a módszeres ateizmus súlyos hagyatékán túllép-
jünk. Szabadságot kaptunk, mégis sok a boldogtalanság, és ennek döntően 
nem anyagi okai vannak.

Minden ember a boldogságot keresi. A boldogság – a szeretet, az öröm, 
a belső békesség – a Lélek különös ajándéka. Az embert Isten nem magányra 
teremtette. Az embert ezen a világon az segíti a boldogság felé, ha jó család 
veszi körül, ha van feladata, munkája, hivatása, ha közösségben él, és főként, 
ha hittel fordul az egy igaz Isten és a Megtestesült Ige, Jézus Krisztus felé.

Ahhoz, hogy békesség legyen bennünk, meg kell újulnunk, meg kell erő-
södnünk. A boldogtalanság, amit sokan éreznek, valóság. Életünk alapjai 
ugyanis nem szilárdak. Sok család válságban van. A lelkiismeretes munka 
megbecsülése elenyészőben. A helyi és baráti közösségek önzetlen összetar-
tása ritka kincsnek számít. Sokan nehezen találnak utat az igaz és élő hithez, 
amely eloszlatja az emberi boldogtalanság homályát. S mindennek alapja, 
éltető forrása az Istenbe vetett hitünk, amit sokan elveszítettek. A hit meg-
erősödése pedig meg tudná javítani családi kapcsolatainkat, viszonyunkat a 
munkához, és közösséget is adhat nekünk.

A zarándoklás óriási lehetőség, hogy találkozzunk Isten szeretetével, s 
megerősödjünk a hitben. A zarándoklás – így a Mária Út – nagyszerű aján-
dék, meghívás Istentől, nemcsak a magyaroknak, hanem egész térségünk la-
kóinak és minden népnek, hogy az együttműködés és az egység szellemében, 
a megbecsülés és az elfogadás talaján a felemelkedés új korszaka kezdődjék 
el számunkra. Ez a folyamat mindenekelőtt lelki jellegű: megszabadulás az 
előítéletektől, a régi bűnök és keserűségek terhétől.

A Mária Út a magyaroknak és Közép-Európa más népeinek Isten aján-
déka, hogy hozzá visszatérjenek. S ezt az ajándékot idén augusztus 15-én 
Erdő Péter bíboros-prímás érsek úr átadja és megáldja az Út közepén, Esz-
tergomban. Ezzel egyidejűleg a végpontokon, Csíksomlyón és Mariazellben 
is megtörténik a Mária Út átadása és megáldása. Keljünk útra, és járjuk be 
egészében vagy kisebb szakaszokban, és életünk nagy ajándékaként fogjuk 
megélni ezt.

Istennek legyen hála a Mária Útért!

Dr. Szabó Tamás,
a Mária Út Egyesület Elnöke

A mariazelli bazilika

A Mária Út jelzőtáblái

A csíksomlyói kegytemplom
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Ferences Biciklitúra
2012. július 18 – 23.

„Küldelek én, megáldlak én!” Ezzel 
a mottóval indul újabb kalandos 
útjára az immár fél évtizedes ha-
gyományra visszatekintő Ferences 
Biciklitúra, a FerBiT. 2012. július 
18 – 23. között Assisi Szent Ferenc 
lelkületével, fi atalos lendülettel gu-
rulunk 300 kilométert a teremtés 
megcsodálásáért.
Az ötödik FerBiT programja:

Július 18. Találkozás Marosvásárhe-
lyen
Július 19. Marosvásárhely – Nyárád-
szereda – Mikháza – Szováta
Július 20. Szováta – Parajd – Szé-
kelyudvarhely – Szentegyháza – 
Hargitafürdő
Július 21. Hargitafürdő – Csíkszent-
györgy – Csobányos
Július 22. Csobányos – Gyürke – Eger-
szék – Úzvölgye – Csíkszentsimon – 
Csíksomlyó  
Július 23. Hazaindulás

Az útra a legmegfelelőbb választás: 
a terepbicikli. Hogyha már betöl-
tötted a 17. életévedet, csatlakozz 
hozzánk, hogy közösségben halad-
junk Székelyföld csodaszép tája-
in! További információkat a www.
ferbit.ro honlapon találsz. Kapcso-
latba léphetsz velünk a biciklistak@
gmail.com e-mail címen, valamint a 
0741- 940 171 telefonszámon.
Gyere velünk, indulj velünk, teker-
jünk együtt az ötödik FerBiT-en is!

Fr. Főcze I. Bonaventura OFM

X. Ferences Ifj úsági Zarándoklat 
(FerIZa) – július 29. – augusztus 3.

A FerIza a ferences testvérek szer-
vezésében sorra kerülő ifj úsági 
zarándoklat, amelynek ideje alatt 
olyan ferences értékek megízlelésé-
re, elsajátítására törekszünk, mint 
a természetszeretet, a közösség, vi-
dámság, egyszerűség stb.
A program a természetben töltött 
háromnapos gyaloglásból (ezek 
alatt éjszakai szállás sátrakban) és 
két Csíksomlyón eltöltött napból 
áll, amelyben váltogatják egymást a 
közösségi, lelki programok.
Bővebb információk a www.ofm.
ro/eferi honlapon olvashatók.

Fr. dr. Orbán Szabolcs OFM

Ferences papszentelés Csíksomlyón – 2012. június 2.

Négy év szünet után 2012. június 2-án, szombaton ismét ferences papszentelésre 
kerül sor a csíksomlyói kegytemplomban. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmi-
se keretében fr. Főcze I. Bonaventura és fr. Sebestyén Antal ferences testvéreket dr. 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szenteli pappá.
Főcze Imre fr. Bonaventura 1984-ben, Sebestyén Antal fr. Albert 1966-ban született. 
Jelenleg mindketten a szászsebesi kolostor lakói és a gyulafehérvári teológia pap-
növendékei. 2010. szeptember 8-án tették le örökfogadalmukat a csíksomlyói kegy-
templomban fr. dr. Orbán Szabolcs ferences tartományfőnök kezébe.

B. L. L.

Ezer Székely Leány Napja – 2012. július 7.

2012. július 7-én, szombaton 
ismét megszervezzük az Ezer 
Székely Leány Napja ünnepsé-
get, amelyre ezúton is tisztelettel 
felkérünk minden székely vise-
lettel rendelkező fi atalt és időst, 
hogy vegyen részt a csíksomlyói 
Nyeregben szervezett ünnepsé-
gen! Vigadjunk együtt a tánc, 
a dal és a zene legnagyobb szé-
kelyföldi ünnepén!

Jelenlétükkel, viseletükkel járul-
janak hozzá a rendezvény elin-

dítóinak célkitűzéséhez, segítsék nemzeti összetartozásunk, önazonosságunk, népi 
hagyományaink megőrzésének megvalósulási szándékát! (A szervezők)
A rendezvény programja: 

8.30 – 9.00 – Gyülekező a város bejáratainál (Szentlélek utca, Brassói út, Taploca u.)
9.00 – Ünnepélyes felvonulás a Szabadság térre 
9.30 – 10.00 – Közös tánc a Szabadság téren, majd ünnepélyes felvonulás Csíksomlyóra 
10.00 – 18.00 – Kézműves kiállítás és vásár, mesterség-bemutató a csíksomlyói Nyeregben 
11.00 – Szentmise a csíksomlyói kegytemplomban
13.00 – Ünnepi beszédek, résztvevők üdvözlése – Hármashalom oltár
13.30 – Hagyományőrző néptánccsoportok előadásai – I. rész
16.00 – Közös játék, tánc és táncház
16.30 – A székely viselet megörökítése – közös fotó készítése
17.00 – Népviselet-mustra 
17.30 – Hagyományőrző néptánccsoportok előadásai – II. rész
18.00 – Gálaműsor

Az ünnepség idei házigazdája Csíkszentmihály Polgármesteri Hivatala.
Meghívottjaink: Petrás Mária népdalénekes és Kóka Rozália ének- és mesemondó.

Mihály Réka

Assisi Szent Ferenc Iskolája – 2012. július 12 – 15.

A kolozsvári ferences szerzetesek a misszió évének tematikájához igazodva idén is 
megrendezik az Assisi Szent Ferenc Iskolája tábort Csíksomlyón. A szervezők, fr. 
Pantea Tibor OFM kolozsvári ferences templomigazgató és fr. dr. Orbán Szabolcs 
OFM tartományfőnök olyan 4–8. osztályos tanulók jelentkezését várják, akik 2012. 
július 12 – 15. között Csíksomlyón részt szeretnének venni egy olyan táborban, amely 
lehetőséget nyújt Assisi Szent Ferenc életének megismerésére, életpéldájának elmé-
lyítésére és arra, hogy a résztvevők új ismeretségeket, barátságokat alakíthassanak ki.
Assisi Szent Ferenc Iskolájába legkésőbb 2012. május 9-én éjfélig lehet jelentkezni fr. 
Pantea Tibor testvérnél a következő címen: Mănăstirea Franciscană 400112 – Cluj-
Napoca. Str. Victor Deleu nr. 4.; telefonszám: 0264-594377, 0746-774701; e-mail: 
frtibi@gmail.com

B. L. L.

ESEMÉNYEK, PROGRAMOK

Ezer Székely Leány Napja a Hármashalom oltárnál 
2011-ben
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Angyaloknak nagyságos asszonya,Angyaloknak nagyságos asszonya,
Úr Jézusnak boldogságos anyja,Úr Jézusnak boldogságos anyja,
mennyországnak dicső királynéja,mennyországnak dicső királynéja,
paradicsom megnyílt szép kapuja!paradicsom megnyílt szép kapuja!

Hozzád szólunk, szüzeknek virága,Hozzád szólunk, szüzeknek virága,
pátriárkák várva-várt leánya,pátriárkák várva-várt leánya,
apostolok tiszteletes társa,apostolok tiszteletes társa,
minden szentek édes vigassága.minden szentek édes vigassága.

Dicsértessék, örök Szentháromság,Dicsértessék, örök Szentháromság,
kitől árad reánk minden jóság!kitől árad reánk minden jóság!
Tiszteltessél, tündöklő asszonyság,Tiszteltessél, tündöklő asszonyság,
mindenek közt legnagyobb méltóság!mindenek közt legnagyobb méltóság!

Angyaloknak Angyaloknak 
nagyságos asszonya…nagyságos asszonya…


