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A búcsú adjon közösségi élményt

Tudnivalók a pünkösdi búcsúval kapcsolaTban

Minden zarándok egyenlő értékű
Forgalmi rend a búcsú idején

búcsú zavartalan menete érde-
kében pénteken reggel 6 órától 
tilos a megállás és a parkolás 
a Szék útján, a Kájoni János 

és a Nagymező utcában, ahol pénteken 18 
óra és szombaton 6 óra között részleges út-
lezárás lesz.  Az utcákba csak az engedéllyel 
rendelkező kereskedők, illetve az Apor Pé-
ter, Csobotfalva, Ferencesek, Kájoni János, 
Malom, Lovarda, Nyírfa, Bánya, Somlyó 
pataka, Köves, Barátság, Somlyó, Szentki-
rály, Sarkadi Elek, Szék, Szék II, Székely Mó-
zes, Fodorkert, Kas, Tas, Huba, Töhötöm 
utcákban lakók hajthatnak be.

Szombaton 6 és 24 óra között szünetel 
a forgalom a Nagyrét utcában (a Lukoil 

benzinkúttól a Márton Áron utcáig), a 
Taploca és a Márton Áron utcában (a Fej-
lesztési Banktól a Szék útjáig), a Szék úton, 
a Kájon János utcában (a 2-es és 22-es ház-
számok között), a Pálfalva felé vezető úton 
(a Nagymező utcáig), valamint a Nagyme-
ző utcán. Szombaton 6 és vasárnap 16 óra 
között a Nagymező utcában csak a rendőr-
ség, a csendőrség, a köztisztasági vállalat, a 
mozgássérültek egyesülete, a hegyimentő 
közszolgálat és a Vöröskereszt járművei 
hajthatnak be. A mozgássérültek egye-
sületének autói szombaton – a Szék útja 
kivételével – behajthatnak a lezárt utcák-
ba. A Szék útja vasárnap 16.00 óráig lesz 
lezárva. 

Folytatás a 7. oldalról

A búcsú mottója, Mária által Jé-
zushoz, különösen is kedves szá-
momra, hisz, ahogy sok keresztény 
ember életében, a Máriával való 
kapcsolatom minden állomása ne-
kem is Jézussal való kapcsolatomat 
mélyítette el.

Mária fölvétetett a mennybe, 
de nem felejtette el a földi életet 
és minket, embereket, akik még 
küszködünk az élet nehézségeivel. 
Mária jel számunkra, hogy össze 
ne tévesszük a múló dolgokat az 
örökkévaló boldogsággal. Ő égi 
közbenjárónk. Krisztusban mind-
egyikünket gyermekévé fogadott. 
Így jár közben értünk, édesanya-
ként. Egész élete példa számunkra. 
Istenre figyelő ember volt. Minden 
pillanatban kész volt Isten szavát 
meghallgatni. Benne élt a világban, 
de szívében csönd volt, lelke mé-
lyén Isten számára fönntartott hely 
volt. Ez boldogsága forrása. Olyan 
ember volt, aki nemcsak hallgatta 
Isten szavát, hanem meg is tette. 
Szívét odaadta Istennek; tudta, mit 
mond Isten, és életét ehhez szabta. 
A szenvedések útján járva is Isten 
akaratára tudott figyelni. Így tisz-
teljük benne a fájdalmas Szűzanyát 
is. Olyan ember volt, aki bensőséges 
Isten-kapcsolatában sem szakadt el 
a földi élettől, aki mindenkire oda-
figyelt, aki körülötte élt. Szeretetté 
vált. Tevékeny szeretetté. 

Mária nagy jel, kétezer év óta, 
és számunkra különösen is. Olyan 
jel, amely föltűnik mindenki szá-
mára, olyan, amely természeténél 
fogva arra hivatott, hogy irányt 
mutasson és megmutassa nekünk, 

hogy milyen az az élet, ami Isten 
boldogságába vezet minket. Élete 
és példája különösen gazdag. Má-
ria Istenre figyelő ember volt. A ma 
ember inkább önmagára figyel, de 
Mária – még ha volt is, hogy nem 
értette az Úr akaratát – bízott és 
figyelt Istenre. Ő pedig föltárja tit-
kait. Elmondja sokszor és sokféle-
képpen. Rajtunk múlik, hogy akar-
juk-e meghallani, megérteni. Mária 
szívében csönd volt, Isten szavain 
el-elgondolkodott. Ez boldogsá-
ga forrása volt számára. És ez tette 
képessé arra, hogy világosan meg 
tudja különböztetni a jót a rossztól, 
és hogy a világban élve is minden 
pillanatban Istenre tudjon figyelni. 
Szükségünk van arra, hogy életünk 
helyes irányát megtaláljuk a lelki 
életben is és a világban is. 

Mária olyan ember volt, aki 
nemcsak hallgatta Isten szavát, ha-
nem meg is tette. Isten szavát meg-

hallotta, és mellette döntött: nem 
habozott, egész élete igen volt Is-
tennek és ez az igen valóra vált éle-
tében. Példáját követve nekünk is 
ezt kell tennünk. Döntenünk kell: 
ha habozunk, ha el sem indulunk, 
hogy lépéseket sem teszünk abba az 
irányba, amerre Isten hív minket, 
akkor hogyan tudna segíteni Mária 
az úton? 

Szeretném, ha ez a zarándoklat 
Jézushoz vezetne közelebb mind-
nyájunkat, akik ott leszünk Máriá-
nál, és Jézusnál megújulunk erköl-
cseinkben, és Jézussal közelebb ke-
rülünk, mint testvérek egymáshoz! 
Mária példája nyomán a mi életünk 
is legyen tanúságtétel ebben a világ-
ban. Kívánom, hogy a búcsú adjon 
közösségi élményt és erősítsen meg 
bennünket, adjon nekünk békét 
és örömet, és a hit egyre teljesebb 
megélését. 

Takács Éva

A pünkösdi búcsúra készülve 
a szervezők, a csíksomlyói 

ferences rendház szerzetesei 
idén is hasznos tanácsok-
kal látják el a csoportosan, 

keresztaljákkal vagy egyénileg 
érkező zarándokokat. 

ind a régi, mind a felújított bú-
csújárások rendjében megkülön-
böztetett szerepe van a kordon-
nak, a csíkszeredai Segítő Mária 

Gimnázium diákjai által tartott mozgó kö-
télkeretnek, amelyen belül a hagyományos 
egyházi jelvényeket, a Kisbazilika jelvényt 
és a labarumot viszik, és amelyen belül litur-
gikus ruhába öltözött papság vonul a kegy-
templomtól a két Somlyó-hegy közötti nye-
regben található oltárhoz. A kordon előtt 
vonul idén is a gyergyóalfalvi keresztalja, a 
Segítő Mária Gimnázium diákjai, tanárai és 
kórusa, a különböző szerzetesrendek és lo-
vagrendek képviselői. A kordon a kegytemp-
lom előtti térről 10.30-kor indul a hagyo-
mányos útvonalon a Salvator-kápolnához, 
onnan pedig az oltárhoz. 

A Hármashalom-oltár előtti térségen 
a keresztalják a tájegységeket jelölő táblák 

körüli, kordonnal bekerített területen kell 
elhelyezkedjenek. Karszalagos rendezők 
segítenek itt a tájékozódásban. Az ünnepi 
szentmise 12.30-kor kezdődik.

A szervezők tájékoztatnak arról is, hogy 
a búcsú napján reggel 5.30-tól gyónási és 
áldozási lehetőséget biztosítanak a kolostor 
négyszögletű udvarában és a kegytemplom 
előtti téren. Jó, ha a korábban érkezők ki-
használják ezt a lehetőséget. A nyeregben 
is lehet szentgyónást végezni, a tájegységek 
számára fenntartott területek közötti folyo-
sókon fehér zászló jelzi a gyóntató papok 
hollétét. 

A kegytemplomba való be- és kivonu-
lást is szabályozzák erre az alkalomra: a 
templomhajó jobb oldalán kell előmenni 
az újonnan érkezőknek, kifelé pedig a bal 
oldalon kell haladni, helyet adva az újabb 
csoportoknak. 

Tekintettel arra, hogy a csíksomlyói Szent 
Péter és Pál plébániatemplom felújítás alatt áll, 
az itt szokásos szombat esti csángó misét idén 
a kegytemplomban tartják este hét órától. 

A ferences barátok felhívják mindenki fi-
gyelmét, hogy a búcsú vallásos esemény, ezért 
kérnek mindenkit, hogy az alkalomnak meg-
felelően viselkedjenek. Ugyanakkor a búcsú 
minden résztvevője egyenlő értékű zarándok, 
ugyanolyan jogok és kötelességek illetnek 
mindenkit. 

T. É.

Pünkösd ünnepének közeledtével ismét itt van az az évente megis-
métlődő fényes nap, amikor a csíksomlyói pünkösdszombati búcsúnak 
köszönhetően a Kárpát-medence figyelmének középpontjába kerül Csík 
és Székelyföld, amely ünnep ugyanakkor nem csak az erősítő Szentlélek 
eljövetelének a megünnepléséről, hanem a mi, a százezrek, a millióknak 
a Jézus Anyja, Mária iránti tiszteletéről is szó. Vagy elsősorban arról.

Az utóbbi egy hónapban arra kényszerültem, hogy egész sor olyan 
sajtókiadványt is naponta átböngésszek, amelyeket egyébként nem ol-
vasok. Így találtam az egyik leg jobb megyei napilapban, a kolozsvári 
Szabadságban egy szentföldi csoportos zarándoklat többrészes leírására, 
bizonyos Zay Éva tollából.

A Krisztus után a II–III. századra keltezhető hagyomány szerint 
Szűz Máriát az Olajfák hegye aljában temették el. A sírhely köré az V. 
században egy kriptát emeltek, majd egy század múltán egy templomot 
is a kripta fölé. Ez utóbbit aztán a máshitű hódítók lerombolták, de a 
kripta, egy altemplom formájában, csaknem teljesen érintetlenül meg-
maradt. (A muzulmánok – érdekes módon – szent helyként tisztelik ma 
is a Szűzanya sírját.)

De következzék az a két mondat a Z. É. tárgyilagos és visszafogott 
beszámolójából, amelyre felfigyeltem és amelyet lejegyezni valónak ta-
láltam:

„A kripta mélyén, a Szűz Mária sírhelye fölötti márványlapot meg-
érintve megmagyarázhatatlan, torokszorítóan megejtő érzés kerített a 
hatalmába: ez nem vallási elragadtatás volt, hanem annak a benyo-
másnak a tudatosulása, hogy azon a helyen az érzékeket már nem a 
kriptában uralkodó félhomály, az emberi élet múlandóságának a bizo-
nyossága és a halál által megtört emberi testet körülölelő rideg kövek 
és kőfalak hűvös látványa uralja. Mária sírja fölött váratlanul meleg 
biztonság és nyugalom áradt el bennem, a gondolattal, hogy itt valóban 
nyugszik egy olyan valaki, akinek a porhüvelyére is kiterjed a világzáró 
halál mögött rejlő valóság.

Kábultan hunyorogtam a felszíni napfényre érkezve – fejezi be a 
szerző az átélt élmény leírását –, de tudtam: ... ok-okozatot kutató ta-
másként átéltem a saját, személyre szabott lelki és hitbéli megerősödé-
semnek egy pillanatát.”

Legyen minél többünknek hasonló pillanatokban részünk a 
csíksomlyói búcsú alkalmából!

Olvastam két jó mondatot
         jegyzet n nagy benedek
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a csíkszeredai üzletek nyitva tartása

A hétfői munkaszüneti nap ellenére számos üzlet tart nyitva Csíkszeredában, a legna-
gyobb bevásárlóközpontok pedig változatlan órák szerint várják vásárlóikat: a Kaufland 
7.30–22, a Profi 7–22, a Merkúr 7–22 óra között. A Harmopan pékség kenyérüzletei-
nek nyitvatartási rendje a következő:
– 1-es számú üzlet, Kossuth Lajos utca 31. szám: szombat 7–20, vasárnap 8–14, hétfő 8–14 
– 3-as számú üzlet, Hargita utca 46. szám: szombat 7–12, vasárnap zárva, hétfő 7–12 
– 5-ös számú üzlet, Szabadság tér 8. szám: szombat 7–12, vasárnap 7–13, hétfő 8–13
– 6-os sz. üzlet, Márton Áron u. 4. sz.: szombat 7–12 és 16–20, vasárnap 8–14, hétfő 8–12
– 7-es számú üzlet, Testvériség sugárút 18. szám: szombat 7–12, vasárnap zárva, hétfő 8–12 
– 8-as számú üzlet, Testvériség sugárút 3. szám: szombat 7–12, vasárnap zárva, hétfő 8–13 
– 25-ös számú üzlet, Kalász negyed: szombat 7–12, vasárnap zárva, hétfő 8–12 
– 32-es számú üzlet, Szív utca: szombat zárva, vasárnap zárva, hétfő 7–12 
– 36. számú üzlet, Piac: szombat 7–12, vasárnap zárva, hétfő 7–13

 Fotó: mihály lászló


