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A Jacques Perrier lourdes-i 
püspök által 2003-ban létre-
hozott, az európai Mária- és 
egyben nemzeti kegyhelyeket 
tömörítő Európai Máriás Háló 
2011. szeptember 28–29-én 
tartotta évi konferenciáját a 
Lon dontól északnyugatra, az 
Északi-tengertől néhány mér-
földre fekvő Walsinghamben. 
A találkozón részt vett a csík-
som lyói kegyhely új templom-
igazgatója, fr. Urbán Erik és 
Borsodi L. László ferences 
sajtóreferens. A tapasztaltak-
ról Borsodi L. László számolt 
be a Hargita Népének.
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„Az Európai Máriás 
Háló keretében éven-
te találkoznak Euró-

pa legnagyobb Mária-szentélye-
inek vezetői, hogy megbeszéljék 
a hívek szolgálatával kapcsolatos 
legfontosabb kérdéseket, meg-
oldásokat keresve a felmerülő 
problémákra – mondja Borsodi 
L. László. – Némely kegyhelyen 
a zarándokok évről évre növekvő 
száma, más központokban a hí-
vek vallási összetételének állandó 
változása, a változó igények vagy 
éppen a távol maradóknak a kegy-

helyhez való (vissza)csalogatása 
és annak módszerei teszik szük-
ségessé, hogy Európa máriás szen-
télyeinek vezetői ismerjék egymás 
munkáját, körülményeit.”

A Szent Istvánról elnevezett 
Erdélyi Ferences Rendtartomány 
sajtóreferense beszámolt arról, 
hogy az angliai találkozón a Má-
riás Hálóhoz tartozó 20 kegyhely 
közül 16 küldöttsége jelent meg: 
a házigazda Walsingham fogadta 
Altötting (Németország), Brezje 
(Szlovénia), Csíksomlyó (Romá-
nia), Czestochowa (Lengyelor-
szág), Fatima (Portugália), Gibral-
tár (Gibraltár), Knock (Írország), 
Lőcse (Szlovákia), Lourdes (Fran-
ciaország), Máriapócs (Magyaror-
szág), Marija Bistrica (Horvátor-
szág), Mellieha (Málta), Vilnius 
(Litvánia), Zaragoza (Spanyol-
ország) és Zarvanyzia (Ukrajna) 
képviselőit, akik a kegyhelyükön 
tapasztalható népi ájtatosság és 
evangelizáció megnyilvánulásai-
ról számoltak be egymásnak, fej-
tették ki azokról a véleményüket.

– A walsinghami konferencia 
különlegessége: – a hely szellemé-
nek megfelelően – ez volt az első 
olyan kegyhelytalálkozó, amelynek 
szervezésében a római katolikuson 
kívül egy másik egyház is részt vett 
– tudtuk meg Borsodi Lászlótól.

Mint mondta, a faluban talál-
ható anglikán és római katolikus 
kegyhely vezetői és hívei között 
érezhetően jó az együttműködés. 
Ennek eredményeként is értékel-
hető, hogy idén elsőként ökume-
nikus szervezésű volt az Európai 
Máriás Háló, amelyet 2010-ben 
Gibraltárban az a gesztus is előké-
szített, hogy – az ökumenizmus 
témája okán – meghívottként 

Lindsay Urwin walsinghami ang-
likán püspök, az idei rendezvény 
társszervezője tartott előadást 
egyháza Mária-tiszteletéről. 

– Idén Urwin püspök érte-
kezésében a népi ájtatosságok 
szerepét vizsgálta egy helyi sa-
játosság bemutatása alapján, 
amelynek az a lényege, hogy az 
anglikán kegyhelyre érkező za-
rándokok a szentély területén 

található szent kút vizében meg-
mosakodnak, majd a templom 
valamelyik oldalkápolnájában 
imádkoznak, megtisztulva ez-
által bűneiktől – részletezte 
Borsodi László, majd levonta 
a következtetést: – Walsingham 
két kegyhelyének békés egy-
más mellett élése és termékeny 
együttműködése arra hívja fel a 
figyelmet, hogy ha a jelen és a 
jövő emberében a megengedés, 
az önfeladás nélküli be- és el-
fogadás a megosztó történelmi 
múlt sérelmei fölé tud kereked-
ni, akkor az olyan energiákat 
szabadíthat fel, amely a keresz-
tények egységének megvalósu-
lását eredményezi. A különböző 
egyházak megmaradása tehát 
nem egymás ellenében, hanem 
egymással baráti viszonyt ápolva 
jöhet létre – fűzte hozzá.

A jövőre vonatkozó tervekről 
megtudtuk, hogy a konferencia 
10 éves évfordulója alkalmából 
2012-ben kivételesen nem vala-
melyik európai Mária-szentélynél 
tartanak tapasztalatcserét, hanem 
Rómában, ahol a Mária-kegyhe-
lyek világtalálkozóját tartják, nem 
csak európai meghívottakkal. 
Csíksomlyó előreláthatóan 2013-
ban rendezheti meg a rangos, eu-
rópai találkozót.

Nyárára borvízkútból folyó vízzel 
csillapíthatják szomjukat a kör-
nyék lakói és az átutazók. Leg-
alábbis ezt reméli Antal Attila, 
Csíkszereda alpolgármestere, 
aki azt is elmondta, hogy még 
idén próbafúrásokat végeznek a 
Szabadság téren.
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Csíkszereda főterén az 
1960-as években édes 
vizű forrás hűsítette a vá-

rosközpont levegőjét – mondta 
Antal Attila alpolgármester, aki 
szerint régi feljegyzések számol-
nak be az itt elidőző, szomjukat 
oltó emberekről.

Hozzáfűzte: a városközpont-
ban csorgóként kiképzett víz-
lelőhelyről egy fotó került a 
bir tokunkba, ez szolgált kiindu-
lópontként az új borvízkutak fel-
tárására.

A Szabadság tér felújítására az 
Európai Unió Regionális Opera-
tív Programjának keretében nyert 
jelentős támogatást a városveze-
tés, az ivókút kialakítása azonban 
nem része az uniós pályázatnak, 
ennek munkálatait a város finan-
szírozza.

– Szeretnénk még a tél beállta 
előtt elkezdeni a próbafúrásokat, 

remélhetőleg több próbálkozás 
után sikerrel járunk – biztat An-
tal Attila. – A kút látványtervei 
két változatban készültek el, és 
annak függvényében döntenek 
majd egyik vagy másik mellett, 

hogy ásványvíz vagy édes vizű 
forrás tör-e fel majd a földből. 
Így borvízházat, avagy a Vár té-
rihez hasonló ivókutat tervez a 
városvezetés Csíkszereda köz-
pontjába.
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