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  Csíksomlyó üzenete

Irgalmas Istenem és Atyám! 
Az egész világon hálás örömmel 
gondolnak Rád a keresztények,
hogy a szent estén 
Fiadat e világ sötétségébe küldted. 
Nem akarsz távoli Isten lenni számunkra, 
hanem Jézus Krisztusban 
egészen közel kívánsz jönni hozzánk. 
Mióta ő testvérünk lett,
tudjuk, hogy szeretsz bennünket, embereket.
Imádkozva állok meg szeretetednek 
e csodája előtt, és hálásan örvendek, 
hogy Fiad megtestesülése által 
gyermekednek fogadtál. 
Ajándékozz meg minden embert 
e szent idő vigaszával.

Karácsony
Az Ige testté lett 
s miköztünk lakott. (Ján 1, 14)
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A sötétségben élő nép nagy 
fényességet lát (Iz 60, 1). 
Csillag támad Jákobból. A 

messiási jövendölések csillagfénye 
derengett át Izrael egész területén, 
és sugárzása elárasztja az egész képet. 
A világosság, amely minden embert 
megvilágosít, a világba jött (Jn 1, 9). 
Szelíd fényessége a láthatatlant is 
megmutatja: az örvendező angyalok 
seregét, akik a pásztorokat elvezetik 
az eldugott kis faluba, Betlehembe, 
ahol a jászolban fekvő Gyermek-
ben, a látható emberben megmutat-
kozik a láthatatlan Isten. Hiszen az 
Ige megtestesülésének titka által a te 
dicsőséged új fénye ragyogott föl ne-
künk, hogy amikor látható alakban 
ismerjük meg az Istent, a láthatatlan 
világ szeretetére gyulladjunk általa 
(karácsonyi prefáció). Ott együtt van 
a család, és a szeretet titka a maga 
boldog szépségében kinyilvánul Má-
ria térdeplő alázatában, a gyerme-
ket gondozó áhítatában. József mint 
erős oszlop áll őrt vigyázva, nemcsak 
most, hanem a jövendő veszedelmek 
között is, az üldözés és a menekülés 
idején. Amikor Mária el-elgondol-
kodott a pásztorok szavain, újra és 
újra fölhangzott benne az örvendező 
angyalok éneke: Dicsőség a magas-
ságban... Békesség a földön...

Az evangéliumok beszámolnak 
arról, hogy Betlehem környékén 
pásztorok tanyáztak a szabad ég 
alatt, nyájukat őrizték az éjszaká-
ban, akik elmentek, és hódolatukat 
fejezték ki a Megváltó előtt. Ugyan-
így a napkeleti bölcsek is elmentek, 
és hódoltak az újszülött Király előtt, 
átadván ajándékaikat: az aranyat, a 
tömjént és a mirhát. 

A Szentcsaládon kívül egy na-
gyobb közösség gyűlt össze Jézus 
Krisztus körül már Betlehemben, 
nemsokkal a születése után. Ez a kép 
jutott eszembe a karácsonyi Csík-
somlyó Üzenete című kegyhelylap 
szerkesztése közben, amelyet ka-
rácsony és az új pasztorális év köré 
szerkesztünk. Évről évre karácsony 
ünnepén szembesülünk hitünk 
egyik központi titkával, amely sze-
rint Isten emberré lett, hogy mi 
istenivé legyünk, ugyanakkor hoz-
zászoktunk már, hogy advent kör-
nyékén új pasztorális évet hirdetnek 

meg a Gyulafehérvéri Főegyház-
megyében. Az 2013–2014-es évben 
a plébánia évét hirdették meg. Első 
hallásra talán a kőből épült épület jut 
eszünkbe, azonban ebben az évben 
arra a közösségre igyelnünk, amely 
a templom, a szentségi Jézus köré 
csoportosul úgy, ahogy annak idején 
a betlehemi éjszakákon. 

Szerzetesrendünkben is fon-
tos hangsúlyt kap a közösségi élet. 
„A testvérek mint a mennyei Atya 
gyermekei és Jézus Krisztus test-
vérei a Szentlélekben, követve az 
evangéliumi szabályt, amelyet az Úr 
Szent Ferencnek kinyilatkoztatott, a 
testvéri közösségben éljék, egymást 
jobban szeressék és táplálják, mint 
az anya szereti és táplálja test sze-
rinti iait.” (CCGG 38). Szent Ferenc 
kívánsága az, hogy közösségeink 
valóban családiasak legyenek, hogy 
a testvérek „valamennyien egyazon 
édesanyja gyermekeiként viselked-
jenek (2Cel 180). Az anyai szeretet a 
legszebb és legnagyobb, amit ember 
megtapasztalhat. Minden szereteten 
túl erős és szilárd, hűséges és állha-
tatos. A lélek szerinti testvérek Isten 
szeretetével szeressék egymást, ez a 
szeretet még annál is többet köve-
tel, mint az anya szeretete gyerme-
kei iránt. A keresztség szentségéből 
forrásozóan ennek az eszménynek 
a életre váltása mindannyiunk joga 
és kötelessége, aki erre az életfor-
mára kötelezi el magát. A testvérek 
ennek a szeretetnek a jegyében ad-
janak valóban otthont egymásnak; 
szeretetünk legyen mindig konkrét, 
ne szóval és nyelvvel szeressünk, 
hanem cselekedettel és igazsággal, a 
közösséget jellemezze a hatalom- és 
uralomvágy nélküliség; a találkozás 
legyen mindig az örvendezés pilla-
nata!

Ha jól belegondolunk, nem is kell 
nagy fantázia ahhoz, hogy ezek a jel-
zők, amelyek egy szerzetesi közössé-
get jellemeznek, akár egy plébániai 
kis közösségnek is a jelzői legyenek.

A teljesség igénye nélkül néhány 
pontban gyűjtsük össze, milyen utak 
vezetnek a közösséggé éréshez: Jé-
zus Krisztus az alap, egymás iránti 
odaadással kell szeretnünk egymást, 
ahogyan ő szeretett minket, vagy-
is életünk odaadásával, a szerzete-

si közösségnek  a közös imára kell 
építenie életét, hogy minden tagja 
bejárhassa a maga megtérésének az 
útját. Azért, hogy a közösségbe meg-
hívottak szíve-lelke egy legyen, ne 
feledkezzünk meg az emberi kap-
csolatokban elvárt tulajdonságok 
műveléséről sem, olyanokról, mint 
a nevelés, kedvesség, igyelmesség, 
őszinte és kölcsönös bizalom, önura-
lom, inomság, humorérzék, a pár-
beszédre való készség. Szent Ferenc 
intelmeiben olvashatjuk: „Boldog 
a szolga, aki távollétében éppúgy 
szereti és félti testvérét, mint jelen-
létében; és háta mögött sem mond 
semmi olyat, amit jelenlétében sze-
retettel ne mondhatna”. Szent Fe-
renc a testvéri szeretet mindig ott 
méri le, hogy a gyengékkel hogyan 
bánik a közösség. A gyenge lánc-
szem is nagyon fontos, a gyengeség 
itt jelenti a hibázó és beteg testvé-
reket is. Amennyire egy közösség 
fel tudja vállalni, és hordozni tudja 
ezeket a testvéreket, azokat példá-
ul, akik a közösségben a széthúzás 
eszközei, olyan mértékben növek-
szik a közösség a szeretetben. Ilyen 
közösségben jó élni, mert általában 
egyikük sem kivétel, mert mindany-
nyian bekerülünk abba  a szerepbe, 
amikor minket kell hordozniuk a 
többieknek.

Az értünk szeretetből megteste-
sült Igét szemlélve karácsony nap-
jaiban az Ő nevében jövünk össze 
templomainkban! Az Ő nevében 
pedig akkor jövünk össze, ha pró-
báljuk úgy szeretni egymást, ahogy 
Ő szeretett minket, így lesznek a 
plébániai közösségeink olyan közös-
ségek, amelyek csillapítják a magány 
miatti hiányérzetünket. Kívánom, 
hogy legyenek olyan plébániai kö-
zösségeink, amelyekben senki sem 
akar egyházat, közösséget cserél-
ni, mert a saját egyháza, közössége 
megadja neki, amit keres, amire ki 
van éhezve: igazságot, szeretetet, ba-
rátságot, párbeszédet. 

Urbán Erik OFM
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B
olyongok kecskemé-
ti rendházunk kert-
jében... Viszik át az 

ebé  det a konyháról a menzára, 
vonulnak a diákok folyosónkon, 
most nem ordibálnak; valaki a sze-
me teskonténerben keres még hasz-
nosítható dolgokat. Magyarországi 
esős, nyálkás adventek, erdélyi és 
kárpátaljai havas, hideg karácso-
nyok. Bolyongok életemben...

A láthatatlan angyal
Mindenkinek van első karácso-

nya. Régi, egyszerű (fél)házunk, 
szüleim szobájának becsukott ajtaja, 
aztán – arcukon a meglepetéskészítő 
sejtelmességével – kinyitják: benn 
csillogás, és angyalhaj, és gyertyák, 
egy zöld fa, alatta pár kis fényes cso-
mag! „De hát ez nem volt itt!” „Az 
angyal hozta...” „Angyal?” „Már el-
repült.” Talán vacsoráztunk is, mi 
gyerekek meg sokáig, boldogan ját-
szottunk... 

Az elmaradó angyal
Később aztán felvilágosultam: el-

maradt az angyal, maradtunk mi, kis 
erőfeszítéseinkkel. Még a fa díszítése 
volt a legjobb... Anyám sötétedéskor 
énekelte a „Mennyből az angyal”-t, 
mi, kamasziúk feszengtünk, apám 
– református lévén – komolyan-
békésen hallgatott. A mindennapi 
életünkből is kikopott az ünnep. 
Szégyelltem és szégyenkeztem. Az 
ajándékok nem töltötték be a ter-
peszkedő zajt és ürességet, nem fe-
ledtethették a  mindennapi rutint és 
ütésváltásokat.

Az éneklő angyal
Csak piarista kispap koromban 

kezdődött számomra az advent va-
sárnapesti koszorúgyújtás és éneklés. 
Isten nem jelent meg, sem az angyal. 
De gondoltunk Rá. Kicsit elérzéke-
nyülve, kicsit a pásztorok hetyke 
kacagásával. Ezt azóta is minden ad-
ventben – saját család híján – diák-
jaimmal megtesszük. Átmelegedve. 
Gondolva Rá, szólítgatva Őket.

Az éhező angyal
Kárpátalján voltam, az Ungvár 

körüli falvakban miséztem, „kisegí-
tettem” karácsony táján, az iskolai 

szünetekben. Egyik este egy erősen 
fázó, stoppos iút vettem fel, haza-
felé tartott. Kopott, vékony zakó, 
egész nap a határnál lézengett így, 
hátha akad valami. Még nem zül-
lött le. Az alig kivilágított falukon 
suhantunk át, már amennyire egy 
Trabant suhanhat, és beszélget-
tünk. A jobbmódú házak ablakai-
ban itt-ott kivilágított karácsonyfa. 
Bámulta, szeme-lelke rájuk tapadt. 
„De szép!” – mondta halkan, de ele-
mentárisan. „Flow.” Pedig csak egy 
átlagos fa volt, az is a gazdagoké... 
Számára Csoda. A  falujukba értünk, 
otthon már részegek voltak, ment a 
buli nyomorgó, de hangos koreográ-
iában. Nekiadtam a kabátomat, de 
nem fáztam emiatt. Egyébként való-
színűleg eladták. Soha nem találkoz-
tunk azóta.

A műangyal
Újabb évtizedek a Brave New 

World hömpölygésében, advent 
előtt már felcicomázva az üzletek, 
utcák, karácsonyra hergelve ben-
nünket. A jóléti világ kelet-európai 
megvalósulásában. Műmikulások, 
műangyalok, műmosolyok, műfog-
sorok. Programok, forgatókönyvek 
számító(gépes) lefuttatásai bennünk, 
manipulált Vásárlókban. „Oh happy 
Day”, oh „Silent Night”, izzadva – és 
eleve frusztráltan – a bevásárlóköz-
pontokban... Rosszabb, mint Godot-
ra várni Beckett drámájában.

S a valóság: hogy egyre elégedet-
lenebbek vagyunk ajándékokkal, 
egymással, életünkkel. Hajszoltak és 
boldogtalanok. Teljesíthetetlen el-

várások, biztos csalódások, stresszes 
infarktusok. Karácsonykor az ördög 
is vigyorog! Vakító a biznisze! 

Milyen messze kerülünk egy-
mástól és Istentől?!...

A Látogatás
Egyre jobban szeretem imádkoz-

ni az Úrangyalát. A megtestesülés 
titkával: „És az Ige testté lőn, és mi-
köztünk lakozék”. Köztünk lakozik, 
láthatatlanul és kitéphetetlenül. Szo-
lidárisan és megváltóan...

Nemigen találom a helyem a 
„meghitt” karácsonyi ünneplések-
ben. Mert „akkor” hideg volt és ma-
gány és trágyaszag. Szeretek egyedül 
járkálni a kertben vagy a ház előtt, 
közben hallva (és kissé irigyelve) 
mások ünneplését-boldogságát. 
Betlehemre gondolok, annak hi-
degségére. Számomra a karácsony: 
a „kutyaólak csöndje”.  Miért akar-
ta így? (Mert abban biztos vagyok, 
hogy nem csupán elviselte.) A ke-
nyér csendje. A köztünk így élő Is-
ten csendje. Mélységes, mélysége-
ket kitöltő, vérző boldogsága. Ezen 
tűnődöm évek óta, csendes, kopár 
boldogságban... Kóbor kutyák aláza-
tával.

A testnek szüksége van a megfele-
lő táplálékra. Zaklatott idegrendsze-
rünknek a nyugalomra. Lelkünknek 
az imára. A meleg csendre... Meg is 
kapjuk, csak nem akkor, sajnos, ami-
kor kampányolunk rá. Esetlegesen, 
váratlanul. Elhagyatottságunkban és 
mégsem elhagyatva. 

„De szép!”
 Sárközi Sándor SP

 Fotó: Csíki Zsolt
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A máriás hitvilág örömteli és 
vigasztaló üzenetet közve-
tít: Isten az embert meg-

szólítja, és meghívja szeretetkö-
zösségébe. Máriaban, a teremtett 
világrendben az eljövendő betelje-
sülésbe vetett remény mutatkozik 
meg, hiszen Máriában a megváltás 
gyümölcsei nem csupán ígéretek-
ként vannak jelen, hanem már be-
teljesült formában. Mennyei édes-
anyánk ezért hívő belenyugvással 
és bizalommal tölt el. Benne mu-
tatkozik meg a hit öröme, bizako-
dása, otthont nyújtó melege.

Máriában a kiválasztás, a kivo-
nulás, a szövetség és a megváltás 
műve elkezdődött és beteljesedett. 
Az Ószövetség Messiás-várása 
benne „testet ölt”, és Fiában „új, 

végleges szövetségre” lép az Atyá-
val az emberiség és az egész terem-
tett világ. Mária, a választott nép 
leánya magában foglalja az „ószö-
vetségi anya” (lásd az anya, illetve 
anyapárok fontosságát: Sára-Há-
gár, Ráchel-Lea, Anna-Penina) 
és a „megszabadító nő” (előképei: 
Eszter, Judit, Debora) képét, hité-
ben pedig a kiválasztottak hite csú-
csosodik ki. Ábrahám istenhűsége, 
Zakariás istenbizalma Máriában 
teljesedik be.

Mária üdvtörténeti szerepéről 
tárgyalva szükségesnek mutatko-
zik egy teológiai alapelv leszöge-
zése. Ő ugyanis „oly bensőségesen 

lépett az üdvtörténetbe”, hogy „bi-
zonyos mértékig egyesíti és tükrö-
zi magában a hit legfőbb titkait.” 
(Lumen gentium, 65.) Mária, a te-
remtés új asszonya és a Megváltó 
édesanyja az üdvesemények rend-
kívüli jelévé lesz: benne kezdődik 
el és valósul meg elsőként a terem-
tett világ megváltása. Mária az új, 
krisztusi életforma reprezentánsa 
Isten üdvtetteinek új (végső) kor-
szakának beköszöntekor. Ebben 
mutatkoznak meg most, az új szö-
vetség hajnalán isten rendkívüli 
tettei, amelyek a profán történel-
met egyértelműen üdvtörténetté 
formálják át. Az emberi történe-
lemben felsejlik, megmutatkozik 
Isten irgalmas, emberszerető, jósá-
gos, gondoskodó arca.

Mária a tisztaság (szűzesség), 
önmagunk tökéletes megnyítása 
(anyaság), az elkötelezettség, a hi-
vatástudat példaképe. Ő Isten és 
az Egyház jegyese. „Isten országa 
közöttetek van” – ez a jézusi ki-
jelentés valósul meg Máriában. 
Máriában tökéletesen megvalósul 
és megjelenik mindaz, amit Is-
ten kegyelme az emberiségben és 
az egyházban művel. Az Egyház 
és Krisztus titka Mária személyé-
hez kötődik – tanítja VI. Pál pápa 
(Marialis cultus, 27.).

Mária készenléte, együttműkö-
dése az isteni kegyelemmel legin-
kább a következő kjelentésben jut 

kifejezésre: „Íme, az Úr szolgáló le-
ánya vagyok.” Ez a szolgálati (nem 
szolgai!) szellem Mária testi-lelki 
szűzességének tartóoszlopa, eb-
ben mutatkozik meg Mária teljes 
odaadása. A „szolgáló bátorság” 
jutalma a kicsik, a kiszolgáltottak 
(értsd most: önmagam kiszolgál-
tatottsága) „felemelése” (Lk 1, 52). 
Ez a felemelés, amely a megváltott 
lét eszkatológiai végpontjaként 
mutatkozik meg Mária mennybe 
emelésével.

Az isteni megszólításra, kivá-
lasztásra Mária a hit szavával vála-
szol. Válasza élet-válasz. Ezért ő a 
„hívő ember édesanyja és példaké-
pe”. Ő már nem csupán az ígére-
tek várományosa, hanem benne az 
isteni ígéret emberré lett. Hitében 

egyesül hitének alapjával és for-
rásával. Mária nem csupán igent 
mond a Megváltó születésére, ha-
nem azonosul Fia életútjával és a 
megváltás művével.

Mária az „idők teljességének” 
(Gal 4, 4) küszöbén áll. Isten a maga 
teljességében benne lakik (Kol 1, 
19). Fiában, Jézus Krisztusban a 
történelem kiteljesedett, benne 
a végső beteljesülés, a teremtett 
világ „megistenülése” (theosis) 
valósul meg. Ennek a megistenü-
lésnek „elsőszülöttje” Mária, aki-
ben Isten akarata teljes mértékben 
megvalósult.

Ft. Jitianu Liviu
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E
gy családi otthonban, 
ahol öt iúgyermeket 
ne velnek, természetsze-

rűleg mindig nyüzsgés van. Az isko -
lai program mellett a nagyobbak 
spor tolnak, szabadidejükben mu-
zsikálnak. Egyik szobából fuvolaszó 
hallatszik, a nappaliban zongorán 
gyakorolnak a iúk. Másfél éves öcs-
csük hol egyik, hol másik bátyjához 
totyog, a iúk türelemmel és szere-
tettel fordulnak hozzá. 

A Zsigmond családban Imola, az 
édesanya végtelen türelemmel és 
derűvel igyekszik úgy „terelgetni” a 
család életét, hogy az adventben az 
ünnepre való készülésnek is helye 
legyen, a iúk aktívan részt vállalja-
nak a lelki feladatokból. 

Csodálni tudom, hogy egy olyan 
családban, ahol az édesapa és négy 
gyermek reggel nyolcra munka-
helyre, iskolába igyekszik, van idő és 
odaigyelés arra, hogy indulás előtt 
meggyújtsák az adventi koszorún a 
gyertyát, megkapják a lelki útrava-
lót és a konkrét feladatokat aznapra. 
Ezek között szerepel, hogy jobban 
igyeljenek egymásra, osztálytár-
saikra, jobban odaigyeljenek az 
órákon, megosszák tízórajukat va-
lakivel, első szóra teljesítsék, amire 
őket szüleik kérik, másnap fürgén és 
jókedvűen keljenek fel, esetleg hogy 

ne rúgják bokán testvérüket. A ház 
körüli tennivalók elvégzése is gyak-
ran szerepel a listán, legyen szó akár 
a kutyaetetésről vagy a takarításról, 
amit legjobb közösen végezni.

A Zsigmond családban a kará-
csonyi várakozásban fontos szere-
pet kap a lemondás. Ne csak Jézuska 
hozzon ajándékot, lepjük meg mi 
is őt – kezdeményezte az édesanya. 
Így aztán szerdánként és pénteken-
ként például nem interneteznek, az 
estét inkább a társasjátéknak szente-
lik. Korábbi lakhelyükön ilyenkor, 
az „elvonási tüneteket” kezelendő 
sétára indultak, és gyönyörködtek a 
házak, utcák ünnepi díszítésében. 

A korábbi években jócselekede-
tekkel igyekeztek örömet szerezni 
egymásnak, és gyűjteni azt a „va-
lutát”, amit a karácsonyfa díszítése 
idején válthattak be. Advent idején 
keresték azokat az alkalmakat, ami-
kor egymás helyett elvégezhettek 
valamilyen feladatot: például édes-
anya helyett felteregették a ruhát, 
vagy enni adott valaki a kutyának 
akkor is, ha éppen más volt ennél a 
feladatnál a soros. Ezeket a jótetteket 
a család többi tagjainak észre kellett 
venniük. A jutalom pedig egy cédula 
volt, ami a igyelmes gyerek nevével 
az erre a célra kitett dobozba került. 
Szenteste aztán mindenki annyi mé-

zes süteményt akaszthatott fel a ka-
rácsonyfára, ahány cédulát találtak 
az ő nevével a dobozban. 

A családnak van egy különleges 
adventi naptára. A kis zsebekben nem 
édesség van, az ajándék egy-egy szent-
írási rész. Az idézetet minden nap más 
olvassa fel, majd elbeszélgetnek arról, 
kinek milyen üzenetet hordoz. Egyik 
ilyen fontos feladat volt mindenki szá-
mára elhárítani a szeretetlenség aka-
dályait. Szeretettel fordulni afelé, akit 
a legnehezebbnek tűnik szeretni, lehet 
az osztálytárs, tanár a gyerekeknek, 
munkatárs a felnőtteknek. Mindany-
nyiunk számára adventi feladat lehet 
a következő igyelmeztetés, mondja az 
édesanya: Miközben megpróbálunk 
szeretetet adni, ne az eredményre i-
gyeljünk, hanem csak arra, hogy a 
szeretet által helyet adjak lelkemben 
Jézusnak, és Jézust adjam annak, aki-
nek szeretetet adok, függetlenül at-
tól, hogy ő hogy fog reagálni. Szintén 
ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik 
a bocsánatkérés fogalma is. Elsősor-
ban Istentől kell bocsánatot kérnünk 
azokért a tetteinkért, amelyekkel aka-
dályoztuk a vele való közösséget. Az 
alázat és igazság megnyilvánulása kell 
ez legyen, melynek során olyannak 
mutatkozunk Isten előtt, amilyenek 
valójában vagyunk, beismerve hibáin-
kat, bűneinket. 

A Zsigmond család tagjaival 
együtt az adventi időszakban fel-
adatul szabhatjuk ki magunk számá-
ra, hogy minden nap hálát adjunk 
valamiért, és adjunk egy örömteli 
szót másnak. Megdicsérni valakit, 
megköszönni valamit, szeretettel 
köszönteni valakit olyan cselekedet, 
amellyel örömet szerezhetünk ak-
kor is, ha éppen nehéz napunk van, 
súlyos gondok nyomasztanak. Igent 
mondani Jézus akaratának nem csak 
adventi feladatunk lehet. 

Serdülő gyermekei számára Zsig-
mond Imola igyekszik ezeket az örök 
érvényű erkölcsi feladatokat átadni. 
A legkisebbet pedig sok-sok énekkel 
vezeti be a várakozás szép időszaká-
ba, és meggyújtja az adventi koszorú 
gyertyáit, amikor a kicsi kéri. 

Takács Éva

Lepjük meg mi is a kis Jézust 
ajándékkal!
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A
dvent számomra a megúju-
lás, a befelé tekintés, a jó 
(újra)felfedezése és annak 

gyakorlása. A Születés ünnepéhez 
közeledve az advent kegyelmi idő.

Hogy lehet minden évben meg-
újulni, amikor emberi életünk az 
idő rabja? Lehet-e másként, jobban 
készülni, mint előző években? Tu-
dok-e, tudunk-e nyitott, tiszta szív-

vel vágyakozni az Isteni Gyermek 
születése után? Szomorúan vagy 
örömmel sóhajtunk fel, hogy újra 
karácsony közeleg?

Várakozunk, készülődünk, csa-
ládjaink, közösségeink legmeghit-
tebb ünnepére. A várakozás mi-
nősége mindig tőlem, tőlünk függ. 
Türelmetlenül vagy áhítattal vára-
kozunk, kitartóan vagy feszülten, 
remélve vagy kétségbeesetten?

Várakozom. Várom a megúju-
lást, az Eljövetelt, a változást. Lát-
szólag ellentmondásokkal teli a vá-
rakozásom, de tudom, hogy sokkal 
fontosabb az, ami a láthatón túlira 
irányítja a igyelmemet.

Eszembe jut, hogy december-
ben kint egyre sötétebb van, de a 
koszorún minden vasárnap eggyel 
több gyertya lobban lángra. Re-
mélhetem, remélhetjük, hogy ezzel 
együtt a lelkünkben is egyre több 
lesz a fény? Számomra az advent 
kiemelkedő erőforrása a reggeli 

szentmise, amely ugyan áldozat-
tal jár, de mindig több kegyelmet 
kapok általa, mint amennyire szá-
mítottam. A személyes készülődés 
mellett számomra nagyon fontos 
a családban, a közösségben megélt 
ünnep. „Az ünnephez is legalább 
két emberre van szükség, és az sem 
közömbös, hogy a két ember között 
milyen kapcsolat van” – írja Bíró 

László püspök családoknak címzett 
decemberi levelében. Közössége-
inkben egymástól tanulva, egymást 
gazdagítva ünnepelünk. Szeretek 
közösségbe tartozni, szeretem meg-
élni az igazi, őszinte együvé tarto-
zást, hálás vagyok, hogy nem kell 
szerepeket játszanunk egymás előtt. 
Az együtt ünneplés és éneklés erő-
síti a hitet, és elmélyíti a közösség-
élményt.

Tudom, hogy fontos a külső ké-
szülődés, a formák tisztelete, a ritu-
álék megismétlése évente, de ezzel 
párhuzamosan a belső takarítás, 
rendezés, lecsendesedés még hang-
súlyosabban jelen van az életemben. 
Egyre több az elintéznivalóm, és 
közben hajlamos vagyok elfeledni, 
hogy nem ez a lényeg. Amikor kö-
rülöttem és bennem minden pörög, 
akkor a legnagyobb kihívás a csend. 
De hogyan lehet leállni, megállni, 
hogyha közben megszaporodnak a 
teendőim, kevesebb az időm?

Képes vagyok lemondani az 
anyagi javak egy részéről, miköz-
ben ajándékokat készítek szerette-
imnek? Sokszor észre sem veszem, 
és a mértéktelenség bűnébe esem. 
De jó lenne megélni a betlehemi 
szegénységet, észrevéve, hogy egy-
re inkább eláraszt a bőség!

Szeretnék jobban odaigyelni 
másokra, miközben a magam belső 

csendjét nem akarom feladni. Egész 
adventben a célra, az Eljövetelre 
tekintek, miközben arra vágyom, 
hogy minden napot teljesen meg-
éljek.

Adventben érzékenyebb a lel-
kem, jobban észreveszem a botlá-
saimat, és igyekszem kiküszöbölni, 
jóvátenni azokat. Abban remény-
kedem, hogy képes leszek „a bűn-
bánat gyümölcsét teremni”.

Mire a negyedik adventi gyer-
tya is meggyullad, talán kész leszek 
rácsodálkozni a Születés misztéri-
umára, és nem lesz bennem rossz 
érzés vagy lelkifurdalás, netán ag-
gályoskodás, hogy nem tettem meg 
mindent, ami tőlem telt.

Add, Urunk, hogy a megszülető 
Kisded megújulást hozzon mind-
annyiunk életében és családjaink, 
közösségeink életében! Add, hogy 
mindannyian átéljük a szeretet 
nagy titkát, a születés kegyelmét!

Juhász-András Réka

„Minden advent alkalom: 
győzhetsz saját magadon!”

 Cseh Enikő munkája

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


8   Csíksomlyó üzenete

2
013 karácsony éjszakáján az 
éjféli mise előtt az Árvácska 
együttes koncertje teremtette 

meg a légkört, hogy a hívek a csík-
somlyói kegytemplomban lélekben 
méltó módon fel tudjanak készülni, 
és átéléssel ünnepelhessék meg Jézus 
születését. Ebből az alkalomból be-
szélgettünk Häliger Zsuzsannával, 
a negyventagú Árvácska együttes 
vezetőjével.

– Az Árvácska együttes 1997 
őszén alakult Csíksomlyón. Kik ala-
pították, és milyen elképzeléssel?

– Az együttes alapítója gyakorla-
tilag én vagyok, de a jó Isten álmodta 
meg, és Gergely István, a Tiszti ka-
rolta fel. Hiszem, hogy az együttes 
élete ennek a „hármasfogatnak” kö-
szönhető. Két dolog miatt is fontos-
nak láttam, hogy zenéljünk, énekel-
jünk: egyrészt az volt a célunk, hogy 
felemeljükelhagyatottságukbólaz 
árva gyerekeket, és megmentsük 
őket, hiszen nagyszerű, szeretetre 
méltó és szeretni tudó lények voltak 
és maradtak, másrészt hitet akar-
tunk adni nekik, ami megszabadítja 
őket félelmeiktől, hogy ne érezzék 
magukat egyedül, hogy megerősöd-
jék bennük a segítő, szerető Atyába, 
a jó barát Jézusba, az irányító Lélek-
be és Máriába, az édesanyába vetett 
bizalmuk.

A közös munka 1997-ben kez-
dődött, abban az évben, amikor a 
csíksomlyói gyermekotthonból (a 
mai Szent István Házból – szerk. 
megj.) a gyerekek egy része át-
került a csíkszépvízi árvaházba. 
A Csíksomlyón maradt gyere-
kek egy részével alapítottuk meg 
az Árvácska együttest: mintegy 
negyvenen íratkoztak be a zene-

körre, és azóta is tartjuk ezt a lét-
számot.Első perctől hangszereken 
is akartak játszani, nemcsak éne-
kelni, így hát elkezdtünk olyan 
hangszereken tanulni, amelyek 
adottak voltak: gitáron, furulyán, 
mandolinon és kezdetben a nél-
külözhetetlen ritmusos szintetizá-
toron, ugyanis az értékes zenét a 
ritmuson keresztül tudták igazán 
befogadni.

– Milyen zenei műfajokat adnak 
elő?

– Kezdetben csak egyházi gye-
rekdalokat énekeltünk, és volt egy 
saját előadásunk is, amelynekA 
világ teremtésevolt a címe. Az-
tán újabb lehetőségek tárultak fel, 
nemcsak azért, mert időközben 
kezdtünk kinőni a gyerekkorból, 
hanem azért is, mert csoportunk-
ba befogadtunk újabb tehetséges 
gyerekeket, iatalokat a csíksom-
lyói egyházközségből, aztán a 
városból is. Mozgásban voltak a 
tagok, jöttek munkatársak is, akik 
a gyerekeken keresztül jutottak el 
hozzánk. A feladatkörünk bővült, 
mert meghívást kaptunk magyar-
ságunkról szóló rendezvényekre, 
ezért rockoperák dalait tanultuk 
meg, majd a csíkszeredai Role 
együttessel való közös munkánk 
által megszerettüka moldvai csán-
gó népzenét, zenés-táncos elő-
adásaink születtek, amelyekkel a 
külföldi turnéink alkalmával nem 
magyar ajkú közönségnek is örö-
met tudtunk szerezni. Itt megem-
líteném a már sokak által ismert 
mesejátékunkat, Az elvarázsolt 
királyleánykát, amelyben gyere-
kek mesélnek és táncolnak, a fel-
nőttek pedig besegítenek nekik.

– Kik ezek a felnőttek? Kik segí-
tik az Ön munkáját?

– A legelső segítségem Borcsa 
Gergely volt, aki a kezdetektől szív-
vel-lélekkel, őszinte gyerekszere-
tettel van köztünk, a másik igazi, 
őszinte társam Adorján Attila, a mi 
Ádámunk, akivel együtt énekelhet-
tem el az Ádám–Éva dalát, és aki 
azóta is együttesünk egyik oszlopa. 
Hűséges munkatársam Gál Ildikó, 
aki ma már családjával együtt van a 
csoportban, tehetséges, jó barát, és 
részben neki köszönhető, hogy ma 
még van Árvácska, mert az ő segít-
ségével cipelem az együttes gond-
jait. Aztán jöttek, voltak, vannak 
nagyon jó szakemberek, zenész-
társak, akik által többek lettünk, 
több hangszert is megszólaltattunk. 
Előadásaink látványosságában nagy 
segítségünkre volt Bilibók Atti-
la, János-Jakab Renáta, Gál István, 
Häliger Daniel, Timár Tímea. Van-
nak olyanok, akik gyerekként kezd-
ték, és ma már munkatársakként 
vannak jelen a csoport életében, 
többféle hangszeren is játszva, vagy 
jó táncosként, énekesként, mint 
példáulAntal Eszter,Gábor Endre, 
Kovács Viola vagy Pupák Ottilia.

– Szereplés vagy szolgálat?

– Az elején csak szereplésről 
lehetett szó, de a szolgálat hangoz-
tatása már kezdettől fogva benne 
volt a csoport lelkületében. Nagyon 
sokat segített az, hogy Gergely Ist-
ván, a mi Tisztink szárnyai alá vette 
a csoportunkat, és az ő jóvoltából 
nagyon jó helyeken és környezet-
ben léphettek fel a gyerekek: temp-
lomokban, keresztény, jóindulatú 
emberek között. Szeretettel fogad-

A szereplés szolgálattá alakult
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ták őket, bárhová mentünk, és ez 
nagyon hamar virágba borította a 
lelküket, így jókká lettek, majd idő-
vel szolgálni kezdtek. A dalainkon 
keresztül a sok szeretet hatására és a 
templomban hallott tanítások segít-
ségével a szereplés szolgálattá ala-
kult. Később, amikor már nemcsak 
egyházi énekeket, hanem népdalo-
kat és modern dalokat is kezdtünk 
játszani, ez a szolgálat bearanyoz-
ta előadásainkat, és csodákat tett, 
nemcsak a közönség, hanem a mi 
lelkünkben, életünkben is.

– Története során minden bi-
zonnyal változott nemcsak az 
együttes összetétele, hanem az a 
célközönség is, amelynek szólnak 
az előadásaik, az a szűkebb-tágabb 
keret is, amelyben megszólalhat az 
Árvácska hangja. Hogyan látja ezt 
az alakulástörténetet?

– Ez a tizenhat év sok mindent 
adott: sok örömet és közben bánatot 
is, sok gyereket, iatalt, akik össze-
kovácsolódtak, majd elmentek saját 
életüket élni, a zenélés, az összetar-
tozás örömét, és nem utolsó sorban 
a közönséget, amely nagy szerepet 
töltött és tölt be életünkben. Van-
nak, akik támogatókká, és vannak, 
akik ezáltal igaz baráttá is váltak, a 
gyerekekközött vannak olyanok, 
akik igazi családot kaptak.

Sokáig csak egyházi körökben 
szolgáltunk, aztán külföldi meghí-
vásoknak köszönhetően kinyíltak 
előttünk a lehetőségek: az előadó-
termek, a színpadok, az utcák és 
terek. Ma már óvodákban, iskolák-
ban, rendezvényeken is fellépünk, 
nemcsak külföldön, hanem itthon 
is. Magyarországra egy évben két-
szer megyünk: télen karácsonyi 
pásztorjátékkal turnézunk, nyáron 

pedig zalai barátaink zenetábort 
szerveznek nekünk. Örülünk, ha a 
közönségtől visszajelzést kapunk, 
örülünk, ha megszólítanak, és nem-
csak megtapsolnak, hanem meg is 
dicsérik a gyerekeinket.Ezek a dol-
gok felemelnek, előbbre visznek, 
éltetnek minket.

– Két fellépés között az idő telik. 
Hogyan zajlanak az együttes hét-
köznapjai?

– Időközben én is „felnőttem”, 
ma három gyerek édesanyja va-
gyok, a gyerekeim is a csoport tag-
jaivá váltak, családi életünk részévé 
vált az Árvácska, a hétköznapjain-
kat is beragyogja a zene, az után-
pótlással való foglalkozás. Minden 
hétvégén szombat délutánonként 
összegyűlünk a csomortáni Babba 
Mária házban, és énekeket tanu-

lunk, kézműveskedünk.Így lép-
nek be a gyerekek a már kinőtt 
iatalok helyére, mert folyamato-
san újulunk, változunk, a régieket 
ugyanis„elrabolja” tőlünk a nagybe-
tűs Élet, és helyettük új, csiszolatlan 
gyémántokat kapunk.

– Idén a karácsonyi éjféli szent-
mise előtt a csíksomlyói kegy-
templomban koncerteznek. Van 
különbség a civil és a templomi kör-
nyezetben, különösen a csíksom-
lyói Szűzanya szentélyében tartott 
fellépés között?

– Igen.Idén először adtunk elő 
karácsonyi előadást, és ezt a kegy-
templomban. A gyerekek lelkesen 
várták az előadást, mert még soha 
nem énekeltek éjszaka. A Szűz-
anya szentélyében énekelni ne-
künk, felnőtteknek is sokat jelent, 

hiszen már sok helyen énekeltük 
könnyes szemmel, hogy „Haza-
jöttünk, megáldott a csíksomlyói 
Szűz Mária”. A templomi fellépés 
mindig többet jelent számunkra, 
méltóságteljesebb, mert igazából 
senkinek nem kell megfelelni, 
csak őszinte szívből imádkozni és 
töltekezni a közösség erejéből. Ez 
több erőt ad nekünk, mint egy ci-
vil fellépés.

– Fellépő ruhákat kell vásárol-
niuk, időről időre bővíteniük kell a 
technikai felszerelésüket, hangsze-
rekre van szükségük. Kik segítik az 
Árvácska működését?

– Fellépéseinkért nem kérünk 
meghatározott összeget, de ado-
mányt mindig szívesen fogadunk. 
Együttesünk jelenleg hivatalosan a 
Csibész Ifjúsági Egyesülethez tarto-

zik, és ezáltal nagyon sok jóindu-
latú embert, támogatót ismerünk, 
akiktől gyakran kapunk támo-
gatást. Fellépő ruhákat én szok-
tam készíteni adományokból, és 
a CD-ink forgalmazásával tudjuk 
megvásárolni a hangszereinket, 
megszervezni az ünnepeinket. 
Fellépéseink után kézműves mun-
káink értékesítésével a csoport 
tagjai még egy kis zsebpénzhez 
is juthatnak, ha sikerül az általuk 
készített „bazárt” eladni.

Itt szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik mellettünk áll-
tak és állnak, hogy van múltunk, 
jelenünk, és lehetnek jövőbeli ter-
veink. Kívánok mindenkinek a 
pattogó tűz mellett, a családi asztal 
körül áldott, szép karácsonyt, és 
„adjon Isten minden jót ez új esz-
tendőben”!

Borsodi L. László
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M
árton Áron püspök 
adventi, karácso-
nyi és újévi beszé-

deiből szerencsére egész könyvre 
való maradt az utókorra. Ezeket 
a beszédeket közli a Márton Áron 
Hagyatéka sorozat hetedik kötete 
Karácsony címmel. Márton püspök 
gondolatai nemcsak időszerűségük-
ből nem veszítettek, de stílusukon 
is alig érezni, hogy némelyiket majd 
90 évvel ezelőtt vetették papírra. 
A mai olvasó számára is lenyű-

göző, milyen gazdag eszköztárral 
igyekszik híveihez közelebb hozni 
az Ige megtestesülésének misztériu-
mát. Magával ragadó szemléletes 
fogalmazásmódja, mondandóját 
történelemből és művészetekből 
(festészetből, irodalomból vagy ép-
pen ilmművészetből) vett példák-
kal illusztrálja, lebilincselő életké-
peket rajzol, ábrázolja bár a Krisztus 
születését, a katolikus falu Rórátéját, 
a nagyváros lélektelen, anyagias 
ünnepvárását vagy a lepusztult kül-
városi kocsma meghitt karácsonyi 
ünnepségét. Ezekből a korrajzokból 
is kitetszik, hogy Márton Áron már 
iatal papként is jól ismerte híveit 
és az őket foglalkoztató problémá-
kat. Ezért is ragadja meg az alkal-
mat, hogy karácsonyi beszédeiben 
– melyeket bizonnyal ezrek hall-
gattak – hangsúlyozza a család, a 
nevelés, a keresztényi magatartás 
fontosságát.

Az alábbiakban Márton Áron 
karácsonyi beszédeiből olvashatnak 
részleteket. A szövegeket a Dr. Mar-
ton József által szerkesztett Márton 
Áron Hagyaték fentebb említett he-
tedik kötetéből válogattuk.

A barlang és a jászol 
nemcsak a gyermek 
szemének való
„A karácsony ünnepe költőien 

szép, hangulatos ünnep. Szó van 
jászolról, barlangról, csendesen ké-
rődző barmokról, zizegő szalmáról, 
mosolygó gyermekről, gyerekét 
gondozó anyáról, a kis család fölött 
aggódva őrködő fériról, éneklő an-
gyali seregekről, alázatos hitű pász-
torokról. Minden olyan szép, olyan 
megható. Szívesen foglalkozik velük 
a képzelet. (…) De a hit dolgaiban 
kételkedésre nevelődött mai ember 
hajlamos arra, hogy ezeket csak han-
gulatkeltőnek, gyerekek és hiszé-
keny emberek ünnepeinek vegye, 
s a hitet és a hit tartalmát azonban 
– éppen a költői, hangulatos külső-
ségek miatt – elvesse. (…) Azonban, 
ha a barlang előtt elmélkedő lélek-
kel borulunk térdre, az ellentétek 
feloldódnak. A barlang és a jászol 
nemcsak a gyermek szemének való, 
nemcsak gyerekes elmerengésre al-
kalmas külsőség, hanem ha mögé-
jük tudunk kerülni értelemmel, ha 
Isten gondolataiba bele tudunk ha-
tolni gondolkozó ésszel, ha képesek 
vagyunk arra, hogy felszabaduljunk 
éppen a külsőségekhez tapadó kép-
zelet szuggesztiója alól, rájövünk a 

karácsony lenyűgöző igazságára, a 
hit megdöbbentő valóságára, arra, 
hogy Isten csak így, csak ezek kö-
zött a meséhez találó primitív kö-
rülmények között jöhetett a Földre.” 
(1936)

Leszegényedtünk, mert 
a betlehemi barlang tanítását
nem értettük meg
„Lehetetlen a betlehemi barlang-

nak ezt a tanítását a mai embernek 
meg nem értenie. Külsőségekben, 
technikában milyen szédítő kultú-
ránk van! Az utcák éjjel fényesebbek, 
mint nappal, a házak tetején elektro-
mos szivárványok szikráznak, gépek 
száguldanak az utakon, szárnyas em-
berek szegik a levegőeget, könyvek 
ezrei ömlenek a piacra hetek alatt. 
Gyárilag állítják elő a kényelmet és 

Márton Áron adventi 
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és karácsonyi üzenete
műveltséget. És soha annyi loccsanás 
nem volt a hidak alatt, soha annyi 
összetört, elégedetlen lelkű, feldúlt 
és eltorzult arcú ember nem járt a 
nap alatt, annyi kiégett agyvelő, any-
nyi megkínzott, láthatatlan tövisko-
ronával szorított szív nem vergődött, 
mint manapság. Mert az anyag és az 
anyagiak megölték a lelket. A külső 
gazdagodással és haladással nem járt 
együtt a lélek gyarapodása. Leszegé-
nyedtünk, mert a betlehemi barlang 
tanítását nem értettük meg.” (1936) 

Megelevenednek a hóba 
süppedt falu csendes utcái 
„Nem lehet például meghatott-

ság nélkül nézni egy székely falu 
Rórátéját, amikor a sötét decemberi 
hajnalokon nap nap után megeleve-
nednek  a hóba süppedt falu csendes 
utcái, s imbolygó lámpafény mellett 
mindenfelől apró rajok sietnek a 
templom felé, s beharangozó után a 
zsúfolt templomból a jégvirágos ab-
lakon keresztül  kiszűrődik egy egész 
falu hívő népének Isten után vágya-
kozó éneke. Él a hit, s még él sok 
helyen a tiszta, vallásos hagyomány, 
de be kell vallanunk, hogy sokan 
vannak katolikusok is, akik sem az 
advent hangulatát nem élik át, sem a 
kétezer esztendő előtt bekövetkezett 
örvendetes fordulat jelentőségével 
és tartalmával nincsenek tisztában.” 
(1938) 

Nyomorúságos 
viskók között
„A héten egyik este a város 

egyik legelhagyatottabb telepén is 
karácsonyfa-ünnepélyt tartottak a 
jó Szociális Testvérek. A nyomo-
rúságos viskók között a környék 
egyetlen alkalmas helyiségét, a 
kocsmát kellett igénybe venni. A 
jószívű kocsmáros, román ember, 
készséggel adta meg az engedélyt.  
(…) Csupa szegény, elhagyott, Is-
ten tudja, hogy élő emberek élnek 
azon a tájon.  Csapzott hajú, gyű-
rött arcú fériak, feltett kalappal ül-
ték körül az asztalokat a pálinkás 
üvegek fölé hajolva. Nem igen 
érdekelte őket, hogy mit akar-
nak ezek az idegen és ismeretlen 
ruhás látogatók.  Komoran, ide-
genkedve nézték az előkészülete-
ket. De amikor a gyermekek, az 
ő gyerekeik ajkáról felhangzott a 
Mennyből az angyal, és a tiszte-
lendő úr elmondta az evangélium 
egyszerű szavaival az Úr Jézus 
születésének történetét, az isme-
retlen ének örvendező hangjára s 
az ismeretlen történet vigasztaló 
varázsára a komor arcok felderül-
tek, a kalapok lekerültek a fejekről, 
a szegény, elhagyott, gondozatlan 
emberek felálltak, és úgy igyel-
tek az új hírre, amint igyelhettek 
a pásztorok az angyal szavaira.” 
(1937)

A család legmelegebb 
ünnepe 
„A karácsony a család legmele-

gebb ünnepe. A betlehemi éj meg-
ható jelenete, a gyermek Jézus mel-
lett térdeplő Szent Szűznek és Szent 
Józsefnek az emlékezete felmelegíti 
a szíveket, a család tagjai a szent 
hangulatban jobban érzik, mint 
máskor, hogy egymásért felelősek. 
(…)  Krisztusban szeretett Híveim! 
A szülők ezt különösen most vegyék 
komolyan fontolóra! A gyermekek-
re és ifjúságra sok veszedelem lesel-
kedik. Sokat hallanak, és sok olyan 
példát látnak, ami Istentől elidege-
nítheti és egyben életüknek romlása 
lehet. Tudom, hogy gyermekeitek 
jövője miatt a szíveteket aggodalom 
szorongatja. Ezekre az aggodalmakra 
kérlek, neveljétek őket otthon vallá-
sosságban, Isten ismeretére és köve-
tésére!

Az iskola nem tudja feladatát 
elvégezni a szülők közreműködé-
se nélkül. A gyermek többet van 
otthon, mint az iskolában, s az utca 
és környezet hatása alól sem tud-
ja magát kivonni. Figyeljétek tehát 
lelkének minden megnyilatkozását, 
s őrizzétek a Szent Szűz és Szent Jó-
zsef gondosságával mint a gyermek 
Jézus édestestvérét, aki a ti gondozá-
sotokra van bízva.” (1940)

Összeállította:

Lázár Csilla
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M
ár gyermekkorom-
ban nagyon szeret-
tem Nagyboldog-

asszony ünnepét. Nem mintha 
egészen megértettem volna azt a 
hitigazságot, hogy Szűz Mária, mi-
vel Jézus Krisztust, Isten Fiát szülte a 
világra, testestől-lelkestől fölvétetett 
a mennybe, hanem azért, mert han-
gulatos volt az ünnep. Előtte való 
délután kimentünk a rétre, és leg-
alább kilenc különböző virágot szed-
tünk a másnapi virágszenteléshez. 
Nagyanyám szerint ugyanis ennyi 
kellett, hogy legyen a „Weihbuschli-
ban” (így hívtuk a virágcsokrunkat), 
mert ennyi a mennyben az angya-
li karoknak a száma. Másnap alig 
vártuk, hogy elsőt harangozzanak. 
Mindegyikünk boldogan bandukolt 
szüleivel, később egyedül vagy ba-
rátaival a templom felé. Útközben 
kíváncsi pillantást vetettünk mások 
virágcsokrára, és a templomba be-
érve is szemünk ide-oda járt, hogy 
lássuk, ki milyen virágot szedett. 
Voltak ott fehér és piros, sárga és 
kék, lila, rózsaszín és tarka virágok, 
a libavirágtól a steklarózsáig sokfélét 
lehetett látni. 

Amilyen különbözőek a virá-
gok, olyan különbözőek vagyunk 
mi, hívő emberek is. Az augusztusi 
virágos templom a mi egyházköz-
ségeink jelképe. Az ibolya, ha kicsi 
és jelentéktelennek látszó is, mégis 
közkedvelt inom illatáért. Közöt-
tünk is vannak ibolyák. Egy szom-
szédnak tett szerény jótettük, egy 
bátorító szavuk, másokért mondott 
kis röpimáik olyan szépen illatoz-
nak, mint az ibolya. Ott vannak a 
gyógynövények, amelyek gyógy-
erejükkel, illatukkal és ízükkel 
nagy szolgálatot képesek tenni 
egészségünknek. Lehet, hogy a mi 
egyházközségeink kicsik, jelen-
téktelennek látszók a nagy német 
egyházközségekkel szemben, de 
illatunkkal, ízünkkel gyógyulást 
szerezhetünk annak, aki azt ná-
lunk keresi azt.

Köztudott, mennyire érzékenyek 
a mimózafajták: ha valaki megérinti 
őket, azonnal bezárkóznak és össze-
húzódnak. Azok az emberek, akik 
hozzájuk hasonlók, hamar meg-
sértődnek, és visszahúzódnak. Ez 
azonban nem csak negatív dolog, 

mert gyakran épp ezek az embertár-
saink azok, akik érzékeny lelkükkel 
megérzik, ha rossz irányba megy az 
egyházközség, akik másokat meg-
hallgatnak és megvigasztalnak, mert 
saját tapasztalatukból tudják, milyen 
nehéz a sértéseket elviselni.

A virágok között látszólag a leg-
szebb a rózsa, ezért is nevezik a vi-
rágok királynőjének. A bódító illatú 
rózsák engem a szülőkre emlékez-
tetnek, akik gyermekük számára a 
hitet akarják továbbadni.

Az egyházközség tagjainak talen-
tumaiból csak néhányat soroltam fel. 
Ezekből is látszik, hogy az egyház-
község virágoskertje akkor színes, 
bódítóan illatos, ha sokféle virág van 
benne, a sokszínű egybecsengéséből, 
harmóniájából származik szépsége. 
Ne legyünk azonban naivak. Tudjuk 
azonban azt is, hogy a sokféleség és 
a különbözőség versengéshez, irigy-
séghez, mások lebecsüléséhez, ha-
mis alázathoz és beképzeltséghez is 
vezethet. Amelyik közösségben ez 
így van, ott a kertben a hőmérsék-
let nullpont alá süllyed, és az emberi 
szívek éppúgy megfagyhatnak ben-
ne, mint a virágok az éjszakai fagy-
hullám idején.

Hogyan védhető ki a versen-
gés, az irigység, mások lebecsülése, 
a beképzeltség? Szent Pál apostol 
írja: „Előzzétek meg egymást a 
tiszteletben!” (Róm 12, 10b). Ez azt 
jelenti, hogy igyeljetek egymás-
ra, vegyétek észre és ismerjétek el 
egymás tehetségét, talentumát, jó 
tulajdonságait, ugyanis mindenki-
nek más a tehetsége, más tulajdon-
ságokkal rendelkezik. Nem létezik 
olyan ember, tehát egyházközségi 
tag sem, akinek csak rossz tulaj-
donságai lennének! Ne akarjátok 
tehát egymást „megjobbítani”. A 
rózsát nem lehet és nem is szabad 
hóvirággá, mint ahogyan a violát 
sem lehet szarkalábbá „nemesíte-
ni”, ugyanis a virágfajták már az-
zal, hogy léteznek és különbözőek, 
széppé és egyedivé teszik a kertet. 
Egyházközségünk tehát azáltal 
lesz gazdag, hogy különbözőek va-
gyunk, akárcsak Jézus tanítványai. 
Ha igyelmesen olvassuk az evan-
géliumokat, akkor fel-felvillan em-
beri tulajdonságuk egy-egy vonása: 
Péter, a hirtelen, de hívő, Jakab, a 

törekvő, Tamás, a kételkedő, János, 
a ragaszkodó, András, a készséges 
és így tovább. Pál apostol is előbb 
üldözi Jézust és egyházát, majd 
megtérése után felemészti a buzgó-
ság, hogy helyrehozza előbbi hibá-
ját, és ő alapítja az Úrnak a legtöbb 
egyházközséget. Jézus egyikőjüket 
sem küldte el, egyikről sem akart 
lemondani. Ő mindegyiket elfo-
gadta, meghívta, és szerette. 

Ilyen sokszínűnek kell lennie 
a mi egyházközségünknek is! Ne-
künk is szükségünk van hívő hirte-
lenekre, törekvőkre, kételkedőkre, 
készségesekre, igyelmesekre stb. 
Ilyeneknek kell elfogadnunk és 
szeretnünk egymást! Még a folyton 
morcosokra, túlzókra és elégedet-
lenekre is szükségünk van, mert 
azok is arra tanítanak bennünket, 
hogy megtanuljunk tűrni egymás-
nak, hogy toleránsak legyünk egy-
mással szemben, és közösségünk 
ne elvbarátok, bólogatójánosok és 
egymást majmolók klubja legyen, 
hanem nyitott maradjon. Ahhoz 
azonban, hogy a virágoskert szép, 
rendezett legyen, a kertésznek ki 
kell irtania a gyomokat. Ahhoz 
tehát, hogy egy egyházközség sze-
met gyönyörködtető legyen, arra 
is szükség van, hogy minden tagja 
nézzen magába, és irtsa ki magá-
ból a gyomot. Arra is szükség van, 
hogy egymásban ne a rosszat fe-
dezzük fel elsőnek, hanem a jót, ne 
azt hangoztassuk, ami szétválaszt, 
hanem, ami összeköt bennünket, 
a legfontosabb ugyanis a szerető jó 
szándék, az építő kritika, a másik 
elfogadása és a közös cselekvés!

Vasárnaponként, amikor szent-
misére gyűlünk össze, nemcsak 
egy akármilyen ünnepet ülünk, 
hanem annak az Istennek mon-
dunk köszönetet, aki minket Jézus 
Krisztusban egybehívott, örvend 
nekünk, hogy olyan sokszínűek 
vagyunk, egyetértünk, elfogad-
juk egymást, és közösséggé épül-
tünk. Ehhez azonban az kell, hogy 
megelőzzük egymást a tisztelet-
adásban, és igyeljünk egymásra. 
Mindegyikünknek oda kell adnia a 
maga virágát, hogy abból egy csok-
rot köthessünk.

Nézzétek a virágos kertet! 
Ft. Templi Imre

Egyházközség – virágos kert...
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E
bben az évben főegy-
házmegyénk paszto-
rális terve a plébániát 

helyezi a igyelem középpontjába. 
A plébániát, de nem mint épü-
letet, amelyben a pap és mun-
katársai dolgoznak, hanem mint 
azt a közösséget, amelyhez 
tartoznak mindazok, akik 
ott élnek. A plébánia a 
pasztoráció és a szeretet he-
lye, emiatt folytonos meg-
újulásra szorul. Ezt a meg-
újulást hivatott szolgálni az 
említett tematikával meg-
hirdetett új pasztorális év. 

A pasztorális terv a II. va-
tikáni zsinat közösségi egy-
háztana szellemében bonta-
kozik ki, amely az egyházat 
közösségként, Krisztus teste-
ként határozza meg, amely 
nem csupán emberi kap-
csolatokon alapuló közös-
ség, hanem természetfölötti 
vonásokat is hordoz magán: 
Krisztusban jele és eszköze 
az Istennel való egyesülés-
nek. Istennek ugyanis az a 
terve, hogy „ne külön-külön 
szentelje meg és üdvözítse 
az embereket, hanem tegye 
őket néppé”, a Szenthárom-
ság életét tükröző közösség-
gé (vö. LG 9). Erre a gon-
dolatkörre épül pasztorális 
tervünk, amely egy hároméves tá-
gabb ciklus második lépcsője: a hit 
igazságaiban való elmélyülés után 
az önajándékozó krisztusi élet-
forma, a szeretet gyakorlása, a kö-
zösségépítés kerül a középpontba. 
Ilyenformán a plébánia éve nem 
más, mint a hit évének a folytatá-
sa: a krisztusi hitnek a gyakorlatban 
való megélése. Ebből bontakozik ki 
majd az egyház küldetése, misszió-
ja, amely nem más, mint Isten vég-
telen szeretetének érzékeltetése, 
közvetítése az emberek felé. Tuda-
tosítanunk kell, hogy  nem elég, ha 
„jó plébánia” vagyunk: valódi jézusi 
küldetésünk az, hogy közösen le-
gyünk evangéliumi szeretet-válasz-
szá a minket körülvevő világ igazi 
kérdéseire. Ez a plébánia küldetése 
„kifelé”. 

Nt. Jakubinyi György érsek 
atya a pasztorális terv bevezetésé-
ben arra buzdítja a lelkipásztoro-
kat és a világi híveket, hogy ebben 
az évben igyekezzenek elmélyíte-
ni az ismereteiket a plébániáról, 
és különösen törekedjenek még 

élőbb, aktívabb tagokként élni a 
plébánián:  „Akkor érzünk ma-
gunkénak egy plébániát, amikor 
teszünk is érte valamit. Akkor lesz 
szebb, vonzóbb és missziós lelkü-
letű a plébániánk, amikor a hívek 
és lelkipásztorok megélik a krisz-
tusi életet, ami nem más, mint a 
kölcsönös szeretetben való élet.”

A plébánia évének mottója az 
első krisztusi közösségek ismer-
tetőjegye, védjegye: „A hívek kö-
zösségének egy volt a szíve-lelke.” 
(ApCsel 2, 42) 

A pasztorális terv első egy-
sége a plébániai közösség fogal-
máról, ismertető jegyeiről közöl 
ismereteket, tisztázza a plébánia 
fogalmát az egyház tanításának 
fényében. A terv második része 
gyakorlati útmutatásokat, javas-

latokat tartalmaz, különös tekin-
tettel a főegyházmegyei zsinat 
tanítására, hiszen minden évben 
célunk, hogy a zsinati rendelke-
zések és javaslatok életbe lépését 
elősegítsük. Összeállításánál a fő 
szempontunk az volt, hogy egy 

plébánián megtalálható 
minden csoportot megszó-
lítsunk, így tíz pontja tíz 
rétegpasztorációs csopor-
tot céloz meg: családokat, 
gyerekeket, felnőttek cso-
portjait, időseket, ifjúsági 
csoportokat, egyháztaná-
csot, lelkiségi csoportokat, 
Caritas-csoportokat, litur-
gikus csoportokat, biblia-
köröket. Minden plébáni-
ai csoport számára fontos, 
hogy befogadó közösség 
legyen, álljon kapcsolat-
ban a lelkipásztorral, vele 
egyeztetve végezze tevé-
kenységét, hogy munkája, 
imádsága által megszentel-
je az egyházközség életét.

Ft. Potyó Ferenc ér-
seki helynök a Szentatya 
gondolatait felidézve mu-
tatta be az idei pasztorális 
tervet a Főegyházmegyei 
Pasztorális Napok kereté-
ben: „Alapvetően fontos, 
hogy a katolikusok, akár 
papok, akár világi test-

vérek, kimenjenek az emberek 
közé. Egyszer azt mondta nekem 
egy bölcs pap, hogy mi pont az 
ellenkezőjét tesszük, annak a pél-
dázatnak, amelyben a pásztornak 
kilencvenkilenc juha van, és azt 
az egyet keresi meg, amelyik elve-
szett. Nekünk egy bárányunk van 
az akolban, mégsem megyünk ki 
a kilencvenkilenc után. Őszinte 
meggyőződésem, hogy a katolikus 
egyház mai alapfeladata az, hogy 
megkeresse az embereket a kapun 
kívül, és a nevükön tudja szólítani 
őket.” 

Kívánom, hogy minden plébá-
niánk ezen munkálkodjon a plé-
bánia évében!

Molnár Izabella,
a Gyulafehérvári Főegyházmegyei 

Pasztorális Iroda munkatársa

A plébánia éve
A Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorális terve
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2
013. november 5–8. között 
Európa egyik legrégibb kegy-
helye, a Málta szigetén talál-

ható mellieħai Szűzanya szentélye 
látta vendégül a Mária- és nem-
zeti kegyhelyeket tömörítő Eu-
rópai Máriás Háló tizenegyedik 
konfe ren ciája tizenhat országának 
képvi selőit. A házigazdák mellett 
Brez je (Szlovénia), Czestochowa 
(Lengyelország), Csíksomlyó (Ro-
mánia), Einsiedeln (Svájc), Fatima 
(Portugália), Gibraltár (Gibraltár), 
Knock (Írország), Levoca, azaz Lő-
cse (Szlovákia), Loreto (Olaszor-
szág), Lourdes (Franciaország), Má-
riapócs és Mátraverebély-Szent  kút 
(Ma gyarország), Vilnius (Lit vánia), 
Walsingham (Nagy-Bri tannia) és 
Zarvanyica (Ukrajna) kegy hely-
képviselete vett részt a találkozón.

A mediterrán szigetországban 
rendezett konferencia és tapaszta-
latcsere november 5-én este kegy-
helyismertetővel és közös imával 
kezdődött: a Mellieħa Nagyasszo-
nyát és Szent Fiát ábrázoló ezeréves 
sziklafestmény előtt a jelenlevők – 
Bábel nyelvi sokszínűséget idézve – 
lengyel, magyar, portugál, szlovák 
és (svájci) német, valamint angol 
nyelven imádkozták el a rózsfüzért, 
majd a kegyhely közelében, a föld 
alatt található, szintén a Szűzanyá-
nak szentelt barlangkápolna csend-
jében fohászkodtak népükért, saját 
nemzeti szentélyükért, valamint a 
konferencia eredményességéért.

November 6-án a 
mellieħaiPergola szálloda konfe-
renciatermében megtartott tanács-
kozás első mozzanataként a kegy-
hely vezetője, ft. Joe Caruana, majd 
Málta érseke, nagyméltóságú Paul 
Cremona köszöntötte a résztvevő-
ket, ezt követően pedig a rendez-
vény központi témájáról, a hit éve 
fényében értelmezett zarándoklás 
jelentőségéről dr. Hector Scerri, a 
máltai teológiai fakultás rektora Za-
rándokok és utazók a kegyhelyre, 
a kegyhelyen, a kegyhelyről cím-
mel tartott előadást. Rámutatott 
arra, hogy életünk nem céltalanul 
kangyargó ösvény, hanemtervszerű 
zarándoklat, a Mária-kegyhelyek-
nek pedig abban lehet szerepük, 
hogy az emberek utazásait lelki 
tartalommal gazdagítsák, a zarán-

dokoknak pedig lehetőséget adja-
nak hitük elmélyítéséhez.Ennek a 
gondolatnak a jegyében szervező-
dött a tanácskozás második napja: 
november 7-én a résztvevők arról 
számoltak be, hogy az előző, a 2013 
szeptemberében Rómában meg-
rendezett találkozó óta kegyhelyü-
kön – körülményeiknek megfele-
lően – milyen lelki programokat 
szerveztek annak érdekében, hogy 
az ott megforduló utasok és a lelki 
nyugalomra, megújulásra vágyó za-
rándokok hitükben megerősödve 
térjenek haza otthonaikba.Az eb-
béli – és más, az egyes kegyhelyek 
életével összefüggő – tapasztala-
tok rendszeres megosztásának az 
igénye fejeződött ki abban, hogy 
a tagság megállapodott: az Európa 
Máriás Háló képviselői a jövőben 
is évente megrendezik a találkozót. 
Ennek az elképzelésnek a fényében 
érte a csíksomlyói kegyhelyet – 
amelyet a szigetországban fr. Urbán 
Erik templomigazgató és alulírott 
képviseltek – az a megtiszteltetés, 
hogy 2014-ben a rangos nemzetkö-
zi konferencia házigazdája lehet.

A találkozón megfogalmazódó 
célkitűzések és irányelvek a szívé-
lyes és nagylelkű máltai vendég-
látóknak köszönhetően konkrét 
tapasztalatokkal egészültek ki: a 
Málta és Gozo szigete történelmi, 
földrajzi, vallási és kulturális sajá-
tosságaiba való betekintés, többek 
között a vallettai St. John`s Co-
Cathedral, valamint a Gozo szige-
tén található Ta` Pinu kegyhely 

meglátogatása meggyőzött arról, 
hogy a helyi értékek kihangsúlyo-
zása nagy mértékben hozzájárul a 
hazai és a külföldi zarándokoknak 
a Boldogságos Szűzanya általi lel-
ki megérintettségéhez, akinek a 

közbenjárásáértmás Mária-kegyhe-
lyekhez hasonlóan Mellieħa Nagy-
asszonyának templomában is egész 
év folyamán esedeznek a hívők. 
Mi is ezt tettük, az Európai Máriás 
Háló képviselői: idén Mellieħán,a 
tervekszerint jövőben Csíksom-
lyón, a székelyek Nagyasszonya 
szentélyében kerül erre sor, akinek 
a segítségére különösen nagy szük-
ség lesz a rangos nemzetközi konfe-
rencia megszervezéséhez.

Borsodi L. László

Európai Máriás Háló: Málta után Csíksomlyó

A találkozó résztvevői Mellieħa Nagyasszonyának templomában. 

A háttérben a 11. századból származó kegykép   

A szerző felvételei

Mellieħa Nagyasszonyának kegyhelye
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D
ecember hónapja, az 
adventi szent idő a visz-
szatekintés ideje mind 

az egyén, mind a közösség életében. 
Az itt következő néhány sor a csík-
somlyói ferences közösségünkről 
szól. Arról gondolkodom, azt vizs-
gálom, hogy mennyire érvénye-
sült az életünkben az, hogy szerető 
odaigyeléssel, felelőséggel éljünk az 
időben, úgy, hogy azt felhasználjuk a 
magunk és mások javára.

Az idén tavasszal tartott provin-
ciai káptalanunkon célul tűztük ki, 
hogy a következő időszakban foko-
zottan szem előtt tartjuk a testvéri 
közösség építését. Ennek szellemé-
ben, ide kívánkozik az egyik rendi 
iratunkból az alábbi néhány sor: 
„Mivel Isten szeretete a Szentlé-
lek által kiáradt szívünkbe, minden 
testvér családias érzületű legyen, és 
a kölcsönös barátságot leginkább 
egymás közt gyakorolják; a inom-
ságot, a lélek derűjét és minden más 
erényt úgy ápoljanak, hogy egyik a 
másikat a reményre, a békére és az 
örömre folytonosan ösztönözze, s a 
teljes emberi, keresztény és vallásos 
érettségre együttesen jussanak el egy 
igazi testvéri közösségben.” (Konst. 
Gen. 39)

Az ősz folyamán a somlyói 
ferences közösség néhány tagja 
kicserélődött, és ezzel az átlag-
életkor is megváltozott. Kakucs 
Szilveszter és Fábián Sebestyén 
testvér Esztelnekre kerültek, hogy 
felváltsák Nagy Tarziciusz atyát, 
akinek egészségi okok miatt na-
gyobb közösségre volt szüksége. 
Ferencz Ervin atya néhány hó-
nappal korábban lett a csíksomlyói 
ház tagja. Két jelöltünk elkezdte 
Szécsényben az újoncévet, így az 
ő jelenlétüket nélkülöznünk kell. 
Guzrányi Péter testvér új, de egy-
ben régi tagnak számít, mert egy 
rövidke brassói kitérő után au-
gusztus óta újra a Szűzanya lábánál 
lakhat, velünk együtt. Márk József 
atya és Derzsi Elek testvér a közös-
ség legrégebbi tagjai. Urbán Erik 
testvér már második éve látja el a 
templomigazgatói szolgálatot, aki 
Sándor Ambrus testvérrel egyszer-
re került Csíksomlyóra. Nekem is 
már bő egyéves régiségem van eb-
ben a házban.

A közösségi életünk és tevékeny-
ségünk a kegyhely köré épül. Hálá-
sak vagyunk, hogy feladatul kaptuk 
ezt a fontos evangelizációs felada-
tot. Számunkra kiemelten fontosak 
azok a kegyhelyen azok a helyek, 
ahol az ide zarándokoló hívekkel 
találkozunk. Ezek közül kiemelném 
a kegytemplomot és annak sekres-
tyéjét, valamint a kapusszobát. Hála 
Istennek, napközben sokan felke-
resnek bennünket: imát, szentmisét 
kérnek, vagy néhány  ösztönző, bá-
torító, vigasztaló szót várnak.

Ferences családként természete-
sen rendezett ima és étkezési prog-
ramja van a közösségünknek, és kö-
zösen megszerveztük a szerzetesek 
világnapját, valamint részt vettünk a 
regionális találkozókon. A nagyobb 
ünnepeket, mint például Szent Fe-
renc Tranzitusát, a húsvétot, a ka-
rácsonyt a közösségben is megün-
nepeltük. Megtartottuk a nagyböjti 
lelkigyakorlatot, szem előtt tartva, 
hogy bensőséges és főként ferences 
vonatkozású legyen.

A kegyhely lelkipásztori ellátása 
mellett néhány kisebb lélegzetvételű 
evangelizációs tevékenység is folyik. 
Ilyen a Ferences Ifjúsági Csoport 
működtetése (CsIFF), a bibliaolva-
só csoporttal vagy a Ferences Világi 
Renddel való foglakozás. Ugyancsak 
lelkipásztori odaigyelést igényel a 
kegytemplom felnőtt és gyerekkó-
rusa is. Hetente felváltva misézünk 
a klarissza nővérek kápolnájába. A 
környező lelkipásztorokkal és hí-
vekkel való kapcsolattartás érdeké-

ben pedig igyekszünk részt venni az 
egyes faluközösségek búcsús szent-
miséjén. 

Lehetőségeinkhez mérten igyek-
szünk nyitottak lenni a bennünket 
felkereső szegények felé. Ünnepek 
körül az ifjúsági csoportunk néhány 
környező családot keres fel, és ado-
mányt visz nekik. A Szent Antal 
perselyből segítjük a provincia szoci-
ális kezdeményezéseit, a Mária Rá-
dió Segítő kéz programját.

Nagyobb ünnepeken, első szom-
ba tokon, az adventi és a nagyböjti 
időszakban a Mária Rádió gyakran 
közvetít a kegyhelyről. Fr. Erik új 
műsort indított Ferences mozaik 
címmel. Kéthetente kedden hangzik 
el a Ferences félóra, minden hónap 
első hétfőjén közvetítik  a ferences 
ifjúság műsorát.

A Csíksomlyói Üzenete szerkesz-
tése, kiadása, a kolostor és a temp-
lom honlapja fontos evangelizációs 
eszközeink. Virtuális látogatóink a 
honlapunkon feliratkozhatnak a heti 
hirdetésekre, beszámolókat olvas-
hatnak a különféle eseményekről, 
vagy képes beszámolót tekinthetnek 
meg, sőt időnként meghallgathatják 
a szentmiséken elhangozott prédi-
kációkat is.

Hálásak vagyunk a gondviselő 
Istennek és a Szűzanyának, hogy 
ránk bízta az ide látogató hívek kö-
zösségét, és azt a szellemi és épített 
örökséget, amely arra hivatott, hogy 
lelkünk javát és üdvözülésünket 
szolgálja.

Böjte Mihály OFM

A csíksomlyói ferences közösség

A 2013-as provinciai káptalan tagjai
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A csíksomlyói kegytemplom ünnepi programja a 2014-es évre

„Boldog a méh, amely Téged hordott” (Lk 11, 27)

 Újév, Mária Istenanyaságának 
ünnepe, a béke világnapja

Január 1., szerda
Szentmisék: 800, 1030, 1800

Idősek, betegek zarándoklata
Február 11., kedd 
Szentmise: 1030

Nagyhét
Április 17., nagycsütörtök

730 – lamentáció (Jeremiás siralmai)
1900 – szentmise 

az utolsó vacsora emlékére
Április 18., nagypéntek

500 – keresztút a Jézus-hágón 
730 – lamentáció

1830 – keresztút a kegytemplomban  
1900 – nagypénteki szertartás

Április 19., nagyszombat
730– lamentáció

2000 – feltámadási szertartás

Húsvét
Április 20., húsvétvasárnap

Eledelszentelés: 700-kor és a 800-kor 
kezdődő szentmise után

Szentmisék: 800, 1030, 1900

Április 21., húsvét másodnapja
Szentmisék: 800, 1030, 1900

Szent Antal nagykilenced
Április 15. – június 10.

Szentmisék keddenként: 800, 1030, 1900

A Szent Antal kápolna búcsúja
Június 13.

Szentmisék: 800, 1030, 1900. Az esti 
szentmisén a kegytemplomban 

a gyermekek megáldása

Pünkösdi búcsú: 
június 6–9.

Június 6., péntek
1900 – nyitó szentmise, utána éjszaka 

virrasztás a kegytemplomban
Június 7., szombat 

Szentmisék a kegytemplomban:
700, 800, 1900

1230 – ünnepi szentmise a Kis- 
és a Nagysomlyó-hegyek közötti 

nyeregben a Hármashalom oltárnál
Június 8., pünkösdvasárnap

Szentmisék a kegytemplomban: 
700, 800, 1030, 1900

Június 9., hétfő, pünkösd másodnapja
Szentmisék a kegytemplomban: 

800, 1030, 1900

A kegytemplom búcsúnapja, 
Sarlós Boldogasszony

Július 2., szerda
Szentmisék: 800, 1030, 1900

Mária neve búcsú 
Szeptember 12., péntek, 

Mária neve napja 
Szentmisék: 800, 1030, 1900 

Szeptember 14., vasárnap
Szentmisék: 800, 1030, 1900 

A 1030-kor kezdődő szentmise kere-
tében a Mária év megnyitása abból 
az alkalomból, hogy a Csíksomlyói 
Szűz Mária kegyszobra 500 éves

Megemlékezés 
Assisi Szent Ferenc 

boldog haláláról
Október 3., péntek

Szentmise: 1900

Advent 
Vasárnapokon a 1030-as szentmisék 

kezdetén ünnepélyes 
gyertyagyújtás, 

hétköznapokon 630-kor 
roráté szentmisék

Karácsony
December 24., szerda
Szentmisék: 630, 2400 

December 25., csütörtök, 
Urunk születése 

Szentmisék: 800, 1030, 1800

December 26., péntek
Szentmisék: 800, 1030, 1800

December 31., szerda
Évvégi hálaadó szentmise: 1800

Ünnepélyes Mária-köszöntő
Minden hónap első szombatján 
esti szentmise, utána rózsafüzér 

és gyertyás körmenet.
Szentmise nyári időszakban: 1900

Szentmise téli időszakban: 1800

Szentmisék sorrendje
Vasárnapokon és ünnepnapokon: 
március 30–október 5. – 800, 1030, 
1900; október 6-tól: 800, 1030, 1800

Hétköznapokon: télen 730, 1800; 
nyáron: 730, 1900

Zarándokokat, csoportokat az év 
minden napján fogadunk, a szent-
mise bemutatására helyet biztosí-
tunk. Kérjük, jelezzék előre érke-

zésüket a kegyhelyen!  

Elérhetőség: www.csiksomlyo.ro
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