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NÉHÁNY GONDOLAT A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRÓL… 

A csíksomlyói búcsú hivatalos története 1444-ig nyúlik 
vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híve-
ket, hogy a ferences rend segítségére legyenek a temp-
lom építésében. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút 
engedélyezett. Ám a székely nép Mária tisztelete ré-
gebbi időkig megy vissza. Az erdélyi katolikusok emléke-
zetében a búcsújárás egyik hagyománya egy legendás 
csatával függ össze, amikor is 1567-ben, pünkösd szom-
batján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, 
hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok István 
gyergyóalfalvi plébános vezetésével gyülekeztek Csík-
somlyón. A Tolvajos-tetői ütközet alatt az asszonyok, a 
gyerekek és az öregek a csíksomlyói templomban imád-
koztak és kérték a Szűzanya közbenjárását.  

A ma ismert Mária-szo-
bor a 16. század elején 
készült hársfából. Ma-
gassága 2,27 méter, al-
kotója ismeretlen. A 
Napba öltözött asszonyt 
ábrázolja, akinek lába 

alatt a Hold, feje körül tizenkét csillagból álló koszorú lát-
ható. Királynőként a fején korona, jobb kezében jogar, 
bal karján a szintén koronás kis Jézus. 

Az 1990-es évekre a 
kegytemplom és a körü-
lötte lévő térség már 
nem tudta befogadni a 
több százezerre duzzadt 
búcsúsok tömegét. Ezért 
1993-ban oltáremelvényt 
építettek a hegy nyergében és azóta oda irányítják a ke-
reszt alatt vonuló, templomuk zászlója és a településük 
nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándokcsoporto-
kat (a keresztaljakat) és a világ különböző részeiből ér-
kező hívők csoportjait. 

PAX ET BONUM! (Béke és Jóság!) – ez volt a jelmondata 
a 2022-ben tartott fogadalmi pünkösdi búcsúnak. A 
becslés szerint mintegy 350 ezren vettek részt az idei ün-
nepi szentmisén, ki gyalogosan, ki lóháton, ki szekéren, 
ki pedig autóval, busszal tette meg a Somlyó-hegyi nye-
reghez vezető utat. A búcsú szónoka, Udvardy György 

veszprémi érsek szerint nemcsak áhítani, hanem terem-
teni kell a békét és a békéért kockázatot is kell vállalni. 
Aki kockáztat, azt az Isten nem hagyja magára. Könnyű 
feladni, lemondani hagyományról, ünnepről, ünneplés-
ről, találkozásról, családról, házasságról, gyermekről, 
idős szülőről, igazságról, kultúráról, nemzetről, a hit sze-
rinti mindennapokról. 
Indok persze mindig 
van, de ez gyengíti 
belső, hitből fakadó 
életünket, az örök 
életre való vágyunkat, 
elhomályosítja a végső 
ítélet valóságát, és ez nagyon veszélyes. 

(Pávlicz Ágnes) 
 

RÖVID HÍREK 

• Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából női lelki-
gyakorlat lesz augusztus 14-15-én Domaszéken a 
Stella Maris Vendégházban. Az alkalmat a Paszto-
rációs Iroda szervezi, érdeklődni a plébánosnál le-
het. 

• Ez az a nap! Stadion 2022 
2022. július 23-án megrendezésre kerül a Kárpát-
medence legnagyobb keresztény könnyűzenei ta-
lálkozója a nemzet stadionjában (Puskás Aréna), 
melyre szeretettel várnak minden dicsőítő szívű hí-
vőt a szervezők. A nap fő témája és mottója az 
ÉLET! Jegyek és kedvezményes utazási feltételek 
ügyében érdeklődni Gyuris Gellértnél lehet a 
30/380-8472 telefonszámon. 

 

VASÁRNAP 
07.03. 

 
11:00 
18:00 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 
Szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
07.05. 

8:00 Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
07.07. 

17:30 

18:00 

Szentségimádás 

Igeliturgia 

VASÁRNAP 
07.10. 

 
11:00 
 
17:00 
18:00 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 
+Zámbó József halála 5. évf., élő 
és elhunyt családtagok 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 


