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TAMÁS ATTILA

Salamon József gyimesbükki 
plébános náluk használatos 
köszöntéssel üdvözölte a hí-

veket: „Honn vagyunk itt a Nye-
regben, a Boldogságos Szűz Má-
ria köszöntésére és fogadalmunk 
betartásának évfordulóján. Honn 
vagyunk, mert fontos volt nekünk 
követnünk az őseink fogadalmát, 
ebben megerősödni. Fontos volt 
nekünk igent mondani a segítő 
Szűz Máriával együtt a Szentlé-
leknek, és ezen keresztül teret 
adni a kiteljesedésnek, Isten vég-
telen szeretetének” – fogalmazott 
a búcsús szentmise prédikációjá-
ban a szónok. „Adjuk tovább ezt 
a lángot ma, amikor újból őseink 
hitéből, hagyományaiból, értéke-
iből táplálkozunk” – biztatott Sa-
lamon József.

Szükségünk van erre a helyre

Szerinte Csíksomlyó népe ma már 
fogalom, hiszen magában foglalja 
mindazokat, akik nagy szeretettel 
vannak itt, akiknek fontos a Bol-
dogságos Csíksomlyói Szűz Mária 
oltalma, és akik igazi édesanyának 
érzik őt. „A lélek tovább él, tovább 
éltetik, akik itt vannak. A ti lelke-
tekben is jelen van a lélek, hiszen 
azért jöttetek ide, Csíksomlyóra. 
Az a lélek erősít meg bennünket, 
akit vigasztalónak, közbenjárónak 
nevezett Jézus. A hitünkön keresz-
tül feltölt bennünket, hogy az élet 
nehézségeiben, megpróbáltatásai-
ban is velünk legyen” – biztatott a 
búcsú szónoka, hozzátéve: ahhoz, 
hogy ezt a lelket megtapasztaljuk, a 
hit útjára kell térnünk, ahogyan ezt 
tették elődeink is.

„Ezen a helyen az imádság lel-
külete, a Jóistennel való találkozás 
mélysége szentelt meg. Csodálatos 

dolog tudni, hogy vannak gyökere-
ink és visszamegyünk a Jóistenhez, 
mert tudjuk azt, hogy ha a Jóisten 
jelen van az életünkben, akkor a 
leghelyesebb úton haladunk” – fo-
galmazott a gyimesbükki plébános.

Az ünnepi szónok megemléke-
zett 1949 pünkösdjéről is, amikor 
Márton Áron püspök a Gyimesek-
ben bérmált, és a gyimesi férfi ak 
vándorbotokkal kísérték el őt a 
csíksomlyói kegyhelyre, mert at-
tól tartottak, hogy letartóztatják 
az egyházfőt. „Együtt dobogott a 
pásztor és a hívei szíve a hitben, a 
zászlók, a kereszt oltalma alatt” – 
tekintett a múltba Salamon József. 
Hozzátette, szükségünk van erre 
a helyre, szükségünk van az Édes-
anyánk oltalmára, szükségünk van 
arra, hogy a Boldogságos Szűz Má-
ria szemébe nézzünk, az ő mosolyát 
lássuk, hogy megvigasztalódjunk, 
megerősödjünk.

Feladatunk a rohanó világban

Az ünnepi szónok szerint felada-
tunk ebben a rohanó világban, 

hogy szeretetben őrizzük meg kö-
zösségeinket. „Oda kell fi gyelnünk 
a ránk leselkedő veszélyekre, és 
nem szabad hagynunk, hogy közös-
ségeink szétessenek. Ha annyi időt 
szánnánk a jó terjesztésére, mint a 
bűnbakok keresésére és a magunk 
igazának bizonygatására, hatalmas 
előrehaladást tapasztalnánk. Ébre-
désre van szükségünk, mert renge-
teg veszély, kihívás leselkedik ránk. 
Érezzünk felelősséget a közössé-
günk, gyermekeink, a jövő nemze-
dék iránt. Ezt nem lehet másként, 

mint hogy példaképül szolgáljunk 
nekik az életünkkel. Fogjunk össze, 
és engedjük, hogy a Jóisten az ő sze-
retetén keresztül, a közösségeinken 
keresztül éltessen bennünket” – fo-
galmazta meg a hívők küldetését 
az ünnepi szónok. „Addig, amíg 
ragaszkodunk a Szűzanyához, 
van jövőnk, lesz jövőnk” – zárult a 
szentbeszéd.

„A hit útjára kell térnünk”
A pünkösdi búcsú szónoka: amíg Csíksomlyó népe maradunk, addig lesz jövőnk

Csíksomlyó

• „Szükségünk van Csíksomlyóra, szükségünk van a 
csíksomlyói Szűzanya oltalmára, hogy megmaradhas-
sunk, fontos, hogy őseink hitét vigyük tovább, érté-
keikből táplálkozzunk, az őseink nyomán haladjunk 
azon az úton, amely megerősít, összetart bennünket” 
– hívta fel a figyelmet ünnepi szentbeszédében a csík-
somlyói pünkösdi búcsú szónoka.

A búcsún kevesebben vettek 
részt, mint a járvány előtti 
alkalmakkor, de a tömeg most is 
betöltötte a hegynyerget 
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A pünkösdszombati búcsú szónoka, 
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