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Óh el ne hagyj légy velem, Fájdalmas Szűzanyám
Írta Kernács Polett / bf - www.eger.egyhazmegye.hu
csütörtök, 27 szeptember 2007

Amint arról korábban már hírt adtunk, a Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Templomban 2007. szeptember
22-23-án ünnepelték a Fájdalmas Szűzanya búcsúját, és egyben ekkor volt a Hordozható Mária-szobrok
Osrzágos Találkozója is. A búcsún 27 Mária-szobor

(Adács, Ajak, Alattyán, Atkár, Detk, Gyöngyös,

Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyöspata, Gyöngyöspüspöki, Gyöngyöstarján (2),
Heves, Hort, Járdánháza, Karácsond, Kerecsend, Kisnána, Markaz, Máriabesnyő, Nagyréde, Nagykáta, Rimóc,
Szűcsi, Varsány, Vécs) képviseltette magát, melyeket népviseletbe öltözött fiatalok vittek. Ennyi Mária-szobor
még soha nem vett részt hazánkban egyetlen eseményen sem.

Olyan egyházközségek is elzarándokoltak Gyöngyösre, amelyek már évek óta sehová sem viszik a Máriájukat,
még a saját községükben sem. Megható volt látni, hogy a fiatal máriás lányokat és fiúkat elkísérte a falujuk is. A
falvak Máriás fiataljaikkal a legértékesebbet adják oda a Jóistennek, ahogy az Isten is a legértékesebbet,
Egyszülött Fiát adta értünk. Minden bizonnyal ezek a lányok erkölcsileg, lelkileg egyaránt tiszták, így a leendő
menyasszonyok, de a településeik is, ahol a Máriás hagyományok még élnek rajtuk keresztül, tényleg a
legértékesebbel ajándékozzák meg az Urat.
A szervezők köszönetet mondanak azoknak a plébánosoknak, akik elkísérték a településüket – volt olyan
plébános, aki 3 községgel érkezett – és reggeltől egészen a mise végéig gyóntattak. Isten áldja meg őket ezért a
szolgálatért!
Külön öröm volt, hogy nemcsak a környező falvakból jöttek a Máriákkal, hanem az ország távoli pontjáról is. Az
ajakiak például hajnali háromkor keltek azért, hogy a többi máriás fiatallal együtt köszönthessék a Fájdalmas
Anyát. Így a rimóciakkal is, akikkel együtt ünnepelhették a közösség jubileumát. Rimócon ugyanis pontosan 50
eszendeje annak, hogy megalakult a máriás csoport. (Egy férfit 1956-ban nagyon meghurcoltak és akkor
megfogadta, ha a Szűzanya megsegíti, akkor készíttet egy szobrot a tiszteletére. E szobor köré csoportosult az
elsőmáriás közösség, és azóta már a 3. máriás-generáció - a legfiatalabb 4 éves kisleány - szolgálja Máriát,
többségüknek már az édesanyja és a nagymamája is Máriás-leány volt. A jelenlévők köszönthették azt a Feri
bácsit is, aki a Mária szobor készíttetője volt. Ő öregen és nehezen mozogva is elzarándokolt erre a szép
ünnepre. Isten éltesse még sokáig!
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Jövőre szeretnék köszönteni a nagykátai Máriásokat is 50 éves jubileumuk alkalmából. Ők 4 harmonikást hoztak
magukkal, köztük egy 11 éves szőke hajú, kék szemű kislányt, akitől nem tudtak olyan Mária éneket kérni,
melyet ne játszott volna el a többiekkel együtt nagy szeretettel.
Nagy örömet szereztek az adácsi és a nagyrédei hívek azzal, hogy fáradságot nem kímélve gyalogosan tették
meg az utat, és ily módon az út fáradalmait, nehézségeit hozták ajándékba a Fájdalmas Anyának.
Még szebbé és ünnepélyesebbé tette a búcsút, hogy Majnek Antal kárpátaljai ferences püspök is itt ünnepelte
ezüstmiséjét. A gyöngyösiek remélik, hogy az aranymiséjét is náluk mondja majd... Külön köszönet jár püspök
atyának, aki annak ellenére elvállalta a szentmise celebrálását, hogy néhány órával később már Rómában a
Szentatyánál kellett lennie a hivatalos püspöki ad limina látogatáson. Isten áldása kísérje további főpásztori
szolgálatát!
Végül köszönik minden egyes településnek, illetve azok Máriás fiataljainak, akik jelenlétükkel tették szebbé a
Fájdalmas Anya búcsúját. Jó volt látni, hogy nemcsak az időseknek fontos a hit, az ima, hanem a fiataloknak is,
és ezt ki is nyilvánítják szolgálatukkal. Az esemény résztvevői vélhatően nagyon sokat gazdagodtunk nemcsak
élményekben, hanem lelkiekben is azáltal, hogy olyan sokan imádkoztak együtt a Fájdalmas Szűzanyához, akinél
mindig megnyugvást és vigaszt találhatunk.
Kernács Polett
Képgaléria:

Utolsó frissítés ( csütörtök, 27 szeptember 2007 )
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