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Mária iránti szeretetem nem
marad viszonzatlanul – LaczkóAlbert
Elemér
tapasztalata
Máriával
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Május a Szűzanya hónapja. Ferenc pápa idén külön kéréssel fordult
minden hívőhöz. A Katolikus.ma szerkesztősége, élén Szénégető István
atya mentorral, arra kérte néhány testvérünket, hogy tegyenek tanúságot
a Szűzanyáról. Beszéljenek kapcsolatukról és tapasztalataikról. A cikkek
végén egy Mária éneket is megosztunk, hiszen arra kértük a
tanúságtevőket, hogy osszák meg velünk, akár énekelve, a kedvenc Mária
éneküket. A rovat címe Tapasztalatom Máriával. Ha a Szűzanya hónapja
május, akkor ne csak imáink szóljanak róla.
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Laczkó-Albert Elemér gyergyóremetei polgármester
tapasztalata Máriával
Személyes hitem, egyházi tanításunk olyan egyénisége, akiben egyszerre jelenik
meg a nőiesség, az anyaság, az istenanyaság. Mint ilyen, összeköti az eget a
földdel, az istenit az emberivel – közelebb hozza számomra az előbbit. Egyetemes,
szép emberi erények birtokosa Ő: gondolok az alázatára, szeretetére,
nyitottságára, egyszerűségére, tisztaságára. Olyan tulajdonságok ezek, melyekre
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vágyom és törekszem, vagy éppen mástól „várom el”, hogy ily módon viszonyuljon
hozzám.

Máriát belülről fakadó szépsége teszi olyan személyiséggé, akit a
művészettörténelemben egyetemesen csakis szép nőként jelenítenek meg. Elég,
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ha a remetei Szent Lénárd templom Mária oltárképére, a csíksomlyói vagy a
tordatúri kegyszobrokra gondolok. (Utóbbi a gyulafehérvári székesegyházban
látható.)
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Mária-tiszteletem eszmélkedő ifjúkoromban csírázott, az akkor még mindennapos
májusi vecsernyék litániáiban. Könnyű, boldog és vidám szívvel versenyt
énekeltünk a természet nyiladozásával. Majd megtoldottuk klasszikus, veretes
imádságokkal: „Emlékezzél meg, ó, Kegyes Szűzanya, Mária…”, és hozzátettük
csendes, egyéni fohászainkat.

Az előbbi élményeken túl Mária személyessége a somlyói búcsúk közösségi
élményeivel kísér az életemben. Évek óta az éppen nagykorúsított tizennyolc
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évesekkel az élen igyekszünk Gyergyóremetéről Csíksomlyóra. Mindig
rácsodálkozom, hogy milyen nagy igény van népünkben a pünkösdi búcsún
megjelenni. Jelen időben pedig a kegytemplomból online térben közvetített
vasárnapi misék többezres követőit veszem tudomásul.
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Személy szerint engem bizalommal és reménységgel tölt el az egyéni- és családi
életekben széles körű, tömeges Mária-tisztelet. Élethelyzetektől függően biztosan
mindenkinek más-mást jelent a vele való kapcsolat. Engem lelkesít, reménységgel
tölt el, máskor békét ad, és folyamatosan cselekedetekre ösztönöz az Ő tisztelete,
szeretete.
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Ó nagy Asszony, nemzetünk reménye.. – egy különleges Máriaének a
gyergyóremetei polgármester Laczkó-Albert Elemér, Bakó Antal plébános és
Bakos Károly előadásában.
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