a
us
.m
ik
ol

K
at

Úton Csíksomlyóra – Sebestyén
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Péter és Balla Imre atya közös
zarándoklata a hívekért | VIDEÓ
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A Katolikus.ma olvasóinak ismert lehet Sebestyén Péter atya neve, aki hetente
több írással jelentkezik a Katolikus.mán. De Balla Imre atya sem ismeretlen,
legutóbb a Nagyböjti ráhangoló videósorozatban volt lelkivezetőnk. A két atya
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Marosvásárhelyről indult Csíksomlyóra: a koronavírus-járvány okozta
korlátozásokat betartva, és a lehetőségeket kihasználva sokak kéréseit viszik a
Szűzanya lába elé.
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Mint ismeretes az idei Csíksomlyói Búcsú hagyományos módon elmarad, a misét
zárt ajtók mögött a kegytemplomban tartják. Az idei búcsú szónoka Nm. és Exc.
Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Egyházmegye érseke lesz. Az eseményt helyi idő
szerint 12 óra 30 pertől élőben közvetíti a DunaTV, amely a Katolikus.ma oldalán
is követhető lesz.
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“Megyünk Somlyóra Máriához! S mivel a hívek számára még félig karantén van,
tehát hivatalosan a zarándoklatot nem engedték, papírunkba beleírhattuk viszont
azt, hogy “drumetie”. Ez azt jelenti, hogy vándorlás. Két személy, három lehet. És
akkot az

ő nevükben, helyettük és a paptestvérek nevében is visszük a kéréseiket és a
magunk bőrén és fáradtságán és áldozatán keresztül megtesszük ezt az utat
helyettük. Elvisszuk Somlyóra.
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Ezért indultunk már a hét elején.” -fogalmaz Péter atya, a marosvásárhelyi Szent
Imre-templom plébánosa.
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A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia káplánja, Balla Imre atya örül,
hogy két-három hónap karantén után a szabadban lehet. “Rengeteg szándékunk
van, amit másoktól is kaptunk a magunk szándékai mellett. (…) Nekünk
csíkiaknak van egy lelki ösztönünk. Ez azt jelenti, hogy minden évben egy kicsit a
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csíksomlyói Babba Máriához haza kell menni levegővételre. Ez történik most.
Emelett vannak emberi szempontok is, be kell vallani, hogy a két-három hónapos
benntartózkodásnak a gyümölcse az, hogy egy kicsit a szabadban kell lenni.
Nekem emberileg ez fontos szempont. A szabadban, a természetben a magam
ritmusába vagy a közös ritmusban haladhatunk. Imádkozhatunk, elmélyülhetünk,
ez egy vissza nem térő alkalom. Ezt is a kegyelemnek a számlájára írhatjuk,
úgyhogy hálásak vagyunk az életnek, hogy ezt is megélhetjük.”
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A két székelyföldi atya zarándoklatának mottóját Király László Hosszú úton című
verse ihlette: “Menni jó, illik az örökléthez.”
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