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Húsvéttól pünkösdig járja be a Kárpát-medencét a Szent László-évi feltámadási menet

Zarándoklat indult Csíksomlyóra

Szent László-évi feltámadá-
si menet indult útjára hús-
véthétfőn Somogyországból, 

a magyarországi Karádról, cél-
ja pedig az idén június 3-án zaj-
ló csíksomlyói pünkösdi búcsú. 

A körülbelül háromezer kilométe-
res nemzeti zarándoklat ugyanis 
húsvéttól pünkösdig tart, s a Bala-

tontól Csíksomlyóig áthalad min-
den olyan Kárpát-medencei or-
szágon, ahol magyarok élnek. Ér-
dekessége ugyanakkor, hogy az 
útvonal állomásai mentén szív 
alakot rajzol ki. A zarándoklat so-
rán hordozott feltámadási jelvény 
Árpád-kori motívum, az úgyne-
vezett szárnyas kereszt, amely 
a megújuló életet szimbolizál-
ja. 2005-ben különben a zamár-
diak indították útjára a feltáma-
dási menetet, így akartak üzenni 
ország-világnak, hogy „a gyászos 
2004. december 5-ei népszavazás 
után, a lesújtó eredmény ellené-
re is van magyar összetartozás: a 
határ nem akadály”. 

Mint ismeretes, szent kirá-
lyunk trónra lépésének 940., 
szentté avatásának 825. évfor-
dulója alkalmából a magyar Mi-
niszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkársága Szent Lász-
ló évének nyilvánította a 2017-es 
esztendőt. A június 3-án, 12.30-
kor kezdődő csíksomlyói búcsú 
főszónoka pedig nem más, mint 
Veres András győri megyés püs-
pök, a magyar püspöki konferen-
cia elnöke – ő celebrálta a Szent 
László-évet megnyitó szentmi-
sét a győri Nagyboldogasszony-
bazilikában.

B. E.

Második alkalommal díszítet-
ték fel nagyszombaton a Bihar 
megyei Bélfenyéren az össze-
tartozás fáját. Az összetartás-
nak, a határokat nem ismerő 
szeretetnek jelképe ez, ezért az 
ötletesen díszített, festett kifújt 
húsvéti tojásokat határon innen 
és túl, felekezeti hovatozástól 
függetlenül küldték el Bélfe-
nyérre az emberek – számol be 
a nagyváradi római katolikus 
egyházmegye hírportálja. A hí-
mes tojásokkal nagyszombaton 
a falubeli gyerekek díszítették 
fel a fát, és pünkösdvasárnapig, 
a Lélek kiáradásáig lesz megte-
kinthető.

Az eseményen részt vettek ka-
tolikusok, baptisták, reformá-
tusok és ortodoxok egyaránt, a 
programok két nyelven, románul 
és magyarul zajlottak. Kiss Már-

ton bélfenyéri plébános köszön-
tötte a vendégeket, és a beveze-
tőben elmondta, hogy az össze-
jövetel célja Jézus feltámadásá-
nak a természetben való megün-
neplése, közösen,  szeretetben. 
„Példaképünk lehet a fa, mert a 
gyökerei a földben vannak, de a 
koronája az égbe nyúlik, nekünk 
is Isten felé kell növekednünk” – 
hangzott el.

Sós József gyantai református 
tiszteletes idén először vett részt 
az eseményen, és mivel tetszett 
neki az ötlet, hirdetni fogja a kö-
zösségében is. Az esemény vé-
gén a bélfenyéri gyerekek hús-
véti misztériumjátéka követke-
zett, majd feldíszítették a fát to-
jásokkal, a feltámadás szimbó-
lumaival.
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Nyugat-Magyarországon, a hegyeshalmi
Paprika Csárdába gyakorlattal rendelkező

SZAKÁCSOT, FELSZOLGÁLÓT és KISEGÍTŐ MUNKAERŐT
állandó munkára, közel osztrák kondíciókkal felveszünk.

Szállást, személyzeti étkezést biztosítunk.
Jelentkezni részletes, fényképes önéletrajzzal

a paprikacsarda@paprikacsarda.hu e-mail címen lehet.

Apróhirdetés
Állás
Kanadába keresünk hőszig etelésben jártas kő mű-
ve seket májustól novemberig. Fizetés 15 dollár/
óra készpénzben, kéthetenti fizetéssel. Heti 60 óra 
kötelező. Minimum 5 éves gyakorlattal rendelke-
ző, munkától nem visszahúzódó szakmunkásokat 
alkalmazunk. Előleg a kezdéshez megoldható. Tel.: 
0742-028284 vagy 1-416-731-8600.

Szentté avatják a 
fátimai gyerekeket
Ferenc pápa szentté avatja a 
fatimai pásztorgyerekként is-
mert Boldog Francisco Martót 
és Jacintát május 13-án a por-
tugáliai Mária-kegyhelyen ese-
dékes látogatása során – je-
lentette be a Vatikán csütör-
tökön. A portugáliai Fátima 
kisváros közelében 1917-ben 
Szűz Mária hat alkalommal 
jelent meg három pásztor-
gyereknek, legelőször május 
13-án. Az akkor 9 éves Francis-
co Marto és a jelenésekkor 7 
éves Jacinta Marto néhány év-
vel később spanyolnáthában 
elhunyt. Mindkettőjüket II. Já-
nos Pál avatta boldoggá 2000 
májusában. Unokatestvérük, 
a jelenésekkor tízéves, majd 
életét szerzetesnővérként Fá-
timában leélő Lúcia de Jesus 
dos Santos kilencvenhét éve-
sen, 2005-ben halt meg.

A jövő héten zajlik
a hittanolimpia
Az oktatási minisztérium, a 
Temes megyei tanfelügyelő-
ség, a temesvári római ka-
tolikus püspökség, valamint 
a Gerhardinum Római Kato-
likus Teológiai Líceum ápri-
lis 25–28. között Temesváron 
szervezi meg az országos hit-
tanolimpiát a római katolikus 
és görög katolikus vallású ta-
nulók számára.

Előadás-sorozat
a lazaristáknál
A lazaristák 2017-ben ünnep-
lik fennállásuk 400. évfordu-
lóját. Ez alkalomból Nagyvára-
don, a Szent Katalin telepi ró-
mai katolikus plébánián egy öt 
részből álló előadássorozat ke-
retében mutatják be a rend ala-
pítóját, lelkiségét és tevékeny-
ségét. A második előadásban a 
vincés családról lesz szó, azok-
ról a lelki családokról, akik az 
alapító, Páli Szent Vince szelle-
miségét és útmutatását követ-
ve munkálkodnak szerte a vi-
lágon. Az előadás április 21-én, 
pénteken 19 órakor lesz a plé-
bániatemplomban. Az előadást 
dr. Lipinski Michal CM tartja, 
aki hosszú ideje Magyarorszá-
gon szolgál, jelenleg egyetemi 
kollégiumot vezet Piliscsabán 
és a magyarországi vincés csa-
lád országos moderátora.

Papszentelés 
Temesváron
Április 22-én, szombaton a te-
mesvári Szent György római 
katolikus székesegyházban 
Roos Márton megyés püspök 
áldozópappá szenteli az arad-
ségai születésű Váncsa Csa-
ba diakónust. A 10 órakor kez-
dődő ünnepi szentmise kereté-
ben a Bajkai Fábián Róbert ve-
zette Exultate énekkar Franz 
Reisinger C-dúr miséjét szólal-
tatja meg – olvasható a temes-
vári püspökség hírlevelében. 

Összetartozás fája Bélfenyéren

A magyarországi Karádról indult útjára húsvéthétfőn a Szent László-évi 

feltámadási menet, amely pünkösdkor érkezik Csíksomlyóra.

Irány Csíksomlyó. Húsvéttól pünkösdig tart a hét elején Karádról elindult zarándoklat

Összetartozás. Határon innenről és túlról is érkeztek hímes tojások
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