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A Gyergyószentmiklósi 

Unitárius Egyházköz-

ség anyaegyházköz-

ségéből és szórvá-

nyaiból közel százan 

ünnepeltek együtt a 

Gyergyószéki Unitárius 

Napokon. A kétnapos 

programban volt áhítat, 

előadások, közösség-

építő játékok, szórakoz-

tató részek, zenei elő-

adások, istentisztelet.

A rendezvény nyitánya-
k é n t  a l k a l m i  á h í t a -
to t  tar to t tam,  majd  

Szentgyörgyvölgyi Gábor Bel-
város-Lipótváros Budapest V. 
Kerület önkormányzati kép-
viselője,  testvérvárosi ta-
nácsnoka és Fórika Kriszti-
na Gyergyószentmiklós ön-
kormányzatának külkapcsola-
ti referense mondtak köszöntő 
beszédet. 

Ezt követően dr. Andorkó Jú-
lia Eszter, az Unitárius Köz-
löny szerkesztője „…színész-
nőt szerettem” – Laborfalvi 
Róza és Jókai Mór, a nemzet 
színésznője és a nemzet író-
ja címmel tartott előadást. Aki 
egy közösségben a középpont-
ba kerül, az iránt mindenki-
nek elvárásai lesznek. A nem-
zet írója, Jókai Mór élete és há-
zassága a nemzet színészé-
vel, Laborfalvi Rózával képez-
te az előadás témáját. Nem iro-

dalomtörténeti elemzést nyúj-
tott a hallgatóságnak, hanem 
az emberi hozzáállás aspek-
tusait világította meg. Példá-
ul arra irányította a figyelmet, 
hogy aszerint ítélünk meg egy 
embert, amit látunk belőle, ho-
lott fogalmunk sincs, ki is ő va-
lójában. „Jókaiék életéből köz-
ismertek a botrányok, de nem 
biztos, hogy jogunk van elítél-
ni olyan könnyedén, még akkor 
sem, ha látszólag olyan csele-
kedeteik vannak, amelyekkel 
a tízparancsolatot megszegik. 
Nem tudjuk, mi vezette őket 
azokhoz a döntésekhez, ame-
lyek életüket olyanná tette, 
amilyenné.” 

Mivel a rendezvényünk leg-
főbb célja a közösségépítés, 
ezért elmaradhatatlan része 
annak a játék, a közös öröm, 
önfeledség megérzése. Ferencz 
Judit  gyergyószentmiklósi  
néptáncoktató vezetésével né-
pi játékokat játszottunk, nép-
dalokat, néptáncot tanultunk. 
Vacsora gyanánt zsíros kenye-
ret fogyasztottunk a templom 
udvarán. A szombat esténk 
hangulatát az unitárius Balázs 
Helga és Péter Róbert könnyű-
zenei előadása színesítette. Az 
előadás szépségét a gyönyö-
rű gitárjátékban és a csodá-
latos ifjú női énekhangban ra-
gadhattuk meg a sokszor közö-
sen énekelt ismert és mai slá-
gerek által.

Vasárnap 11 órától  ze-
nés istentiszteletet tartot-
tunk, amelynek zenei ré-
szét Márk Attila verszenésí-
tő, árkosi unitárius kántor gi-
tár- és énekkísérete, illetve 
Fekete Ágnes, a nagyajtai Áfo-
nya Citeraegyüttes alapembe-
rének népdaléneklése bizto-
sította. Az istentisztelet pré-
dikációjának általam fontos-
nak tartott üzenete a 62. zsol-

tár 1213. verse alapján a kö-
vetkező volt: ,,szólott egyszer 
az Isten, és ezt a két dolgot ér-
tettem meg, Istennél van az 
erő, nálad van uram, a szere-
tet.” Bennünk van a tiszta, ere-
deti mondat, Istennek a sze-
retetét tolmácsoló hang, amit 
mindig tisztán kell hallanunk, 
nem szabad eltorzítanunk, el-
felednünk.

Az istentisztelet után Feke-
te Levente, nagyajtai unitá-
rius lelkész tartott előadást, 
amelynek címe: Gondviselés, 
ahogy volt, van és lesz. A Bib-
lia tanítása – Kriza János élete 

– a mi személyes életünk alap-
ján. A gondviselésről a lelkész 
elmondta: „Az Isteni gondvi-
selés kapcsán a ránkszakadó 
gondok, bajok jutnak eszünk-
be. Ha drámai helyzet adó-
dik, ha gyógyíthatatlan beteg-
ség következik be, ha valaki-
től véglegesen el kell búcsúz-
ni, akkor elkövetkezik a léte-
zés titkának az az intim szfé-
rája, ami Istenre, és annak a 
lelkére tartozik, aki tőlünk el-
ment. A mi életünk, akik mara-
dunk, valahogy zajlik tovább, 
kialakul egy megoldás, sok-
szor érthetetlen módon csak 
a napos oldalra kerülünk, mi-
közben gyűlnek a tapasztala-
taink. A tapasztalat pedig, ha 
van hozzá kellő alázat, böl-
csességet szül.” 

Az előadó feltette a kérdést: 
„A gondviselés ott van az éle-
tünkben, de megvan-e a kel-

lő érzékenységünk és hitünk, 
amivel ki tudjuk azt tapinta-
ni, és ez által átélhetővé, fel-
dolgozhatóvá tudjuk tenni a 
ránkszakadó nyomorúságot? 
A gondviselés talán olyan, mint 
a jó bor: amikor isszuk, an-
nak az illatában, zamatában 
és színében ott van a szőlő-
munkások és borkészítők hi-
te, izzadsága, dala, a fáradsá-
ga, a ránca, és élni akarása. A 
mi életünkben is ott a gondvi-
selés. Jézus minket arra tanít, 
hogy Isten egy spirituális való-
ság, és ha mi az ő képére és ha-
sonlatosságára teremtettünk, 
akkor bennünk a spiritualitás 
az isteni. Mindannyiunk életé-
ben a személyes, nyilvánvaló 
isteni jelenlét megtart bennün-
ket. Azt a vágyat, hogy akar-
jak élni, szeressem az éle-
tet, a hitem táplálja. Hitem ab-
ban, hogy Istennek gyermeke 
vagyok, és nagyon számítha-
tok rá. A gondviselés, kegye-
lem, szeretet, türelem, megér-
tés, jóakarat, mely Istentől jön, 
de jöhet tőlem is, általam is a 
világ felé.”

Az előadást a nagyajtai Áfo-
nya Citeraegyüttes néhány 
tagjának előadása zárta, ebéd 
után Márk Attila Vagy-vagy 
címmel az általa megzenésí-
tett, többnyire kortárs költők 
verseiből tartott előadást. 

Hálásak vagyunk a jó Isten-
nek, hogy idén is erőt adott ah-
hoz, hogy gyülekezetünk épü-
lése, egymás megörvendez-
tetése, a közösségünkben je-
len levő jó hangulat táplálá-
sa céljából segítette rendezvé-
nyünk megvalósulását. A leg-
fontosabb: „mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen” 
(ApCsel 2,1).
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Lélek- és közösségépítés a Gyergyószéki Unitárius Napokon

Gondviselés és együttlét öröme

Gyergyószéki unitáriusok: „mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen”
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Női élettörténetek 
egyházközelben
Beszélgetések nőkkel, nők-
ről – nemcsak nőknek 
Gyergyószentmiklóson, azaz 
Bodó Márta egyháztörténész-
szel, irodalom- és színikritikus-
sal a Nőszirom című kötetéről 
beszélget Simon Emőke kom-
munikációs szakember.
Újra a Belső iránytű vendége 
lesz Bodó Márta, a Verbum ki-
adó főszerkesztője, egyháztör-
ténész, irodalom- és színikriti-
kus. Korábban a Testben élünk 
kötetét hozta el, most a Nő-
szirom című könyvét ismerte-
ti válaszolva beszélgetőtársa, 
Simon Emőke kérdéseire. Tíz 
egyházi alkalmazásban dolgo-
zó nő élettörténete bontakozik 
ki a kötetben, és a beszélgeté-
sek sok érdekességre világíta-
nak rá a mai világból, benne a 
nőkről, akik egyházi szolgála-
tot vállalnak hivatásszerűen.

Élő rózsafüzér-
zarándoklat
Idéntől Gyergyószentmiklós is 
csatlakozik ahhoz a kezdemé-
nyezéshez, amely 2003-ban 
Bécsben indult útjára. Az ötlet 
kiterjedt számos nagyobb tele-
pülésre, mintegy városmisszi-
óként. Gyergyószentmiklóson 
első alkalommal szomba-
ton lesz Élő rózsafüzér-zarán-
doklat.
„A zarándoklat során utunk-
kal rózsafüzért fonunk a vá-
ros köré imával és énekszóval 
átölelve a települést. A zarán-
doklat a résztvevők lelki épü-
lését, gazdagodását szolgálja, 
ugyanakkor a város lelki meg-
újulásáért is szervezzük” – fo-
galmazott Keresztes Zoltán 
plébános az esemény ismer-
tetőjében. 
Az Élő rózsafüzér-zarándoklat-
ra szombaton, szeptember 16-
án kerül sor, 14 órakor a Szent 
István templomtól indulnak a 
hívek, akik vihetik magukkal a 
templomi zászlót, kisebb fe-
születeket és mindenképpen 
saját rózsafüzérüket. A hét és 
fél kilométeres utat nem biz-
tos, hogy mindenki végig tud-
ja járni, ezért a lelkipásztorok 
meghatározták azokat a stáci-
ókat, ahol csatlakozni lehet a 
zarándokokhoz akár rövidebb 
időre, távra is. 
Tehát az ütemterv szerint a 
Szent István templomnál gyü-
lekeznek 14 órakor, innen 
14.10-kor indulnak a Tűzoltók 
utcán, majd az Új utcán át a 
Békény utcai csengettyűhöz. A 
közös imádság után 14.40-kor 
indulnak tovább: a Pacsirta, a 
Kossuth Lajos utcából a Sza-
badság téren át a Márton Áron 
utcai Szent Miklós templom-
hoz. 15.30-kor folytatják út-
jukat a zarándokok a Tölgy-
fa utcai Munkás Szent József 
templomig. 16.10-kor indul-
nak a Tölgyfa–Rövid–Rákó-
czi Ferenc utca–Gyilkostó su-
gárút vonalán a Szent Erzsé-
bet öregotthonhoz. 16.45-kor 
a Gyilkostó sugárúton indulva 
jutnak el az utolsó stációhoz, 
az örmény templomba, ahol 
közösen vesznek részt a 17.30 
órás szentmisén. 
Gyergyószentmiklóson tehát 
nem zárul be a rózsafüzér kö-
re. Nyitott, jelezve azt, hogy 
az összefogáshoz, a város lel-
ki megújulásához mindenkire 
szükség van, bárki, bármikor 
része lehet a füzérnek. 

A tapasztalat pedig, 
ha van hozzá kellő 
alázat, bölcsességet 
szül.




