
A kétnapos látogatáson a 
bizottság tagjaiként Bá-
lint Benczédi Ferenc, 

a Magyar Unitárius Egyház 
(MUE) püspöke,  Pap Má-
ria püspöki titkár, Boros Já-
nos főgondnok, Lőrinczi Lajos, 
a Székelykeresztúri Unitári-
us Egyházkör esperese, Bálint 
Sándor köri felügyelő gondnok, 
Székely Kinga Réka, a MUE hit-
életi és missziói előadó-taná-
csosa és Andrási Benedek, a 
MUE oktatási ügyosztályának 
előadó-tanácsosa vett részt.

Látogatások

A vizitáció tagjai pénteken 
előbb ellátogattak a hidegaszói 
birtokra, majd a délután folya-
mán az egyházközségben foly-
tatták a vizsgálatot. A falubéli 
Gada-hídjánál lovasok és fogat 
várta a vendégeket. A lovasok 
közül ketten 1983-ban is így kö-
szöntötték és kísérték végig a te-
lepülésen Kovács Lajos püspököt. 
A keblitanács nevében elhang-
zott beszéd után a vizitációs bi-
zottság tagjait a paplaknál várták 
a gyülekezet tagjai. A helyi nő-

szövetség üdvözlőbeszéde után 
a citerások muzsikáltak, majd 
az egyetemes egyház képviselői 
megvizsgálták az egyházközség 
irattárát, anyakönyveit, és szám-
ba vették a klenódiumokat. Az in-
gó és ingatlan vagyont szombat 
délelőtt nézték meg.

Püspöki istentisztelet

Bálint Benczédi Ferenc püs-
pök szószéki beszédében a 
felelősségvállalást és az aláza-
tosság erényét emelte ki. Arra 
buzdította a szépszámú rész-
vevőt, hogy lássák, érezzék át 
embertársuk gondjait, figyelje-
nek egymásra. Úgy ügyeljenek 
szavaikra, hogy a másik embert 
ne sebezzék meg általuk. Örö-
mének adott hangot, amiért lát-
hatták a gyülekezetben a lélek 
és a hit erejét. Kiemelte, hogy a 
szomszédos egyházközségek fi-
atal lelkészeivel együtt keresik 
az együttműködés lehetősége-
it, és a falvak gyarapításán mun-
kálkodnak. Tófalvi Tamás helyi 
unitárius lelkész megköszönte 
a vizitáció tagjainak a szembe-
nézés eme lehetőségét, kifejez-

ve, hogy az egymásra figyelés a 
hitben való erősödést szolgálja.

Észrevételek, tanácsok

A püspöki istentiszteletet kö-
vető közgyűlés előtt Boros Já-
nos főgondnok és Bálint Sándor 
köri felügyelő gondnok a vizi-
tációs bizottság nevében meg-
köszönte az elhangzottakat, 
majd Székely Kinga Réka és 
Andrási Benedek ismertette 
és összefoglalta a jelentése-

ket. Pap Mária püspöki titkár 
megelégedéssel nyugtázta azt 
a látványos megújulást, amely 
Székelyszentmihály egyházi 
épületeit jellemzi. A nagy gya-
rapodás után belső megújulást 
kívánt. Köszönetet mondott az 
egyházközség vezetőségének 
és híveinek munkájáért, és to-
vábbi kitartó szolgálatra buz-
dította őket. Végül a vizitáció 
tagjainak, a nőszövetségnek, 
a keblitanácsnak, illetve a 
kobátfalvi és bencédi küldöt-

teknek a részvételével szeretet-
vendégséggel zárult a látogatás.

Tófalvi Tamás lelkész kér-
désünkre elmondta, a vizitá-
ció előtt az ünnepélyességre 
fókuszáltak, hogy mind az ér-
kezőknek, mind a gyülekezet 
tagjainak maradandó emlék le-
hessen ez az alkalom. Azért is 
tartották a programokat a paró-
kián, hogy minél többet láthas-
sanak az ottani lehetőségekből.
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LÉLEK-CSEPP Hozzád kiáltok, hisz te meghallgatsz, Istenem! 
(Zsolt 17, 6)

Az egyetemes egyház képviselőit látta vendégül a helyi unitárius gyülekezet

Püspöki vizitáció Székelyszentmihályon
Múlt hét végén a Székelyszentmihályi Unitárius 

Egyházközségbe érkezett a püspöki vizitáció. Az 

egyetemes egyház képviselői az egyházközség 

vezetőségével számba vették a gyülekezeti élet 

megtartására és fejlesztésére tett törekvéseket, 

a jövőre vonatkozó terveket.

1983-ban volt hasonló esemény a településen

A székelyudvarhelyi Cser-
készpajtás Egyesület és a 08. Z. 
Sebess József Cserkészcsapat 
idén a Szent László-emlékév je-
gyében tartotta tevékenysége-
it. Heim Lóránt egyesületi elnök, 
csapatvezető örömmel mond-
ta el: minden programot úgy bo-
nyolítottak le, hogy a lovagkirály 
életéről minél többet tudjanak 
meg a kis és nagy cserkészeik. 
Életmodellt nyújtottak ahhoz, 
hogy a felnövekvők felelős, el-
kötelezett, nyitott szemmel járó 
polgárai legyenek a társadalom-
nak, és hogy megállják helyüket 
ott, ahova Isten helyezi őket.

A tavaszi tábor a csapat min-
den tagjának szólt. A kiscser-
késztábor a 10–12, a nagytábor a 
12–16 éves korosztálynak nyúj-
tott programot. Az évnyitót a 
cserkészcsapat egészének szer-
vezték, a legutóbbi, hivatásfelké-
szítő hétvége a vezetőknek szólt. 

Előbb a legendák földjén jártak 
az Udvarhely–Marosvásárhely–
Torda, Tordai-hasadék–Nagy-

enyed–Kolozsvár–Segesvár 
útvonalon. A helyszíneken fel-
hívták a figyelmet szülőföldünk 
értékeire, szépségére, gazdag-
ságára.

A Nagykovácsiban tartott kis-
cserkésztábor keretmeséje a ki-
rályok kora volt. A mondákon 
és legendákon keresztül po-
zitív emberi tulajdonságokat 
mutattak be: a hazaszeretetet, 
önállóságot, becsületet, aláza-
tot, szerénységet. Meglátogatták 
a nagyváradi székesegyházat, a 
Budavári Palotát, az Országhá-
zat, a Hősök terét, a visegrádi 
királyi palotát, a székesfehérvá-
ri Szent István-székesegyházat. 

A nagytábort Sikaszóban Élet 
Szent László király országá-
ban címmel tartották. Alkalmat 
teremtettek az elméleti cser-
késztudás használatára és a 
csapatépítésre. 

Októberben a Székelyudvar-
hely melletti Kerekerdő nyúj-
totta a helyszínt Szent László 
udvarának. A cserkészév meg-
nyitójaként tartott program-
sorozaton a királyi mulatság 
alkalmával a cserkészőrsök be-
mutatkozhattak, megmutatták 
egymásnak főzőtudásukat is. 
A lakoma utáni lovagi tornán „a 
városok” bátor vitézei megküz-
döttek egymással, hogy eldönt-
sék, ki a jobb.

Végül a Madarasi Hargitá-
ra „hívta össze I. László király 
a nemeseket, hogy az ország 
ügyeiről tárgyaljanak”. A 08. 
Z. Sebess József Cserkészcsa-
pat őrsvezetői és vezetői ebben 
a hangulatban tanácskozták 
meg a 2017–2018-as cserkészév 
programjait, ugyanakkor lehe-
tőségük volt a kikapcsolódásra 
és feltöltődésre is. (M. M.)

Cserkészek a szent lovagkirályról

Az udvarhelyi Cserkészpajtás 
Egyesület köszönetét fejezi 
ki az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és 
a Székelyudvarhelyi Közös-
ségi Alapítványnak a Szent 
László-programsorozathoz 
nyújtott támogatásért.

FIZETETT HIRDETÉS

Legendaismereti túrán Szent László nyomában

FORRÁS: Z. SEBESS JÓZSEF CSERKÉSZCSAPAT
Közeleg Árpád-házi Szent 

Erzsébet napja, amire nagyon 
készülnek az oroszhegyi Erzsé-
betek – tudtuk meg vezetőjük-
től, Bálint Piroskától.

„Már kilenc hete öleli át te-
vékenységünket, életünket vé-
dőszentünk emléknapjának 
lelki programja. A neki szen-
telt kilencedet, amit szep-
tember 24-én indítottunk el, 
vasárnap zártuk. A kilenced 
heteiben imádkoztunk, éne-
keltünk, zarándokoltunk és 
jótékonykodtunk. Megláto-
gattuk Szászvároson Csaba 
testvér első otthonát, amelyet 
Szent Erzsébetről nevezett 
el. A közös szentmise végén 
megajándékoztuk a gyerme-
keket, majd meghódítottuk 
magas Déva várát. Jótékony-
sági kolbásztöltő fesztiválon 
vettünk részt Bethlenfalván, 

Erzsébet-cipókat osztottunk 
Székelyudvarhelyen a barátok 
templomában. Szeptembertől 
szeptemberig Mária-köszön-
tőkre járunk Csíksomlyóra. 
Virágot vittünk és gyertyát 
gyújtottunk egykor Oroszhe-
gyen szolgált elhunyt papjaink 
sírjánál: Péter László temp-
lomkertünkben, míg Barabási 
Gergely a somlyói kegytemp-
lom kriptájában várja a feltá-
madást.

Szent Erzsébet-rajzpályá-
zatot hirdettünk minden kor-
osztálynak.  Az ünnepélyes 
eredményhirdetés vasárnap, a 
szentmise után lesz, ahol majd 
köszöntjük az Erzsébeteket, és 
megemlékezünk azokról, akik 
velünk ünnepelnek az égben" – 
mondta el Bálint Piroska.

M. M.

A névadó ünnepére

A védőszent napjai Székelylengyelfalván

Szombaton, a templombúcsú előestéjén hat órától előadással 
és orgonahangversennyel indítják az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet-ünnepet Székelylengyelfalván. Balázs Lajos néprajzkutató, a 
csíkszeredai Sapientia EMTE docense Szent László és a székelyek 
témájú előadása után Pap Attila 4. éves orgona szakos hallga-
tó hangversenyére kerül sor. A búcsús szentmise vasárnap fél 
egykor kezdődik. Az ünnep szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi 
főesperes lesz.
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