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Több százan gyűltek ösz-
s z e  t e g n a p  d é l u t á n  
Csíkszentkirály újonnan 

elkészült kápolnájánál, hogy 
részt vehessenek annak felszen-
telési ünnepségén. Miután az 
egyházi elöljáróságok megnyitot-
ták az istenháza ajtóit, bevonult 
a tömeg, majd elsőként Csató Bé-
la helyi plébános ismertette rövi-
den a kápolnaépítés előzményeit. 
Mint a jelenlevők megtudhatták, 
ahhoz hogy a plébános kápol-
naépítés mellett döntött, hozzá-
járult Bangha Béla jezsuita atya 
Világhódító kereszténység cí-
mű könyvének tartalma, illetve 
Ferenc pápa kijelentése is, mi-
szerint a templomok hatósugara 
500 méter. Így a plébániatemp-
lomtól nagyobb távolságra lévő 
Poklondfalva falurészen 2014-
ben telket vásárolt a plébános, 
2015-ben hozzáláttak Had-
nagy Judit marosvásárhelyi 
építész tervének kivitelezésé-
hez, 2016-ban felépült az épü-
let, 2017-ben pedig a szakrális 
teret „hívták életre” – foglalta 
össze a plébános. 

Azt is elmondta a lelkipász-
tor, hogy az építő cég az Impex 
Aurora Kft., a szentélyterve-
zetet Jakab Gyula geológus 
gyergyószentmiklósi műhelye 
vitelezte ki, az oltárkép-kom-
pozíció Barabás Márton festő-
művész alkotása. A keresztút 
elkészítését Szabó Ottó képző-

művész vállalta, míg a harangok 
Lá zár Imre székelyudvarhe-
lyi műhelyében készültek – Be-
nedek Ferenc, Székely Ernő és 
még egy neve elhallgatását kérő 
csíkszentkirályi jóvoltából. Csa-
tó Béla kiemelte továbbá, hogy 
a magyar szentek, boldogok és 
vértanúk tiszteletére szentelték 
fel az istenházát, amely eseté-
ben „nem a magyar etnikumot 
jelző szó az erkölcsi kategória, 
hanem a szent, a hűséges, Krisz-
tus melletti tanúságtétel, az Is-
tenben beteljesülő emberi élet”. 
A lelkipásztor beszédét követő-
en megáldották a keresztutat, a 
harangokat, majd az orgonát. 

Az élő egyházközség a fontos 

Az ünnepi szentmise szent-
beszédében Jakubinyi György 

érsek rámutatott, „a 21. század 
elején itt Székelyföldön is temp-
lomot építeni a ti nagy hiteteket 
és lelkipásztorotok buzgóságát 
jelzi. Akkor, amikor egész Eu-
rópa kezd elkereszténytelened-
ni, nem születnek gyermekek, 
mások veszik át a helyünket, 
csak Németországban évenként 
150 katolikus templomot zár-
nak be, akkor templomot épí-
teni valóban a reménység jele”. 
Kiemelte továbbá, hogy az utol-
só vacsora terme volt az első 
katolikus, keresztény templom, 
ahol Jézus elővételezte másna-
pi, nagypénteki keresztáldoza-
tát, és két szentséget alapított 
– az eucharisztia és az egyhá-
zi rend szentségét. Abban a te-
remben 1551 óta a mai napig 
nem lehet misézni, de még han-
gosan imádkozni sem – egyedü-

liként II. Szent János pápának 
engedték meg szentmise bemu-
tatását ott 2000-ben. A szónok 
meglátása szerint ezt azért en-
gedheti meg a Jóisten, mert ez-
zel akar rámutatni, hogy nem az 
épület a lényeges, hanem az élő 
egyházközség.

A szentbeszédet követően 
elhangzott a mindenszentek 
litánia, s miután helyére illesz-
tették az ereklyét is tartalmazó 
oltárkövet, az érsek krizmával 
megkente az oltárt, illetve a 
templom falait. A szentelési 
szertartás alatt sötét volt még a 
templomban, azt követően fel-
kapcsolták a fényforrásokat, 
így fényárban úszó templom-
belsőben folytatódott az ünne-
pi szentmise. 

KÖMÉNY KAMILLA

Templomot építeni a reménység jele

Felszentelték a kápolnát

Jakubinyi György érsek szentelte fel a csíkszentkirályiak új kápolnáját. Ünnepelt az egyházközség

A 21. század elején 

templomot építeni 

a reménység jele, a 

kezdeményezők nagy 

hitét és buzgóságát 

jelzi – mutatott rá 

Jakubinyi György 

érsek tegnap este 

Csíkszentkirály új ká-

polnájának szentelési 

ünnepén.
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A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 

szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség telefonszá-
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.
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Még zajlik a szükséges en-
gedélyek beszerzése, ezért 
csak tavasszal látnak hozzá a 
Márton Áron nevét viselő mul-
tifunkcionális központ megépí-
téséhez Csíkszentdomokoson. 
A polgármester szerint nem 
okoz majd gondot 2018 végére 
befejezni az építkezést.

Az eredeti tervekhez ké-
pest nem idén ősszel, ha-
nem csak jövő év tavaszán 
fognak hozzá a Márton Áron 
Látogatóközpont építéséhez 
Csíkszentdomokoson – jelez-
te érdeklődésünkre Karda 
Róbert. Csíkszentdomokos pol-
gármestere továbbá kifejtette, 
még zajlik az engedélyezteté-
si folyamat, emiatt döntöttek 
úgy, hogy inkább jövőben in-
dítják el az építkezést, így nem 
megy a minőség rovására a mí-
nusz fokokban végzett munka 

sem. Kérdésünkre, hogy a ki-
tűzött határidőig, 2018 végéig 
be tudják-e fejezni a tennivaló-
kat, a községvezető biztosított, 
hogy ha megkapták a szüksé-
ges engedélyeket, a kivitelező 
tavasszal, amint lehet, hozzá-
lát az építkezéshez, így nem 
okoz majd gondot időre befejez-
ni a látogatóközpontot.

Több funkciót tölt majd be

Mint ismeretes, a település 
a magyar Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárságtól 50 millió fo-
rintos (mintegy 730 ezer lejes) 
pályázati támogatást kapott ta-
valy, hogy létrehozhassanak 
egy multifunkcionális létesít-
ményt, amely nemcsak pihe-
nőhely az odalátogató turisták 
számára, hanem időszakos ki-
állítások, konferenciák helyszí-

ne is lehet. A településvezetés 
és a Márton Áron Múzeum 
a helyieket is bevonja, tájé-
koztatja a beruházás fejlemé-
nyeiről. Első lépésként a civil 
szervezetekkel közösen fogal-
mazták meg az igényeket, hogy 
milyen funkciót kapjon az újon-
nan épülő létesítmény, illetve 

annak részleges látványterve-
it májusban kifüggesztették, 
hogy a helyiek megfogalmaz-
hassák észrevételeiket azzal 
kapcsolatban. A munkálat to-
vábbi előrehaladtáról is értesí-
teni fogják a közösséget.

K. K.

Tavasszal fognak hozzá a Márton Áron központ építéséhez

Csűrre emlékeztető épületek

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a terveket Tövissi Zsolt 
csíkszeredai építész és csapata készítette el, amelyben két, csűr-
re emlékeztető, folyosóval és vizesblokkal összekötött épület 
szerepel, illetve egy terasz. A bejárathoz közelebb lévő épületben 
egy információs felület, ebédlő, kávézó rész kap helyet, valamint 
egy co-working iroda civil szervezetek számára. A hátsó épület-
ben kiállítótermet alakítanak ki, amely konferenciateremként is 
használható lenne, mellette egy tárolóval. Az épített felület 358 
négyzetméter lesz, amely a Márton Áron Múzeum közelében lévő 
egyházi területen kap majd helyet.
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