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A Juhász lelkész házaspár, 
Zoltán és Noémi Mária ho-
nosította meg Hodgyában 

a női világimanap megülé-
sét. Az elmúlt években más te-
lepüléseket is bevontak, köztük 
Homoródszentmártont és Telek-
falvát. Idén napokkal korábban ké-
szülődtek a helybéli asszonyok. A 
lelkipásztor örömmel osztotta meg: 
„különösen örvendek annak, hogy 
a hodgyai asszonyok az ügy mellé 
álltak, dolgoztak, beszélgettek, fi-
nomat főztek, és együtt lehettünk”. 
Az agyagfalviaknak is jó emlék ma-
rad, és jövőre lesz folytatása. Akkor 
majd a hodgyaiak mennek hozzá-
juk. Két célból kezdeményezik a 
találkozókat: közösen imádkoz-
ni ismeretlenekért, illetve jobban 
megismerni egymást.

Világimanap

A helyi református templom-
ban pénteken a világimanapra 

összeállított program alapján 
Suriname asszonyaiért, egyhá-
zaiért szólt az ének és a fohász. A 
Juhász Noémi tiszteletes asszony 
által vezetett liturgiába mind a 
hodgyai, mind az agyagfalvi asz-
szonytestvérek bekapcsolódtak. 
Az igei szolgálatot Kászoniné Fe-
jős Gabriella lelkipásztor végez-
te. Az igehirdető párhuzamot 
vont a teremtés szép és jó rend-
je, valamint az édesanyai, az asz-
szonyi feladat között. Naponta 
rendet kell teremteni fizikai vi-
lágunkban, lelkünkben, életünk-
ben. Ez a nők sorsa, helyzete. 
Fontos, hogy összhangot, békét 
tudjanak teremteni a családban, 
környezetükben. Kiemelte: meny-
nyivel nagyobb volt a kihívás, a 
felelősség, a rendteremtés régeb-
ben, mint napjainkban. Be kel-
lett szerezni, előkészíteni, szőni, 
varrni, beosztani sokszor egy 
egész évre azt, ami volt. A rend-
teremtés igénye a lélekben van: a 

szépre való törekvés, ahogyan Is-
ten megalkotott. Találjuk meg az 
Úr Istent és önmagunkat. A ka-
pott harmóniára, rendezettség-
re vigyázzunk. Hasonlóképpen 
időbeosztásunkra is, benne a 
megszentelés napjára, hogy talál-
kozzunk Istennel, mert ez abban 
segít, hogy ne roskadjunk ösz-
sze és ne lankadjunk akkor sem, 
ha sokszor nincs azonnal látható 
eredménye munkánknak. Fedez-
zük fel naponta, hogy Ő ott van 
mindig számunkra. Az istentisz-
telet után a hodgyai asszonyok 
lelkes, önzetlen odaadásából sze-
retetvendégségre került sor.

„Együtt dobban a szív”

Az elmúlt évek hagyományá-
hoz híven a hodgyai reformá-
tus gyülekezet a március idusát 
megelőző vasárnap ünnepi ke-
retek között emlékezett meg az 
1848–49-es szabadságharcról. A 

műsorban a helybéli gyermekek 
„együtt dobbanó szívvel” költe-
mények, nemzeti érzelmű gondo-
latok és dalok által idézték meg a 
forradalmat. „Meghitt pillanatok, 
hitet és nemzettudatot erősítő al-
kalmak a gyermekek számára 
nemcsak az ünnep percei, hanem 
az együtt eltöltött próbák, a felké-
szülés is. Évről évre így tudatosul 
bennük a nemzet, a haza, a sza-
badság fogalma” – összegezte Ju-
hász Zoltán lelkipásztor.

A műsort összeállító és beta-
nító Juhász Noémi tiszteletes 
asszony az egyik kisfiú által el-
mondott gondolattal foglalta össze 
az idei ünnepre megfogalmazott 
üzenetet: „ne csak dísz legyen a 
kokárda, hanem légy te is büszke 
a hazádra”. A megemlékezés zá-
rásaként a gyülekezet az utókor 
hálájával helyezte el a kegyelet 
koszorúját a hodgyai kultúrotthon 
udvarán.
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Előbb az agyagfalvi nőszövetséggel, majd gyülekezeti közösségben imádkoztak

Két jeles nap Hodgyában
A Hodgyai Református 

Egyházközség asszo-

nyai és gyermekei egy-

aránt kivették részüket 

az elmúlt napok ünnep-

szervezéseiből: előbb az 

agyagfalvi református 

gyülekezet nőszövetsé-

gével imádkoztak a nők 

világimanapja alkal-

mával, vasárnap pedig 

istentiszteleten emlé-

keztek meg az 1848–

49-es forradalomról és 

szabadságharcról.
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P A világosság a világba jött, 
de az emberek jobban 
szerették a sötétséget.
(Jn 3, 19)

A világimanapi liturgiában elhangzottak a mindannyiunk által ismert református énekek

Nagyböjti 
papi lelki nap
A Szent Miklós-plébániatemp-
lomban tartják csütörtökön a 
Székelyudvarhelyi Főesperesi 
Kerület papjainak nagyböjti 
lelki napját. A bárki számára 
nyitott, koncelebrált szentmi-
se délelőtt tíz órakor kezdődik, 
majd Diósi Dávid tb. kanonok, 
a Gyulafehérvári Hittudományi 
Főiskola és Papnevelő Intézet 
vicerektora, teológiai tanár Út-
ban Jeruzsálem felé – a szent-
mise húsvéti teológiája címmel 
tart előadást.

Lelkigyakorlat 
Varságon
Pantea Tibor ferences szer-
zetes vezeti a székelyvarsá-
gi egyházközség háromna-
pos nagyböjti lelkigyakorlatát. 
Pénteken délelőtt tizenegy 
órától az iskolások, egy órától 
pedig a pedagógusok vesznek 
részt az elmélkedésen. Délután 
öt órakor kezdődik a keresztúti 
ájtatosság, utána gyónási alkal-
mat biztosítanak. A szentmise 
és elmélkedés hat órától lesz. 
Szombaton délután négy órától 
az ificsoportnak tart elmélke-
dést a triduum vezetője, a hat 
órakor kezdődő szentmise előtt 
fél órával gyónási alkalmat biz-
tosítanak. Közös lelki program-
mal zárják a napot. Vasárnap 
délelőtt kilenc órakor kezdődik 
a hálaadó szentmise.

Örökös 
szentségimádás
A Székelyudvarhelyi Főesperesi 
Kerületben folytatódik az 
egész éves imalánc, az örö-
kös szentségimádás. Ma 
Székelylengyelfalván, csütör-
tökön Korondon, pénteken 
Szovátán, szombaton Parajdon 
imádkoznak reggeltől estig az 
Oltáriszentség előtt. Márci-
us 18-án Kadicsfalván, 20-án 
Küküllőkeményfalván, 21-én 
pedig Máréfalván tartanak 
szentségimádást. A programok 
este szentmisével és szentségi 
áldással zárulnak.

Veszteségből 
nyereség
A székelyudvarhelyi Szent 
Pio Lelkigyakorlatos Házban 
„Veszteségből nyereség, végül 
győzelem” hívó gondolattal 
tartanak lelki napot március 
24-én azoknak, akik egy szá-
mukra fontos értéket avagy 
felbomlott kapcsolatukat, sze-
retteik elvesztését gyászolják. 
Előadást tart Boldizsár Ferenc 
erdőszentgyörgyi plébános 
és Bajcsi Tibor. A részvételi 
szándékot március 22-éig lehet 
jelezni a 0266-210537-es és a 
0755-489743-as telefonszá-
mon, illetve a hazpio@gmail.
com drótpostacímen.

Ferenc pápa elrendelte, hogy 
pünkösdhétfőn ünnepelje a ró-
mai katolikus egyház Mária, az 
egyház anyja emléknapját – tá-
jékoztatott a Vatikáni Rádió. A 
liturgikus emléknap, amely a ró-
mai szertartás számára érvé-
nyes és kötelező, 2018-ban május 
21-én lesz esedékes. 

A Szentszék március 3-án 
tette közzé az Istentiszteleti 
és Szentségi Kongregáció erről 
szóló dekrétumát, amelyet Ro-
bert Sarah bíboros, a kongregá-
ció prefektusa, valamint titkára, 
Arthur Roch érsek írt alá 2018. 
február 11-én, a Lourdes-i Szűz-
anya első megjelenésének 160. 
évfordulóján. Ferenc pápa dön-
tésének megfelelően a kongre-

gáció elrendelte a Boldogságos 
Szűz Mária, az egyház anyja em-
léknapjának beiktatását a Római 
Általános Kalendáriumba.

A dekrétum rámutat Mária spi-
rituális anyaságának jelentősé-
gére, amely kezdetektől fogva 
jelen volt az egyház életében. Az 
anya, aki a kereszt mellett állt 
(vö. Jn 19,25), elfogadta a Fiú sze-
retet-végrendeletét, és a szeretett 
tanítvány személyén keresztül 
minden embert olyan gyermek-
ként fogadott be, akit újjá kell 
teremteni az isteni életre. Má-
ria ekkor szeretettel teljes daj-
kája lett az egyháznak, amelyet 
Krisztus, kiadva Lelkét, a keresz-
ten hozott létre. Krisztus ugyan-
akkor a szeretett tanítványban 

minden tanítványt kiválasztott, 
hogy anyját gyermeki szeretet-
tel fogadják be – olvasható a köz-
leményben.

Mária tisztelete már az első 
pünkösd óta jelen van az egy-
házban. A születő egyház gon-
dos vezetőjeként Mária már a 
Cenákulumban megkezdte anyai 
küldetését. Együtt imádkozott 
az apostolokkal, várakozva a 
Szentlélek eljövetelére. A dekré-
tum hangsúlyozza, hogy Mária 
„egyidejűleg anyja Krisztusnak, 
Isten Fiának, valamint miszti-
kus testének, az egyháznak”. Ez 
a cím már Szent Ágoston óta je-
len volt az „egyházi érzékben”. 
Az évszázadok során a keresz-
tény ájtatosság Máriát olyan 

egyenértékű címekkel tisztel-
te, mint a tanítványok, a hívek, 
a hívők Anyja, mindazok any-
ja, akik újjászületnek Krisz-
tusban, valamint „az egyház 
anyja”, mint ahogy ez a spirituá-
lis szerzők szövegeiben, továbbá 
XIV. Benedek és XIII. Leó pápa 
magisztériumában is megjele-
nik. Szent II. János Pál akaratá-
ból 1980 óta a Lorétói litániában 
a Szűzanyát az egyház anyja-
ként tisztelik. Most Mária, az 
egyház anyjának ünnepe egye-
temes és kötelező lesz az egész 
római szertartású egyházban. 
A latin szövegeket már hozzá-
csatolták a dokumentumhoz, a 
fordításokat az egyes nemzeti 
püspöki konferenciák végzik el.

Mária-ünneppé vált pünkösdhétfő
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