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Csíkszéki Kisasszony-ünnepek
XIV. Kisboldogasszony Falunapokat tartanak Csíkrákos községben
• Egyházi és világi 
ünnepeket is tartanak 
Kisboldogasszony 
tiszteletére a hétvé-
gén Csíkszéken. Tus-
nádfürdőn, Csíksom-
lyón és Csíkrákoson is 
búcsús szentmisékkel 
tisztelegnek Szűz 
Mária előtt, utóbbi 
esetében pedig falu-
napi programokat is 
tartanak.
K Ö M É N Y  K A M I L L A

Kisboldogasszony, népies 
nevén Kisasszony napját 
szeptember 8-án ünnepli 

a katolikus egyház, ekkor Szűz 
Mária születésének napjára 
emlékeznek. Ezen alkalomból 
Csíkrákos község egyházi ünne-
pét szombaton délelőtt tizenegy 
órakor tartják, amelyen Pasca 
Szilárd csíkszentdomokosi se-
gédlelkész mond szentbeszédet. 
Kisasszony napja alkalmából 
Tusnádfürdőn is tartanak búcsús 
szentmisét: vasárnap, szeptember 
9-én a fél egytől kezdődő misén 
Tamás József püspök lesz a főce-
lebráns, az ünnepi szónok pedig 
Rajk János Budapest-Pestszen-
terzsébeti plébános. Továbbá az 
ünnep okán a csíksomlyói kegy-
templomban is tartanak megem-
lékező szentmiséket, amelyekbe 
szombaton reggel nyolc, délelőtt 
fél tizenegy és este hét óráktól le-
het bekapcsolódni.

Falunapi sokadalom
Az előző évekhez hasonlóan 

Csíkrákos községben idén is meg-
szervezik a Kisboldogasszony Fa-
lunapokat, ezzel az alkalommal 
immár tizennegyedszerre várják 
az érdeklődőket a háromnapos 
rendezvényre. Pénteken 10 órától 
nyitják meg az eseményt a ráko-
si kultúrotthonban, délután két 
órától falulátogatást tartanak a 
meghívott vendégeknek, négy 
órától lábtollbemutatót lehet meg-
tekinteni a helyi általános iskola 
tornatermében. Délután hat órától 
megnyitják a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ 
gyűjteményéből összeállított ki-
állítást a rákosi kultúrotthonban, 

héttől pedig a Csalamádé színját-
szó tábor Eddmegleves című előa-
dását lehet ugyanott megtekinteni.

Hétvégi programkínálat

Szombaton az ünnepi szent-
mise után, délután három órától 
játékos vetélkedőn vehetnek részt 
a gyermekek, ifjak – számukra a 
gyülekező a göröcsfalvi kultúrott-
hon udvarán lesz. Hét órától Ádám 
Julcsi, Ádám Rebeka és Molnár 
Anis zenés, hangszeres előadással 
várják az érdeklődőket, ami után a 
magyarországi Góbé Zenekar kon-
certezik. A nap táncházzal zárul, 
ahol a talpalávalót szintén a Góbé 
Zenekar biztosítja. Vasárnap reg-

gel kilenckor főzőverseny kezdő-
dik a göröcsfalvi iskola udvarán, 
11 órától szentmise, kettőtől pedig 
kulturális műsorokon lehet részt 
venni: fellép a csíkrákosi Csalo-
gány Néptánccsoport, a Geren-
dely Férfikórus, a Madarasi Népi 
Zenekar. Fél hattól a csíkszent-
györgyi Székely Góbékból Józsi 
és Mári szórakoztatja a közönsé-
get, majd a madéfalvi Mereklye 
Néptánccsoport és Rokolya Népi 
Énekegyüttes előadása követke-
zik. Este nyolc órától a No Name 
zenekar ad koncertet.

Csíkrákoson az egyházi ünnep 
mellett falunapi programokkal is 
készülnek a hétvégére
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H I R D E T É S

Mária névnapjának 
ünnepe
Szeptember 12-én a római ka-
tolikus egyház Mária névnapját 
ünnepli. Csíksomlyón az őszi 
Mária nevenapi búcsút vasár-
nap, szeptember 9-én és szer-
dán, szeptember 12-én tartják. 
Mária névnapja (festum nominis 
Beatae Mariae Virginis) külön ün-
nepként az újkorban bukkan föl, 
de csak Bécs fölmentése (1683. 
szept. 12.) után, Szent XI. Ince 
pápa intézkedésére vált egye-
temessé az egyházban. A csík-
somlyói kegytemplomban Szűz 
Mária szent neve búcsúját szep-
tember 9-én és 12-én ünneplik: 
mindkét nap a szentmisék reggel 
8, délelőtt fél 11 és este 7 órakor 
lesznek. Vasárnap a délelőtt fél 
tizenegykor kezdődő szentmisén 
Timár Sándor P. Asztrik OFM 
kaplonyi házfőnök prédikál. 
Szerdán délelőtt fél tizenegykor 
a szentmisét Tamás József püs-
pök celebrálja, a szentbeszédet 
pedig Bálint Emil, a csíksze-
redai Szent Ágoston egyház-
község plébánosa mondja. A 
szentmisék mellett szeptember 
12-én, este 8 órakor koncertet 
ad Pap Attila székelyudvarhelyi 
orgonaművész. Műsoron Diet-
rich Buxtehude: Passacaglia, 
J.S.Bach: a-moll concerto (első 
rész), J.S.Bach: Dór Toccata és 
fúga, Felix Mendelssohn: f-moll 
szonáta és André-Knevel: G-dúr 
Toccata művei.

Néptánccsoportok 
találkoznak
Harmadik alkalommal tarta-
nak Alcsíki Néptánctalálkozót 
szombaton, szeptember 8-án a 
csatószegi kultúrotthon udvarán. 
Az esemény programja tizenegy 
órától állandó programokkal 
kezdődik: lesz közösségi főzés, 
nemezelés, valamint kézműves 
foglalkozás és hangszerbemu-
tató. Fél kettőtől gyülekező a 
néptánccsoportoknak, ünne-
pélyes felvonulás a Csíkszent-
simoni Ifjúsági Fúvószenekar 
kíséretében a helyi kultúrottho-
nig, fél háromtól hangzik majd 
el az ünnepi megnyitó, ami után 
a néptánccsoportok előadásai 
következnek. Hat órától Vaszi 
Levente, a Fölszállott a páva 
tehetségkutató verseny 2014-es 
közönségdíjasának, valamint 
a kosteleki gyermekeknek az 
előadását tekinthetik meg az ér-
deklődők, fél héttől közös táncba 
lehet bekapcsolódni, ami után a 
Tiff-on együttes ad koncertet.

Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Kama-
ra értesítése szerint szeptember 
8-án, szombaton és 9-én, vasár-
nap Imre Kinga fogorvos látja el 
a fogászati sürgősségi ügyeletet 
Csíkszeredában. A betegek 
mindkét nap 9 és 12 óra között 
a Temesvári sugárút 63/1. szám 
alatt kereshetik fel az orvost.




