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Miguel Maury Buendía apostoli nuncius kért áldást a Hargita megyei település templomának új orgonájára

Pápai követtel ünnepeltek Zetelakán

Történelmet írtak a zetelaki 
Kisboldogasszony-napi bú-
csún: Miguel Maury Buendía 

apostoli nuncius, a Szentszék ro-
mániai és moldovai nagykövete 
személyében először látogatott a te-
lepülésre pápai követ. A  nuncius a 
Szent Kereszt megtalálása titulusú 
plébániatemplomban ünnepi szent-
misén kért áldást a közel három-
ezer sípot számláló új orgonára.

Az egyházközség önazonosságá-
nak legnagyobb ünnepére, a búcsúra 
háromnapos lelkigyakorlattal ké-
szültek. Az elmélkedéseket Korom 
Imre, a gyergyószentmiklósi Mun-
kás Szent József Egyházközség plé-
bánosa tartotta. 

Szombaton székely ruhát öltött 
Zetelaka apostoli hitéhez ragasz-
kodó népe, ünnepi külsőt kapott 
a legszentebb hajlék is. A telepü-
lés küküllőkeményfalvi határá-
nál állított díszkapunál a község 
egyházi és világi elöljárói, a helyi 
huszárok, egyházközségi és civil 
szervezetek képviselői, a Sándor Ár-
pád által vezényelt csíkszetsimoni 
fúvószenekar, valamint a zetelaki 
hívek körmeneti kereszt és zász-
lók alatt fogadták a Szentszék kép-
viselőjét.

Fogadtatás

A falu népe nevében Nagy Attila pol-
gármester hálát mondott, amiért a 
vallásukhoz és magyarságukhoz hű-
séges zetelakiak a nunciussal együtt 
épülhetnek hitükben. Miután az egy-
házközség legkisebb képviselői átad-
ták a virágot, a szentszéki követ és a 
helyi elöljárók hintóba szállva a fő-
úton processzióval vonultak a temp-
lomtérre, ahol a főpásztor kifejezte 
tiszteletét a Szentkereszt-ereklye 
előtt, és áldást kért a várakozókra. 

Az imádság hajlékát zsúfolásig 
megtöltötték a helybéliek és vendé-
geik. Papp Antal plébános kiemelte: 
eme búcsún történelmet írt az egy-
házközség, hiszen először fogadhat-
tak nunciust. Majd átadta a Bocskai 
Vince által készített, Márton Áront 
ábrázoló bronzplakettet, kifejezve re-
ményét, hogy népünk apostoli hitval-
lóját és példaképét, Isten szolgáját, 
Áron püspököt hamarosan a boldo-
gok között tisztelhetjük.

„Hangszerkirálynő”

Pap Zoltán udvarhelyi organaépítő 
abbéli örömének adott hangot, 
hogy a Szűzanya születésnap-

ján új hangszer születését is ün-
nepelhetik. Felidézte a zetelakiak 
orgonabeszerző stációit – az új 
hangszer immár a harmadik. A 
helyi plébános orgonakészíttető 
álma egy év alatt valósult meg. A 
templombelsőhöz igazított orgo-
naszekrény látványtervét Tövissi 
Zsolt építész készítette. A hang-
szer hárommanuálos, pedálos, a 
kopulákkal együtt ötvenöt regisz-
teres. Az orgonaépítő műhelyének 
ez a huszonhetedik és egyben leg-
nagyobb hangszere. A 2940 síp kö-
zül a legkisebbek ceruzányiak, a 

legnagyobbak gerendányiak, öt-
méteresek. Elektronikus vezérlé-
sű hang- és regiszterrendszerének 
memóriatárhelye hatszáz kombi-
náció megtartására képes.

Az áldó szertartást követően és 
a koncerten a hangszerkirálynőt 
teljes szépségében szólaltatta meg 
Pap Attila orgonaművész és Pap 
Csongor. A latin és anyanyelvű li-
turgián a Ványolós András által ve-
zényelt Madéfalvi Schola, valamint 
a Jakócs Zoltán kántor-karnagy ál-
tal vezetett Boros Valér Kórus szol-
gált. Közreműködött a Székelyföldi 

Filharmónia vonószenekara, szólót 
énekelt Faluvégi Chripkó Krisztina.

A nuncius imakérelme: tudjunk a 
Szűzanya példája nyomán igent mon-
dani Isten terveire, és ültessük gya-
korlatba az ő igéjét – az igét, amely 
mindig életet ad. 

Az eucharisztikus ünneplés végén 
Papp Antal plébános hálát mondott 
mindazoknak, akik munkával, támo-
gatással, adományokkal és imával 
hozzájárultak a templomi hangszer 
létrejöttéhez.

MOLNÁR MELINDA

Csíksomlyó szakrális jellegét kí-
vánják hangsúlyozni a 2016-ban itt 
először megtartott szakrális mű-
vészetek hete programsorozattal, 
amelyet idén harmadik alkalom-
mal szervez meg az Áradat Egye-
sület szeptember 14–20. között. 
A Romkat.ro katolikus portálon 
közzétett program szerint, csütör-
tökön a csíksomlyói kegytemplom-
ban a Band’Ora zenekarral zenés 
áhítaton és szentségimádáson lehet 
részt venni 20 órától. Szeptember 
17-én 18 órakor nyitják meg A vég-
telen vonzásában című, tíz székely-
földi képzőművész közös tárlatát. 
A kiállítást Hegedűs Enikő művé-
szettörténész nyitja meg a Jakab 
Antal Házban. 

Szeptember 18-án 17 órától vetí-
tik a Lélek röpte itt és most – Avilai 
Szent Terézről szóló filmet szin-
tén a Jakab Antal-házban. Azt kö-
vetően A tudástól a tapasztalatig 
címmel tart foglalkozást Darvas 
Piroska segítőnővér, amelynek há-
zigazdája Péter Boglárka lesz a 
Pro Educatione Egyesület részéről. 
Emellett a csíksomlyói kegytemp-
lomban este 8 órától a Barozda 
együttes ad koncertet Szűz Má-
ria dicsérete a középkor zenéjé-
ben címmel.

A rendezvénysorozat részeként 
bemutatják a Szent László király 
– Erdély védőszentje című kötetet 
szeptember 19-én, délután 6 órától 
a Jakab Antal-ház K termében. Az 
erdélyi Szent László ábrázolásokat 
átfogó könyv a Szent László-em-
lékévben készült és az idén látott 

napvilágot a Verbum Kiadó gondo-
zásában. A könyvbemutatón Szőcs 
Csaba, a Verbum Keresztény Kultu-
rális Egyesület igazgatója beszélget 
a kötet szerkesztőivel, fotósával és 
a szerzőkkel. A könyv a helyszínen 
kedvezményes áron megvásárol-
ható – olvasható az eseményt nép-
szerűsítő plakáton. Este 20 órától 
a kegytemplomba várják a híveket, 
ahol dr. Windhager-Geréd Erzsébet 
orgonaművésznő koncertjét lehet 
meghallgatni.

Az ARS SACRA szakrális mű-
vészetek hete a kulturális örök-
ség napokhoz kapcsolódóan indult 

Budapesten 2007-ben. A magyar-
országi programok mellett a ren-
dezvény a Kárpát-medencében is 
elterjedt. Erdélyben az első kez-
deményezés a csíksomlyói Áradat 
Egyesülethez köthető, akik ta-
valyelőtt a Csíksomlyói Szakrális 
Művészetek Hete rendezvényso-
rozattal csatlakoztak a magyar-
országi ARS SACRA – szakrális 
művészetek fesztiválhoz, amely-
nek része a Nyitott templomok 
napja is – írták a program indulá-
sakor a Csíksomlyó.ro honlapon.

KÖMÉNY KAMILLA

Ferenc pápa (képünkön) tanácsko-
zást hívott össze a gyermekeknek 
a papok által elkövetett szexuális 
visszaálésekkel szembeni védelmé-
ről a püspöki konferenciák vezetői-
vel a Vatikánba februárra – jelentette 
be a héten a Vatikán és a katolikus 
egyház intézményes reformját végző 
bíborosi tanács. A találkozót febru-
ár 21. és 24. között tartják. A beje-
lentés nem számít meglepetésnek, 
mivel az egyházból többen is rend-
kívüli találkozót sürgettek a papok 
által elkövetett szexuális visszaélé-
sek egyre dagadó botránya miatt. 
Charles Caput, az egyesült államok-
beli Philadelphia érseke egyenesen 
azt szorgalmazta, hogy a pápa törölje 
el a fiatalokról szóló szinódust, ame-
lyet a Vatikánban októberben tarta-
nak, és a püspöki találkozó témája 
inkább a kiskorúakkal és fiatalko-
rúakkal szembeni visszaélések el-
leni fellépés legyen. A VaticanInsider 
olasz hírportál precedens nélkülinek 
értékelte Ferenc pápa tanácskozását 
a különböző országok püspöki karai-
nak elnökeivel az egyházon belüli pe-
dofília problémájáról. A hírszolgálat 
rámutatott, hogy a magas szintű egy-
házi tanácskozás a helyzet súlyossá-
gát bizonyítja.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, az utóbbi hónapokban tovább 
erősödött a katolikus egyházon be-
lüli botrány: Ferenc pápa májusban a 
chilei püspöki kar tagjait hívatta a Va-
tikánba, amely után a latin-amerikai 
ország több püspöke is lemondott. Jú-
lius végén az egyházfő a pedofíliával 
vádolt Theodore McCarrick volt wa-

shingtoni érseket fosztotta meg bíbo-
rosi címétől. Utódja, a szintén papok 
által elkövetetett szexuális erőszak 
elhallgatásával vádolt Donald Wuerl 
washingtoni érsek kedden jelentette 
be, hogy személyes kihallgatást kért 
Ferenc pápától lemondása benyújtá-
sára. Az egyházfő augusztus 20-án 

a hívőkhöz írt levélében fájdalmát 
és szégyenét fejezte ki a papok ál-
tal elkövetett „borzalmak” miatt. Bo-
csánatot kért, és több alkalommal is 
találkozott a papi visszaélések áldo-
zataival. Szintén augusztusban Carlo 
Maria Vigano érsek, volt washingto-
ni nuncius azzal vádolta Ferenc pá-
pát, hogy tudomása volt McCarrick 
érsek visszaéléseiről, mégsem tett 
semmit. Ezzel egy időben az Egye-
sült Államok és Ausztrália katoli-
kus egyházában is egymást követik 
a papok és a pedofíliával kapcsolatos 
ügyek eltussolásával vádolt püspö-
kök ellen indított vizsgálatok és bíró-
sági perek.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

 Történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi mindazok, 

akik vasárnap részt vettek Zetelaka Kisboldog asszony-

napi búcsúján: felszentelték a Hargita megyei település 

római katolikus templomának új orgonáját, az ünnepen 

pedig Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szent-

szék romániai és moldovai nagykövete is részt vett.

Előtérben a szakrális művészetek CsíksomlyónPrecedens nélkülit lépett a pápa

„Hangszerkirálynő”. A zetelaki templom gyönyörű orgonája hárommanuálos, pedálos, a kopulákkal együtt 55 regiszteres

Érdemes bekapcsolódni. A csíksomlyói kegytemplom koncerteknek ad otthont
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