
• Kihívás lesz házi-
gazdaként több száz-
ezer zarándok elszál-
lásolása, kiszolgálása 
Ferenc pápa június 
elsejei, csíksomlyói 
látogatásának ide-
jén, ezért a szervezők 
azzal a felhívással 
fordulnak a székelyföl-
diekhez, hogy fogad-
janak be zarándokokat 
arra a néhány napra. 

B A R A B Á S  H A J N A L

K öztudott, hogy a hagyomá-
nyos szálláshelyek (hotelek 
és panziók) már foglaltak a 

május végi és június eleji időszak-
ban, ezért több százezer zarándok-
nak kell biztosítani zarándokszállá-
sokat, ahol megfelelő körülmények 
között álomra hajthatják fejüket, 
ahol tisztálkodhatnak és étkezhet-
nek. „Ezért felhívással fordulunk 
minden intézményhez, és magán-
személyhez, hogy fogadjanak be 
zarándokokat. Az önkormányzatok 
például felajánlhatják erre a célra a 
kultúrotthonokat, a sportcsarnoko-
kat, a kollégiumokat” – sorolta egy 
pénteki sajtótájékoztatón Tánczos 
Barna, az RMDSZ szenátora, aki 
hozzátette: az elkövetkezőkben fel-
keresnek minden települést, hogy 
feltérképezzék, hol hány személyt 
tudnak fogadni.

A cél nem az, hogy ebből meg-
gazdagodjunk, hanem szeretnénk, 
ha keresztényi indíttatásból minél 
több zarándoknak tudnának biz-
tosítani szálláshelyet – emelte ki 
Tánczos.  Mint hozzáfűzte, minde-
zek lebonyolításához szükség lesz 
szervezésre, felelős emberekre, 
tájékoztató portálokra, meg kell ol-
dani a bejelentkezést, a nyilvántar-

tást. „Ezeknek a mikéntjét ezekben 
a napokban az egyházi vezetőkkel 
közösen fogjuk megbeszélni” – 
mondta a politikus.

Parkolóhelyekre lesz szükség

Füleki Zoltán, Csíkszereda alpol-
gármester a sajtótájékoztatón töb-
bek között azt emelte ki, hogy az 
egyik legnagyobb kihívás, amivel 
szembe kell néznie a városnak, par-
kolóhelyek biztosítása, főleg az au-
tóbuszok számára.

A magánszemélyek és vállalko-
zók együttműködését is kérnénk, 
hogy gyárudvarokon és egyéb te-
rületeken tudjunk autóbuszoknak 
parkolóhelyeket biztosítani – osz-
totta meg kérésüket Füleki. Hozzá-
tette a szemét összeszedése, a ta-
karítás, az egészségügyi ellátás, az 
elsősegélynyújtás, ezek mind-mind 

kihívások lesznek a város számára, 
azonban együtt dolgoznak a szé-
kelyföldi megyei önkormányzatok-
kal, a szomszédos településekkel, 
a római katolikus érsekséggel, így 
remélhetőleg közösen helyt tudnak 
állni az esemény megfelelő színvo-
nalú lebonyolításában.

Programokkal készülnek

„Ferenc pápa látogatását nemzetkö-
zi fi gyelem kíséri, tegyük láthatóvá 
magunkat, mutassuk meg értékein-
ket, sajátos helyzetünket.

Azt szeretnénk elérni, hogy, 
akik idelátogatnak, jöjjenek vissza, 
mert Székelyföld térsége nemcsak 
hitvilágában érdekes, hanem ter-
mészeti szépségében, kultúrájá-
ban, és identitásában is csodála-
tos – fogalmazott Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke. 

Borboly arról is beszélt, hogy a pá-
palátogatás és a csíksomlyói pün-
kösdi búcsú közötti héten fogják 
tartani a megyenapokat, így külön-
böző programokkal fognak készül-
ni az alintézményeik is.

Még nem tudni a részleteket

Oláh Zoltán kanonok elmondta, a 
pápalátogatás ideiglenes program-
jának részleteit nem közölhetik 
mindaddig, amíg a Szentszék a vég-
leges programot nem teszi közzé.

Annyit azonban elmondhatunk, 
hogy Ferenc pápa június 1-jén érke-
zik Csíksomlyóra, és mintegy öt órát 
tartózkodik az itt összegyűlt zarán-
dokok körében – mondta. 
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Pápalátogatás mindenekelőtt
Felhívással fordultak a székelyföldiekhez, hogy fogadjanak be zarándokokat

Százezreket várnak június elsején 
a csíksomlyói nyeregbe

▴   FOTÓ: FARKAS TAMÁS

Huszonhatodik alkalommal ün-
neplik a római katolikus egyház-

ban február 11-én a betegek világnap-
ját. A csíksomlyói kegytemplomban 
ma tartják a gyulafehérvári főegy-
házmegye időseinek és járó bete-
geinek zarándoklatát. A délelőtt fél 
tizenegykor kezdődő szentmisét 
Tamás József segédpüspök mutatja 
be. A liturgia végén kiszolgáltatják 
a betegek szentségét azoknak, akik 
előtte lelkileg erre felkészültek. A be-
tegek világnapjának célja, hogy kellő 
fi gyelmet szenteljünk a betegeknek, 
és jobban megértsük a szenvedést. A 
katolikus templomokban az igénylők 

számára ünnepi szentmiséken szol-
gáltatják a betegek kenetét.

Ünnepléstörténet

Mint ismeretes, a lourdes-i jelenések 
napját, február 11-ét Szent II. János 
Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól 
a betegeknek szenteli a világegyház. 
1858-ban ezen a napon jelent meg a 
Szűzanya Soubirous Bernadette ti-
zennégy éves francia lánynak. 15-én, 
a jelenés helyszínén, a Lourdes mel-
letti Massabielle sziklabarlangban 
csodatevő forrás fakadt. Lourdes vi-
lághírű zarándokhely lett, ahova mil-

liók zarándokolnak el gyógyulásért 
vagy megnyugvásért imádkozni. A 
megmagyarázhatatlan gyógyulások 
száma sok ezer, ebből csodás gyó-
gyulásnak hetvenet ismer el a római 
katolikus egyház.

Tanulnunk kell belőle

A pápa minden évben üzenetet in-
téz a betegek világnapján a hívek-
hez. A 2019-es üzenetének mottója: 
„»Asszony, nézd, a fiad!«... »Nézd, 
az anyád!«, »Attól az órától fogva 
házába fogadta a tanítvány...«” (Jn 
19, 26–27). Idei levelében a Szent-

atya kifejtette: „Tanulnunk kell 
belőle: a betegek szolgálatára létre-
hozott intézmények számos alapító-
jának életáldozatig is elmenő nagy-
lelkűségéből; abból a szeretetből 
fakadó találékonyságból, ami az 
évszázadok során létrejött kezde-
ményezéseket jellemezte; az elkö-
telezett kutatásból, amely a betegek 
számára újabb és megbízható gyó-
gymódokat keres. A múltnak ez az 
öröksége segít bennünket abban, 
hogy megtervezzük a jövőt.” Végül 
a betegekre, az egészségügyi dolgo-
zókra és az önkéntesekre apostoli 
áldását adta. (Molnár Melinda)

A betegek világnapjának üzenetei

 Csíkszereda

Emlékkiállítás 
Márton Áronról
Emlékkiállítással készül-
nek Márton Áron püspökké 
szentelésének 80. évforduló-
ján Imacsokrok Márton Áron 
püspöknek a Gyulafehérvári 
Főegyhházmegyei Levéltárának 
gyűjteményéből címmel. A kiál-
lítás megnyitóját febuár 12-én 
12.30 órakor tartják a csíksom-
lyói kegy templomban. A tárlat 
feburár 20-ig lesz megtekinthe-
tő a Jakab Antal Házban.

 Gyergyószentmiklós

Előadás időskori 
demenciáról
Kiss Gabriella, a Szent Erzsébet 
Öregotthon szakmai vezetője 
Gyergyóalfaluban is bemutatja 
a doktori disszertációját, azt a 
kutatást, melyben többek között 
a demens betegek hozzátarto-
zóinak viszonyulását vizsgálta 
betegápolás és egészségmegőr-
zés terén. A tudományos munka 
méltatását a Gyergyói Szemle 
Egyesület és az Alfalvi Polgármes-
teri Hivatal szervezi, vendégként 
érkezik dr. Berszán Lídia szakmai 
opponens. Az eseményre ma este 
19 órától kerül sor a gyergyóalfalvi 
kultúrotthonban.

 Marosvásárhely

Gruppen-Hecc-kabaré
A Gruppen-Hecc Társulat Nem 
vagyok egészen százas című 
kabaré-előadását február 11-én, 
hétfőn 19 órakor Marosvásárhe-
lyen, a Kultúrpalotában játssza. 
Szereplők: Nagy István, Kárp 
György, Nagy Péter, Biluska An-
namária, Csíki Hajnal, Tóth Kati.
 

Részegek 
a Nemzetiben
A Tompa Miklós Társulat Része-
gek című előadása látható hét-
főn 19.30-kor a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Kistermében. A 
Radu Afrim rendezte előadást 18 
éven felülieknek ajánlják.
 

Kézműveskednek a 
Kádárok bástyájában
A Női Akadémia hétfőn 17.30 és 
19.30 óra között az Ügyes kezű 
nők soron következő rendez-
vényére várja az érdeklődőket 
a marosvásárhelyi vár Kádárok 
bástyájába. Ez alkalommal a 
bőr karkötők és kulcstartók 
készítésének fortélyát lehet 
elsajátítani. A foglalkozást Já-
nosi Mária vezeti. A szervezők 
biztosítják a tevékenységhez 
szükséges anyagot, de akinek 
vannak otthon bőrdarabjai, 
díszítőelemei, vigye magával. 
A szervezők 5 lej adományt 
köszönettel elfogadnak, az 
összeget alapanyagokra és a 
játéktár bővítésére szánják.
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