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Határtalan ünnep
A térség nagy eseménye az atyhai templomszentelés

M O L N Á R  M E L I N D A

A z eseményre három újonnan 
öntött hívó harangot húz-
tak össze, és örömünnepet 

zenghetett az első ízben megszólaló 
orgona is. A szentelési szertartást 
Jakubinyi György, a gyulafehérvári 
főegyházmegye érseke együtt végez-
te Tamás József püspökkel. A római 
katolikus egyház legünnepélyesebb 
liturgiáján, a templomszentelési 
szentmisén nagyon sok paptestvér 
koncelebrált – köztük Atyha korábbi 
lelkipásztorai is. A szertartás a napok-
ban állíttatott székely kapu megáldá-
sával kezdődött. Az érsek imában 
kérte: tudják áldással megnyitni 
a kaput, a belépők Krisztus szavát 
igaz szívvel kövessék, és a mennyei 
Jeruzsálem építésében mindjob-
ban növekedjenek. A liturgia első 
kiemelkedő pillanata volt, amikor 
a templom előtt Adorján Imre he-
lyi plébános ünnepélyesen átadta 
a kulcsot a szentelő főpásztornak, 
aki jelképesen megnyitotta a temp-
lom ajtaját. A felcsendülő orgonaszó 
mellett vonultak az ünneplők az 
imádság hajlékába, amely ezúttal 
szűknek bizonyult – sokan állták, 
ülték körbe a szépséges épületet.

Prédikációjában Jakubinyi érsek 
emlékeztetett az első, Jézus által az 
utolsó vacsora termében bemutatott 
szentmisére, amely elővételezte ke-
reszthalálát, és amelyben két szentsé-
get alapított: az oltáriszentséget, va-
lamint az egyházi rendet, amelyeket a 
szeretet nagy parancsával kötött ösz-
sze. A későbbiekben bemutatott min-

denik szentmise erre emlékezteti az 
„élő kövekből” épült közösséget.

Jótevők összefogása

A megkárosodott atyhai templomot 
sok jótevő összefogása, hite emelte 
újra. A felszentelés, a benedikálás 
egyszeri és megismételhetetlen szer-
tartás egy-egy templom életében. Az 
igeliturgia végén a szentelés szertar-
tása a megdicsőült egyház közbenjá-
rásának kérésével, a Mindenszentek 
litániájának eléneklésével kezdődött, 
majd a hagyományhoz híven ereklyét 
helyeztek el – a 3. századból szárma-
zó két ereklyét még néhai Jakab An-
tal püspök áldotta meg. A szentelés 
során az érsek szent olajat, krizmát 
– amely a Szentlélek jele és a gyó-
gyulás jelképe – öntött az oltár négy 
sarkába és a közepére, majd bekente 
vele az oltárt, Tamás József püspök 
pedig szintén krizmával kente meg 
a templom falán a tizenkét keresztet 
mint a templom oszlopait. A főce-
lebráns imában kérte, hogy miként 
az oltárról felszálló tömjénfüst, úgy 
a szentmisében felajánlott minden 
ima, áldozat és szeretetcselekedet jó 
illatú áldozatként szálljon Istenhez. A 
szentelési szertartás áldoztatás után 
az oltárszekrény megtömjénezésével 
és az örökmécses meggyújtásával, 
majd áldással ért véget.

Hálaadás

A szentmisei hálaadás után Jakubinyi 
érsek megköszönte Adorján Imre plé-
bánosnak, hogy a sok jóakaratot ösz-
szefogta, és így újra templomuk lehet 
az atyhaiaknak. Kiemelten köszönte 

meg az egyházmegye főpásztora a 
Magyar Kormány hathatós támoga-
tását, és a jelen lévő Soltész Miklós 
államtitkárnak, hogy „saját szemével 
is követte a templom újjáépítését”. 
Adorján Imre plébános a közössé-
gének nagy katasztrófája után ösz-
szefogott sok jó szándékú emberért 
mondott hálát. Megköszönte a főegy-
házmegyei gyűjtést, a testvéregyhá-
zak hozzájárulását és Magyarország 
kormányának, hogy „jó és balsors-
ban mellettünk áll”, Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős állam-
titkárnak a buzdítást, bátorítását. Az 
államtitkár a helyi plébánoshoz inté-
zett szavaiban kiemelte, hogy „nyug-
díj előtt összefogta a nemzetet”. Majd 
úgy fogalmazott: az Úr asztalánál vol-
tunk vendégségben, aki, ha váratlan 
vendégként lépne közénk, boldogan 
látná a templom tragédiáját követő 
hatalmas összefogás eredményét.

Soltész Miklós csodának érzi, 
hogy senki nem sérült meg, hogy si-
került kimenteni az oltáriszentséget, 
a misézőkelyhet és a Feltámadt Krisz-
tus-szobrot, valamint hogy sok-sok 
felajánlásból új templom épülhetett, 
benne Petrás Mária oltár- és stáci-
óképeivel. A gyermekekhez szólva 
kifejtette, most még talán nem érzik, 
mekkora csoda történt Atyhában. 
Míg Nyugat-Európában legyintettek 
volna egy kis falu templomának vesz-
tére, itt, Székelyföldön újra hajlékot 
emeltek az Úrnak, és küzdenek azért, 
hogy a Kárpát-medencében a legki-
sebb közösség temploma is megújul-
jon, megmaradjon. Katona Mihály, 
Korond község polgármestere is kife-
jezte háláját, amiért a világ minden 
sarkából Atyha felé irányuló fi gyelem 
és együttérzés megmutatta: „nem va-
gyunk magunkra”. 

A megkárosodott atyhai 
templomot sok jótevő 
összefogása, hite emelte újra
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H I R D E T É S

J ézus feltámadásának első tanú-
jára, az „apostolok apostolára” 

emlékezik a katolikus egyház július 
22-én. A naphoz fűződő időjósló hi-
edelem szerint esnie kell az esőnek, 
mert Mária Magdolna a bűneit sirat-
ja. Kell siratnia a „bűneit” Szent Má-
ria Magdolnának?

A Bibliában húsz Mária szerepel. 
Nincs közöttük az a nő, akinek Jé-
zus megbocsátotta a bűneit: őt nem 
nevezi néven a szentíró. A keresz-
tény hagyománynak és a népi val-
lásosságnak tulajdonítható, hogy 
összemosták a bűnbánó alakjával. 
Így válhatott a megtérő bűnös nők, 
az orvosok és gyógyszerészek, a 
haldoklók, a foglyok, a borászok, a 
fodrászok és a parfümkészítők vé-
dőszentjévé, és amiatt, hogy két he-
lyen szerepel az Újszövetségben az 
utalás: Jézus „hét ördögöt űzött ki” 
belőle. A korabeli felfogás szerint 
a betegséget „ördögnek” nevezték, 

eszerint hétből gyógyította ki Jézus 
a Magdalában született Máriát. Ké-
sőbb azok között az asszonyok között 
volt, akik szolgálták az Urat. Ott állt 
a kereszt alatt, majd elsőként talál-
kozott a Feltámadottal.

Székelyföldi búcsúnapjai

Kilyénfalván hétfőn 11 órától tart-
ják ünnepét, a szentmise szónoka 
Korom Imre, a gyergyószentmiklósi 
Munkás Szent József Egyházközség 
plébánosa lesz. Az ozsdolai plébá-
niatemplomban szintén 11 órakor 
kezdődik a búcsús szentmise, a ho-
míliát Gábor Zoltán csíkszépvízi plé-
bános mondja. Gyimesközéplokon 
ma 11 órától Bereczki Attila és Fülöp 
Szabolcs újmisések mutatják be a 
szentmisét. Atyhában szombaton 
templomszenteléssel, Nyárádselyén 
vasárnap ünnepelték védőszentjü-
ket. (Molnár Melinda)

Szent Mária Magdolna emléknapja

A 60 éves Mureşul SK-ról
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorában a 
megalakulásának 60. évfordulóját ünneplő Mureşul Sportklub törté-
netéről, sikereiről, kudarcairól, jövőbeli kilátásairól lesz szó. Szucher 
Ervin meghívottja a nagy hagyománnyal rendelkező marosvásárhelyi 
sportklub egykori alelnöke, a Mureşulnál (Maros) sportolóként és 
edzőként több mint fél évszázadot töltött Gáll Károly.

Kilyénfalva ünnepel
Zenés ébresztővel indul ma a nap Gyergyókilyénfalván, ez adja meg 
a falunap alaphangját. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, majd 
pedig délután a helyi kultúrotthonba várják az ünneplőket. Itt 15 órától 
különböző gyermekprogramok zajlanak, 16 órától pedig Garda Dezső 
történész Az Erdélyi Fejedelemség és Gyergyó című új könyvének 
bemutatójára kerül sor a közösségi ház gyűléstermében. 18 órától 
Szabadtéri táncelőadások lesznek, ahol fellép a Brill Dance együttes, 
amit 19.30-tól a a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltózenekar koncertje követ. 
A falunapot a Teddy Queen koncertje zárja 21 órától.

Lehet nevezni a Pityókafesztiválra
Július 29-éig lehet jelentkezni az idei csíkszeredai Pisztyókafesztiválra. A 
szereda.ro oldalról letölthetők a nevezéshez szükséges dokumentumok. 

• RÖVIDEN 

• Az udvarhelyszéki Atyhában szombaton felszentelték 
azt a római katolikus templomot, amelyet egy villámcsa-
pás okozta 2016-os tűzvész után kellett újraépíteni.




