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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

FELSZENTELTÉK A TŰZVÉSZ NYOMÁN ÖSSZEFOGÁSSAL ÚJJÁÉPÍTETT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOT A HARGITA MEGYEI TELEPÜLÉSEN

Megünnepelték a tragédia utáni csodát Atyhában
Az Úr asztalánál voltunk vendégség-
ben, aki ha váratlan vendégként lép-
ne közénk, boldogan látná a temp-
lom tragédiáját követő, hatalmas 
összefogás eredményét – fogalmazott 
szombaton Soltész Miklós államtitkár 
a Hargita megyei Atyhán, ahol fel-
szentelték a tűzvész után újjáépített 
katolikus templomot.

 » MOLNÁR MELINDA

S okan most még talán nem érzik, 
mekkora csoda történt Atyhában – 
hangzott el szombaton azon az ün-

nepségen, amely keretében felszentelték a 
villámcsapás okozta 2016-os tűzvész után 
újjáépített római katolikus templomot a 
Hargita megyei településen. Egyszerre volt 
bensőséges és méltóságteljes a sóvidéki 
kis falu nagy ünnepe. Messzi vidékekről is 
hazatértek a templom védőszentje, Szent 
Mária Magdolna névünnepére az elszár-
mazottak; zarándokként érkeztek a támo-
gatók, jótevők, a testvértelepülések képvi-
selői, a székelyföldi és a községi elöljárók; 
mindazok, akik imával, cselekedetekkel, 
adományokkal járultak hozzá, hogy a 
maroknyi katolikus közösség hálaadással 
léphesse át új, felszentelendő temploma 
küszöbét.

Az atyhai templom – amely 1797–1799 
között épült – 2016. szeptember 18-án 
égett le egy villámcsapás következtében. 
A templomnak volt ugyan villámhárító-
ja, de a légköri elektromos kisülés olyan 
rendkívüli erejű volt, hogy a tetőszerke-
zet szentély fölötti része azonnal lángra 
kapott. A lángok olyan gyorsan terjedtek, 
hogy – noha a plébános és a harangozó 
is a templomban tartózkodott a villám-
csapás idején – a templom értékei közül 
csak a szentségtartót és néhány miseruhát 
tudtak kimenteni. Az újraépített templom 
megőrizte a régi formáját, de a 21. század 
követelményeinek megfelelően alakítot-
ták ki a belső terét. A templomba új or-
gona, a toronyba új harangok kerültek, a 
templomkert bejáratához pedig székely-
kaput állítottak.

Jelek és jelképek
Az eseményen „összehúzták” a három 
újonnan öntött, hívó harangot, és öröm-
ünnepet zenghetett az első ízben meg-
szólaló orgona is. A szentelési szertartást 
Jakubinyi György, a gyulafehérvári fő-
egyházmegye érseke együtt végezte Ta-
más József püspökkel. A római katolikus 
egyház legünnepélyesebb liturgiáján, a 
templomszentelési szentmisén nagyon 

sok paptestvér koncelebrált – köztük Aty-
ha korábbi lelkipásztorai is. A szertartás a 
napokban állíttatott székelykapu megál-
dásával kezdődött. Az érsek imában kérte: 
áldással tudják megnyitni a kaput, a belé-
pők Krisztus szavát igaz szívvel kövessék, 
és a mennyei Jeruzsálem építésében mind 
jobban növekedjenek.

A liturgia első kiemelkedő pillanata volt, 
amikor a templom előtt Adorján Imre helyi 
plébános ünnepélyesen átadta a kulcsot a 
szentelő főpásztornak, aki jelképesen meg-
nyitotta a templom ajtaját. A felcsendülő 
orgonaszó mellett az ünneplők az imádság 
hajlékába vonultak, amely ezúttal szűk-
nek bizonyult – sokan állták, ülték körbe a 
szépséges épületet. Az egyházközség gond-
noka, Máthé Árpád visszaemlékezett azok-
ra a hosszú percekre, amikor 2016 szep-
temberének 18. napján este tehetetlenül 
nézték, miként válik a lángok martalékává 
templomuk, olvadnak el harangjaik, és 
vész oda minden, amiért őseik a több mint 
kétszáz év alatt áldozatot hoztak. Köszöne-
tet mondott plébánosuknak, aki mindvégig 
mellettük volt a bajban és az azt követő re-
ménységben.

A hálaadó vers elhangzása után az érsek 
áldást kért a vízre, majd a szentelt vízzel 
meghintette a falakat, és elvégezte a ha-
rangáldás, illetve orgonaáldás szertartását. 
Prédikációjában Jakubinyi érsek emlékez-
tetett az első, Jézus által az utolsó vacsora 
termében bemutatott szentmisére, amely 
elővételezte kereszthalálát, és amelyben 
két szentséget alapított: az oltáriszentsé-
get, valamint az egyházi rendet, amelyeket 
a szeretet nagy parancsával kötött össze. 

Valamennyi, a későbbiekben bemutatott 
szentmisén erre emlékezteti az „élő kövek-
ből” épült közösséget.

A megkárosodott atyhai templomot sok 
jótevő összefogása, hite építette újra. Az 
ünnepi misét celebráló Jakubinyi György 
kijelentette: bár templomot csak egyszer 
szokás felszentelni, az atyhai templom 
esetében indokolt volt az újraszentelés. 
Itt ugyanis csaknem teljesen újra kellett 
építeni az épületet. A leégett régi temp-
lomnak ugyanis csak a külső falai és a 
torony egy része maradt meg. Az igelitur-

gia végén a szentelés szertartása a megdi-
csőült egyház közbenjárásának kérésével, 
a Mindenszentek litániája eléneklésével 
kezdődött, majd a hagyományhoz híven 
ereklyét helyeztek el – a két, még 3. szá-
zadból származó vértanú ereklyéjét még 
a néhai Jakab Antal püspök áldotta meg. 
A szentelés során az érsek szent olajat, 
krizmát (amely a Szentlélek jele és a gyó-
gyulás jelképe) öntött az oltár négy sar-
kába és a közepére, majd bekente vele az 
oltárt, Tamás József püspök pedig szintén 
krizmával kente meg a templom falán a 12 

keresztet mint a templom oszlopait. A fő-
celebráns imában kérte, hogy amint az 
oltárról felszálló tömjénfüst, úgy a szent-
misében felajánlott minden ima, áldozat 
és szeretetcselekedet jó illatú áldozatként 
szálljon Istenhez. A szentelési szertartás 
áldoztatás után az oltárszekrény megtöm-
jénezésével és az örökmécses meggyújtá-
sával, majd áldással ért véget.

Hálaadás az összefogásért
A szentmisei hálaadás után Jakubinyi érsek 
megköszönte Adorján Imre plébánosnak, 
hogy a sok jóakaratot összefogta, és újra 
templomuk lehet az atyhaiaknak. Kiemel-
ten köszönte meg az egyházmegye főpász-
tora a magyar kormány hathatós támoga-
tását, a jelen lévő Soltész Miklós egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkárnak pedig azért 
mondott köszönetet, hogy „saját szemével 
is követte a templom újjáépítését”. A buda-
pesti kormány 42 millió forinttal támogatta 
a templom újjáépítését.

Az államtitkár a helyi plébánoshoz in-
tézett szavaiban kiemelte, hogy „nyugdíj 
előtt összefogta a nemzetet”. Úgy fogal-
mazott, az Úr asztalánál voltunk vendég-
ségben, aki ha váratlan vendégként lépne 
közénk, boldogan látná a templom tragé-
diáját követő, hatalmas összefogás ered-
ményét. Soltész Miklós csodának érzi, 
hogy senki nem sérült meg, de így tekint 
a kimentett oltáriszentségre, misézőke-
helyre és a Feltámadt Krisztus-szoborra is; 
ugyanakkor Petrás Mária oltár- és stáció-
képeit és a sok-sok felajánlást is csodás-
nak nevezte. A gyermekekhez szólva pe-
dig kifejtette, most még talán nem is érzik, 
mekkora csoda történt Atyhában. Ugyanis 
Nyugat-Európában legyintettek volna egy 
kis falu templomának vesztére. Viszont 
Székelyföldön újra hajlékot emeltek az Úr-
nak, és küzdenek azért, hogy a Kárpát-me-
dencében a legkisebb közösségek templo-
ma is megújuljon, megmaradjon. Soltész 
arra kérte a felnövekvőket, bármilyen hi-
vatást választanak, szolgálják Krisztust, 
a kereszténységet és a magyar nemzetet, 
és őrizzék meg templomukat a következő 
időszak keresztényeinek.

Katona Mihály, Korond község polgár-
mestere kifejezte háláját, hogy a világ 
minden sarkából az alig több mint 200 
lelkes Atyha felé irányuló fi gyelem és 
együttérzés megmutatta: „nem vagyunk 
magunkra”. A kis közösség plébánosa 
bízik abban, hogy a templom Krisztus és 
a magyarság szolgálatában áll évszáza-
dokon át, és hogy a megújult, felszentelt 
templom képes lesz megújítani a falut is. 
Ezt húzta alá a záróvers üzenete is: Atyha 
él és élni fog!

 » Az ünnepi misét celebráló 
Jakubinyi György kĳ elentette: 
bár templomot csak egyszer 
szokás felszentelni, az atyhai 
templom esetében indokolt volt 
az újraszentelés. Itt ugyanis 
csaknem teljesen újra kellett 
építeni az épületet. 

FO
TÓ

: 
VE

RE
S 

NÁ
ND

O
R

Jakubinyi György érsek az „élő kövekből” épült közösségről beszélt prédikációjában




