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 F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

G ondviselésszerű volt a missziós ke-
reszt erdélyi látogatásának időzítése 
– mondta el örömmel Veress Sándor 

Levente plébános, a NEK-készület hazai ko-
ordinátora. A világegyház Ferenc pápa kéré-
sére októberben rendkívüli missziós idősza-
kot tart, a Budapesten jövő szeptemberben 
sorra kerülő NEK hároméves előkészületé-
ben pedig elkezdődött a visszaszámlálás. 

Október első napjai a nagy Mária-zarán-
doklatok ideje volt, részvevői megélői le-
hettek a missziós kereszt páratlan lelki és 
közösségi élményt nyújtó erdélyi látogatá-
sának. Mindamellett, hogy a meghirdetett 
programokra tömegek mozdultak, végig 
meghitt, bensőséges tudott maradni az 
együttlét. Legyen szó az elmélkedő avagy 
csendes szentségimádásokról, keresztútjá-
rásról, szentmisékről, hálaadásokról.

Csíksomlyón, a kegytemplomban a misz-
sziós kereszt jelenlétében találkoztak a 
Kármel-hegyi Boldogasszony Imacsoportok 
és Skapuláré Társulatok, és ugyanaznap 
került sor az elsőszombati Mária-köszöntő-
re is. Hargitafürdőn jelképes helyszínen, 
az egyetlen magyar alapítású férfi  szerze-
tesrend, a pálosok erdélyi otthonában volt 
látogatható a missziós jelkép. Marosvásár-
helyen az iskolások, vallástanárok, lelkiségi 
csoportok váltották egymást a Keresztelő 
Szent János-plébániatemplomban, amely 
zsúfolásig megtelt a kerületi papi lelkinap 
nyitó szentmiséjére, Magyarok nagyasszo-
nya ünnepén. Egyedi lehetőség volt arra is, 
hogy Fábry Kornél, a NEK főtitkára buzdítsa 
mindazokat, akik meghittebb kapcsolatba 
szeretnének kerülni az Oltáriszentségben 
jelen lévő Krisztussal. 

Fényképeink Hargitafürdőn készültek, 
de mindenik erdélyi stáció után hasonlókép-
pen búcsúztak a NEK-jelképtől.

A soron következő egyházi évet a gyulafe-
hérvári főegyházmegyében az Eucharisztiá-
nak szenteljük, így is készülve a budapesti 
eseménysorozatra. Advent első vasárnap-
jától a nyolc főesperesi kerületben missziós 
utat járnak be az egyházközségekben azok 
az szentségmutatók, monstranciák, amelyek 
a missziós kereszt küldetését folytatják majd 
– jelezte Veress Sándor Levente NEK-koordi-
nátor. Novemberi Hit-vallás kiadványunk-
ból értesülhetnek majd az Eucharisztia évé-
nek más tartalmairól is.

Molnár Melinda

• Csíksomlyón, Hargitafür-
dőn és Marosvásárhelyen 
hirdette küldetését a ma-
gyarság egyedülálló erek-
lyetartója, a 2020-ban Buda-
pesten megrendezendő 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) jelképe, a 
missziós kereszt. Noha idő-
ben rövid volt az a hét, ame-
lyet itt tölthetett a magyar-
ságot összefogó szimbólum, 
életre szóló és szentségi 
életre szólító jelenvalósága 
örök emlékezetű.

Nemzetünket összefogó jelkép
A missziós kereszt Kárpát-medencei zarándokútjának erdélyi állomásain




