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Krisztus áldja meg ezt a hajlékot
Házszentelés az oklándi elhelyezőközpontban
• Vízkeresztkor kö-
zeli még a karácsonyi
élmény: a szegényes,
barlangi jászolbölcső-
ben született Kisjé-
zust az Atya előbb égi
fényességgel, az an-
gyalok énekével, majd
a napkeleti bölcsek
arany, tömjén és mirha
ajándékával édesgeti.
A bibliai háromkirályok
Isten szolgája által
közvetített házszente-
lési üzenete mély lelki
tartományokat érintett
az oklándi elhelyező-
központ gyermekeiben
és az áldásban része-
sülő felnőttekben.

M O L N Á R  M E L I N D A

A szünidőt is Oklándon töltő 
gyermekek legnagyobb ja-
nuári élménye évtizedek óta 

a házszentelés. A várakozás 
csendje telepedett a lakószo-
bákra. Akik egész kiskoruk-
tól Oklándon találtak otthont 
nyújtó nagycsaládra, már a 
sokadik házszentelés része-
seiként várták az év eleji lel-
kipásztori látogatást. 

Közülük hárman, Nándi, Adrián 
és Gábor, akik kitartóan ministrál-
nak a kápolnai szentmiséken, mi-
nistráns, vidimusz és gyertyás kísé-
rő szolgálatot vállalókként társultak 
az áldáshozó Both Dávid atyához, a 
homoródkarácsonyfalvi egyházköz-
ség – ahova Oklánd mint leányegy-
ház tartozik – plébánosa mellé.

Élmény az esztendő kezdetekor

A karácsonyi ünnepkörben a kato-
likus nevelők gyakran beszélgettek 
a gyermekekkel a napok jelentősé-

géről, a jelképekről, a gyertyáról, a 
szentelt vízről, a kereszt szertartás-
beli jelenlétéről, valamint az áldá-
sok lelki tartalmairól. Az épület, a 
benne lakók, az ott dolgozók, a köz-
pont fenntartói, segítői és az odalá-
togatók mellett a karácsonyfák meg-
áldása különleges jelentőségű volt a 
gyermekek számára. Megjósolható: 
nem lesz hosszú életű egyetlen fel-
lelhető szaloncukor sem. 

Az ajándékba kapott házszen-
telési képek egyikét felragasztják 
majd az ajtófélfára, ennek szövege 
az Eucharisztia évében Ferenc pápa 

gondolatát tartalmazza. A kereszt 
jele, az évszám, valamint a C, M és 
B betű az évkezdő áldás latin szö-
vegére utal: Christus Mansionem 
Benedicat!, azaz Krisztus áldja meg 
ezt a hajlékot.

Elkezdődött a farsang

A szertartást követően alkalmuk 
nyílt néhány szót váltani a plé-
bánossal és boldog új esztendőt 
kívánni egymásnak. A következő 
szentmisei viszontlátás reményével 
búcsúztak, de nem engedték útjára 

a lelkiatyát, amíg legalább egy sza-
loncukrot szobánként nem fogadott 
el tőlük. Mi széles mosolyú, csillogó 
szemű gyermekektől köszöntünk el, 
látszott, mennyire boldogak. Aho-
gyan lenni szokott, még sok kérdé-
sük akad az áldó nappal kapcsola-
tosan, de a népi mondást biztosan 
megjegyezték: „amint a házszentelő 
pap kiteszi a lábát a kapun, kezdő-
dik a farsang”.

Lakószobánként részesültek 
a házszentelés áldásaiban

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

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színháznál idéntől vissza-

vezetik, rendszerezik az egyes előa-
dások utáni közönségtalálkozókat: 
legközelebb ma este lesz ilyen.

A színházi fesztiválok idején, il-
letve az intézmény színházi nevelési 
programjában ugyan eddig is volt le-
hetőségük a nézőknek időnkét talál-

kozni az alkotókkal, előadókkal, ja-
nuártól azonban már széles körben, 
bárki előtt nyitottá teszi a színház 
a közönségtalálkozókat. E hónap-
tól havonta egy rendhagyó közön-
ségtalálkozóra invitálnak, amelyre 
az előadás témájától függően hívnak 
meg szakembereket a kerekasztal kö-
ré, az igazabb, mélyebb élményért. 

Az év első közönségtalálkozóját ma 
este fél kilenctől, a Fagyi című előa-
dás után tartják a székelyudvarhelyi 
Művelődési Ház előterében: az est 
házigazdája Győrfi  Kata, a színház 
munkatársa, vendége pedig Szalay 
Zsuzsa szakpszichológus, akivel a 
Fagyi című előadás alkotóinak bevo-
násával a darab által felvetett prob-
lémákat járják körül. Ez alkalommal 
nemcsak azokat várják, akik a mai 
előadásra készülnek, hanem azokat a 
nézőket is, akik korábban már látták 
a produkciót, vagy akik az előadás-
tól függetlenül is részt vennének egy 
érdekfeszítő, jó hangulatú beszélge-
tésen. A darab révén egyébként az 
anya–lány kapcsolatok kerülnek na-
gyító alá. A részvétel bárki számára 
nyitott és ingyenes, azonban a helyek 
száma korlátozott. (Kovács Eszter)

I mmár szokás, hogy a marosvásár-
helyiek közül vízkereszt alkalmá-

ból többen is kimennek a Maros part-
jára, a komp kikötőjéhez. A többség 
csak nézelődni, néhányan viszont 
megmártózni a jéghideg folyóban.

A befagyott folyón e célra vágott 
léken ezúttal tucatnyian merültek el 
a jeges vízben. A parton körülbelül 
százan gyűltek össze, hogy megcso-

dálják a bátrakat, akik fürdőruhára 
vetkőzve mentek a vízbe, alámerül-
tek, néhány pillanatig lent marad-
tak, majd gyorsan kiugorva törölköz-
tek, aztán öltöztek is vissza a meleg 
ruhába. (Antal Erika)

Mártózás a jeges MarosbanVisszavezetik a közönségtalálkozók hagyományát

Többen is beleugrottak 
a jéghideg folyóba

▾ F OTÓ: HAÁZ VINCE

A kétszereplős, Barabás Árpád rendezte 
produkció adja a mai találkozó témáját
◂ F OTÓ: BALÁZS ATTILA




