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Gyergyószék

Előtérben a várandós nők
Segítő programok sokak számára, akin segíteni kell
• A szülővé válás-
ra lelkileg is fel kell 
készülnie minden 
várandós vagy gye-
rekvállalást tervező 
nőnek – ebben segít a 
Gyulafehérvári Caritas 
újonnan induló prog-
ramja Gyergyószent-
miklóson. Emellett a 
szervezet különböző 
szociális szolgáltatá-
sai továbbra is betöl-
tik feladatukat.

GERGELY IMRE

Még mielőtt világra jönne az 
újszülött, már figyelnek rá, 

és később is számíthat segítségre, 
egészen idős korában is, ha erre 
szükség lenne – derült ki a Caritas 
gyergyószentmiklósi munkatársa-
inak évkezdő sajtótájékoztatóján. 
A folyamatosan működő prog-
ramok mellett egy új is megjele-
nik: várandós nőknek indítanak 
nyolc alkalmasra tervezett beszél-
getéssorozatot, ahol a szülésre, 

anyaságra, a kisbaba érkezésére 
való lelki felkészülésben segíte-
nek, vázolta Czirják Lujza, a Gyu-
lafehérvári Caritas keretében mű-
ködő Korai Nevelő és Fogyatékkal 
Élőket Támogató Program munka-
társa. Ugyanakkor gyakorlati kér-
désekben is tájékoztatást kapnak 
majd a várandós vagy gyerekvál-
lalást tervező nők: bábaasszonyt, 
védőnőt is meghívnak. Lesznek 
alkalmak, amikor az édesapákat 
is várják, szó esik majd az apás 
szüléssel kapcsolatos tudnivalók-
ról is. A programba február 6-áig 

jelentkezhetnek az érdeklődők a 
0722-339202-es telefonszámon. A 
sajtótájékoztatón a Caritas két má-
sik munkatársa, Balázs Kata-
lin és Kassay Noémi foglalta 
össze a szervezet további te-
vékenységeivel kapcsolatos 
tudnivalókat. Elhangzott, 
hogy 2019-ben Gyergyószé-
ken, Gyergyótölgyestől Ma-
rosfőig 15 önkormányzathoz 
tartozó településen 37 munkatár-
suk, és 8 önkéntesük végezte az 
otthoni beteggondozás feladatait, 
750 személyt látva el. 

Ott segítenek, ahol szókség van rájuk. Gyergyószéken új tervekről is 
beszámoltak a Caritas munkatársai                    ▴   FOTÓ: VERES NÁNDOR
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A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia és a Magyarorszá-

gi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
Elnökségének javaslata alapján az 
üldözött keresztényekért való imád-
kozás vasárnapja lesz január 19-e. 
Székelyföldi települések is bekap-
csolódnak az ökumenikus mozgalom 
legnépesebb eseménysorozatába.

Az imazarándoklat liturgiái Ma-
rosvásárhelyen 18 órakor kezdődnek. 
A Szent Imre-plébániatemplomban 
vasárnap Les Zoltán református lel-
kipásztor, hétfőn a kövesdombi uni-
tárius templomban Balla Imre római 
katolikus segédlelkész lesz az igehir-
dető. Kedden az alsóvárosi reformá-
tus templomban a házigazda a megy-
gyesfalvi református gyülekezet, és 
Papp Noémi evangélikus lelkipásztor 
szólja az Igét. Szerdán a Gecse utcai 
református templomban a házigazda 
a Szabadság utcai református gyüleke-
zet lesz, a szószéki szolgálatot Kecskés 

Csaba unitárius lelkész végzi. Csütör-
tökön a Keresztelő Szent János-plé-
bániatemplomban a szónok Lakatos 
Péter református lelkipásztor lesz. Pén-
teken a Gecse utcai református temp-
lomban az imaalkalom házigazdája az 
evangélikus gyülekezet, Bara László 
plébános mondja a homíliát. Szomba-
ton a Szent Kozma és Damján-plébáni-
atemplomban Barticel Krisztián refor-
mátus lelkipásztor lesz a szónok. Jövő 
vasárnap a Gecse utcai református 
templomban Petrovics László jezsu-
ita szerzetes végzi a szolgálatot.

További helyszínek

Székelyudvarhelyen, a Bethlen lakóte-
lep felekezetközi imahetének nyitó és 
záró vasárnapját saját templomukban 
ülik a hívek. Hét közben 18 órakor kez-
dődik az ökumenikus istentisztelet: 
hétfőn és csütörtökön a Kis Szent Te-
réz-plébániatemplomban, kedden és 
pénteken a református templomban, 
szerdán illetve szombaton az unitári-
us templomban. Az igehirdetők: Bekő 
István Márton református lelkipásztor, 

Rüsz Domokos unitárius lelkész, va-
lamint Tamás Barna és Tamás Huba 
plébánosok lesznek. A nyitó és hála-
adó vasárnapon 11 órától a gyülekezeti 
házban Geréb László helyi reformá-
tus lelkipásztor tartja Patakfalván az 
istentiszteletet. A hétköznapi isten-
tiszteletek 19 órakor kezdődnek. Ven-
dégeik lesznek: hétfőn Ajtonya Ilona 
székelyudvarhelyi gyakorló unitárius 
lelkész, kedden Lőrinczi Botond város-
falvi, szerdán Gyerő Attila homoródúj-
falvi unitárius lelkészek. Csütörtöktől 
református lelkipásztorok szolgálnak: 
Bíró István Madéfalváról, pénteken 
Csinta Lajos Bágyból és szombaton 
Gáspár Etele Székelykeresztúrról.

A parajdi református templomban 
vasárnap 10 óra 30 perctől Kántor 
Csaba püspökhelyettes, a Székelyud-
varhelyi Refomátus Egyházmegye 
esperese szolgál, jövő vasárnap pedig 
Iszlai Béla, a gyülekezet lelkésze. A 
hétköznapi istentiszteletek 18 órakor 
kezdődnek. Hétfőn Mátyás István 
gyergyószentmiklósi református lelki-
pásztor, kedden Baricz Lajos marosz-
szentgyörgyi plébános, szerdán Gál-
né Szabó Tünde várhegyi református 
lelkésznő hirdeti az Igét. Csütörtökön 
Benedek Csongor szovátai unitárius 
lelkész, pénteken Imreh Jenő, Maros-
vásárhely-alsóvárosi és szombaton 
Kiss Albert homoródszentmártoni re-
formátus lelkipásztorok szolgálnak.

Emberségességre indító imazarándoklat
• Január 19–26. között kerül sor a felekezetközi ima-
hétre. A Krisztus-hívők egységéért folytatott imanyol-
cad anyagát a máltai és gozói keresztény egyházak 
készítették, központi igéje: Igen emberségesen bántak 
velünk (ApCsel 28, 2), jelképe pedig a hajó.

K irályi apja a tatárjárás során, a 
Muhinál elszenvedett vereséget 

követően menekülésre kényszerült. 
Kilencedik gyermekük, Margit Dalmá-
ciában, a mai Horvátországban látta 
meg a napvilágot. A szülők, Béla ki-
rály és a bizánci hercegnő, Laszkarisz 
Mária az újszülöttet Isten szolgálatára 
ajánlották fel az országért. Égi jelként 
hatott, hogy 1242-ben a tatárok gyor-
san kivonultak az országból. A kis 
Margit Veszprémbe, a Domonkos-ren-
di nővérek kolostorába került – há-
rom-négy éves lehetett. Apja, hogy 
közelebb tudja gyermekét, kolostort 
építtetett a Nyulak, ma Margit-szige-
ten. A fi atal szerzetesnőnek kétszer is 
lett volna alkalma szerzetesi fogadal-
mát megsemmisíttetni, de rövid élete 
során mindvégig megtartotta szülei 
ígéretét. Szolgai munkát végzett, és 

kemény önmegtagadásokkal vezekelt 
az országért és népéért. Kultuszának 
központja a Margit-szigeti kápolna.

Székelyföldi tisztelete

Vidékünkön nőszövetségek, istentisz-
teleti helyek és a csíkszentdomokosi 
Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház 
névadója, kápolnájának védőszentje. 
A Gyergyóremetéhez tartozó Csutak-
falván szombaton 11 órakor kezdő-
dik a búcsús szentmise. A homíliát 
Kovács Péter Pál nyárádtői plébános 
mondja. A marosfői plébániatemplom 
védőszentjének, Árpád-házi Szent 
Margitnak a szobra, Csorvássy István 
(1912–1986) szobrászművész alkotása 
a marosvásárhelyi belvárosi plébánia-
templomból érkezett. A templombú-
csút vasárnap 12 órától tartják. (M. M.)

Árpád-házi Szent Margit ünnepe
• IV. Béla király leányára, Magyarország, Budapest és a 
domonkos apácák patrónájára, Árpád-házi Szent Margitra 
(1242–1271) emlékezik a katolikus egyház január 18-án.

Nagysomlyó-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egyesület a Csíki-havasokba 
szervez túrát vasárnap. Útvonal: Csíkszereda – Nagysomlyó teteje 
– Vargák pusztája – Agyagfalva borvízforrás – Csíkszereda. Indulás 
vasárnap reggel 10 órakor a Hargita Vendégvárótól. A túrán csak előze-
tes bejelentkezéssel lehet részt venni. Jelentkezni szombat este 7 óráig 
lehet, a 0745-107 618-as telefonszámon.

Naskalat-túra
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület január 18-án, szombaton a Naska-
lat-csúcsra szervez túrát. A gyalogtúra Hidegségről indul, a résztvevők 
a 32-es Határvadászok útján közelítik meg a Csíki-havasok Naskalat 
nevű tömbjének gerincét, majd a Kondra kereszt érintésével a gerinc 
mentén a Naskalat-csúcs irányába tartanak. A túraútvonal hossza 
15 km, menetidő 2,5–3 óra a csúcsra és 2 óra vissza a gépkocsikhoz. 
Indulás szombat reggel 9 órakor saját gépkocsikkal a Penny Market 
parkolójából. Túravezető Kassay János, telefon: 0740-173164.
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