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• A madéfalvi Jézus 
Szíve-templom fel-
újítása közben idő-
kapszulát találtak a 
leemelt toronykereszt 
belsejében. Az 1914-
ből származó üzenet 
a templom építésének 
befejezéséről tartal-
maz adatokat. Az írást 
a búcsú alkalmával is-
mertették a hívekkel.

KOVÁCS ATTILA

J únius 5-én szóltak az ácsok, 
hogy időkapszula van a kereszt-
ben – mesélte Bartalus Zoltán 

madéfalvi plébános, aki maga is 
felmászott az állványzatra, hogy 
átvegye a megtalált dobozt. Lehoz-
ták, kibontották, benne pedig egy, a 
templom építéséről szóló tájékoztató 

volt. ,,Kiderült, nem igaz, amit 
hittünk, hogy hosszú évekig 
tartott az építkezés, hanem 
két év alatt felépült a temp-
lom. 1913–14-ben épült fel. 
Mindig az volt a fáma, hogy 

az első világháború alatt végig 
épült, a férfi ak itthon sem voltak, a 
nők kalákáztak” – emlékeztetett a 
plébános.

Nagyot fordult a világ

A megtalált levél szerint a keresz-
tet 1914. június 4-én helyezték fel 

az elkészült templom tornyára Ber-
keczki Árpád bádogos, édesapja, 
Berkeczki János, valamint Bartos 
István és Fekete István ácslegé-
nyek segítségével. ,,Örök dicsőség 
az Úrnak, hogy Madéfalva szegény 
népének e templom építésére lelke-
ket és erőt adott, hála gróf Majláth 
Gusztáv Károlynak, Erdély püspö-
kének, és az Erdélyi Római Katoli-
kus Státusnak fejedelmi bőkezűsé-
gükért. A szent pillanat elérkezett, 
áll a kereszt, s forog a világ” – ol-

vasható a levélben, amelyet a Jé-
zus Szíve-templom pénteken meg-
tartott búcsúünnepén, a szentmise 
során ismertetett a hívekkel Tamás 
József püspök.

Bartalus Zoltán szerint a végszó 
– forog a világ – azt jelezte, hogy 
valószínűleg következik az első vi-
lágháború, amely nemsokára el is 
kezdődött, ráadásul ezt követte Tri-
anon. ,,Azért is csoda ez a templom, 
mert itt, az Olt partján egy olyan 
építmény, amelynek falai nem salét-

romosak, holott a Csíki-medencében 
minden templom tele van salétrom-
mal. Itt a templom ötméteres körzet-
ben tele van rakva nagy gömbkö-
vekkel, amelyek elvezetik a vizet” 
– ismertette a plébános.

Új üzenet is készül

A templomban 1968-ban volt na-
gyobb belső javítás, a jelenleg is 
zajló munkálatok során külső és 
belső felújítás történik, a munkát a 

Hargita megyei önkormányzat által 
tavaly biztosított 150 000 lej értékű 
támogatásból kezdték el. 2005-ben 
tetőszerkezetet is javították, most új 
palatető készül, amelynek anyagát 
Bécsből rendelték meg. Ezt követik 
a belső munkálatok, amelyek nem 
akadályozzák a szertartások meg-
tartását. A javítás elkészültével a 
korábbi időkapszulát visszahelye-
zik a keresztbe, mellé pedig saját 
üzenetüket is megfogalmazzák – 
tudatta Bartalus Zoltán.

Megtalálták a múltbeli  üzenetet
Időkapszula volt a templom toronykeresztjében

A keresztben talált írás tartalmát 
a templom búcsúünnepén 
ismerhették meg a hívek

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Új zsindelytető védi a kápolnát
Évente egyszer gyűlnek össze a Gyergyószentmiklós felszegi részén élő 
katolikusok a város keleti bejárata fölé magasodó Both-vára hegy tetején 
álló kápolnánál. Az idei Jézus Szent Szíve búcsúünnepre megújult tetőzet-
tel várhatta a híveket a zarándokhely. „Ezek az emberek megérdemlik azt 
a kitüntetést, hogy egyháztanácsosoknak mondhatják magukat. Nemcsak 
beülnek a templom első soraiba az ünnepeken, hanem példát mutatnak 
a közösségnek. Dolgoznak, áldozatokat vállalnak azért, hogy mi ünne-
pelni tudjunk” – így köszönte meg Korom Imre plébános azok munkáját, 
hozzáállását, akik a Both-vára kápolna tetőzetének felújításából kivették 
a részüket, és akik a búcsúünnep megszervezésében vállaltak szerepet. 
Az elmúlt hetekben közösségi adakozásból, a hívek adományaiból kerül-
hetett új zsindely a tetőre és a kis torony kupolájára. Ezzel megoldották, 
hogy az 1933-ban épült kápolna ne ázzon tovább, és így elejét vehették 
az állagromlásnak. Most először került a tető szélére csatorna is. Mint a 
plébános közölte, a tetőjavítás 20 ezer lejbe került, és ebben benne van az 
a 8000 lej is, ami a tavaly forgalmazott téglajegyek árusításából befolyt. 
Az épületen további javítások is szükségesek, ezt pályázatból és a jó 
szándékú hívek további adományaiból tervezik megvalósítani. Az ünnepi 
szentmise prédikációját Antal Zoltán segédlelkész tartotta. Rámutatott, 
a Jézus Szent Szíve-kápolna az újrakezdés lehetőségének szimbóluma is 
lehet. A 20. század elején számos veszteség érte a székely népet, és még-
is kápolnát építettek, felismerve, hogy Isten nélkül nincs élet. „A várost 
körülvevő kápolnák, bástyák védelmet nyújtanak a kor viszontagságaival 
szemben, és mutatják, hogy mindig van lehetőség elindulni az Istenhez 
vezető úton” – hangzott el az ünnepi szentmisén. (Gergely Imre)

• RÖVIDEN 

A kedvezőtlen időjárás, a rossz te-
repviszonyok megakadályozták 

a Gordon-hegyi kilátónál évenként 
egyszer, Jézus Szíve ünnepén tartandó 
zarándoklatot, így a keresztúti ájtatos-
ságot, illetve a búcsús szentmisét a bo-
gárfalvi templom környezetében tar-
tották. Hagyománya van, hogy a Jézus 

Szíve-kilátónál tartott szentmi-
sét keresztútjárás előzi meg 
a Gordon-hegyi kálvárián. 
Az idei elmélkedéseket Geréb 
Ibolya vallástanár állította 
össze, és a családokért aján-

lották fel. Az imádságokat az 
idén végzett, helybéli nyolcadikosok 
vezették. Az ünnep szónoka, Sebes-
tén Ágoston máréfalvi plébános a Ke-
let-Európa legmagasabb Krisztus-áb-
rázolásának számító alkotás búcsúján 
a bogárfalvi templomban felidézte a 
szoborállítás kálváriáját, amelyet vé-
gül 2013 augusztusában áldott meg 

Tamás József püspök. Beszédében arra 
kereste a válaszokat, hogy mire fi gyel-
meztet minket a Jézus-szobor – nem 
csak amikor búcsúját üljük. Elsősor-
ban a hithez való hűséget emelte ki. 
A hit gyengülésének jelei körünkben 
is megmutatkoznak. Az elvándorlás a 
hit elhagyásával is jár. „Miért nem jó 
a székely Jézus idegenben is, ott, ahol 
élnek?” – tette fel a kérdést. Itthon is 
tapasztalható a templomokban a hívek 
megfogyatkozása. Az Isten nélküli élet 

viszont a kilátástalanság érzésének 
forrása – mutatott rá. Nem tekintünk 
fel elég gyakran a keresztre, amely a 
feltámadás bizonyítéka. Győzelmet a 
világ felett pedig csak a hit arat.

Másodikként a Jézus tanításához 
való hűséget emelte ki: a keresztény 
erkölcsöt, az igazlelkűséget, egymás 
megbecsülését és a felelősségválla-
lást. „Úgy szeressük egymást, ahogy 
Ő szeret minket! Munkáljuk egymás 
közt a békességet! Ne válasszuk szét, 
amit Isten egybekötött!”

A Krisztus-szobor harmadik üze-
neteként népünk szeretetét hangsú-
lyozta: „tegyünk azért, hogy székely 
településeink, népünk egy szebb 
jövőt érjen”. A falu szülöttének, a né-
hai Hajdó István atyának 2005-ben, a 
csíksomlyói búcsún elhangzott gon-
dolatával buzdított: „ne adjuk fel, és 
gyűjtsük össze nemzetünk oldott kévé-
it”. Tanítsuk meg gyermekeinknek is, 
hogy magyarnak lenni hit: Istenben, 
és a magyarság hivatásában – szólt a 
búcsús útravaló. (Molnár Melinda)

Templomban tartott kilátó-búcsú

Két zarándokot nem tántorított el a sár
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