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Jövőt építő beruházás
Közösségi házat avattak Tusnádfürdőn

KORPOS ATTILA

Tusnádfürdő központjában 
gyűlt össze az ünneplő tömeg 
a vasárnap déli szabadtéri 

szentmisére, amelynek nem az idén 
kinevezett Kovács Gergely gyula-
fehérvári érsek volt a főcelebránsa 
(előzetesen még így tervezték a há-
zigazdák), hanem a nyugalomba 
vonult Tamás József püspök. Az 
egyházi vezető szentbeszédében 
úgy fogalmazott, manapság iga-
zán nagy ajándék a keresztény ér-

tékekhez való ragaszkodás, 
miközben a világ ezekkel 
szembemenő irányokat ter-
jeszt az emberek elé. „Jézus 
Krisztus a mennyei párt-
fogónkká tette Máriát; az ő 

édesanyjának a hagyomány 
szerint Anna volt a neve. Ezen az 
ünnepen a közösségi ház átadásá-
val mi is megfelelő tanúságot tu-
dunk tenni előtte, hogy befogadjuk 
családjainkba” – emelte ki prédi-
kációjában. Mint mondta, legyen a 
szentmise hála és köszönet mind-
azért, amit Szűz Mária értünk tesz 
közbenjárása által.

Megtalálni az igazat és a jót

A legszentebb áldozatot követően 
Tóth László, Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusának veze-
tője megköszönte, hogy az alapkő 
letétele után az avatási ünnepség-
re is meghívót kapott. „Kívánom, 
hogy népművelő intézményként 

a tusnádfürdőiek megtalálják az 
igazat, a szépet, a jót és az isteni 
lényeget a falakon belül” – mu-
tatott rá, közösségi szellemi köz-
pontként megnevezve a plébánia 
szomszédságában felépült létesít-
ményt. Kiemelte, nemcsak házat, 
jövőt is épít a magyar állam a kül-
honi magyarság számára. Tessely 
Zoltán magyarországi országgyű-

lési képviselő még 2016-ban bizto-
sította a tusnádfürdői elöljárókat, 
hogy erkölcsileg és anyagilag egy-
aránt támogatni fogják a ház létre-
jöttét. Mint részletezte, előbb 65, 
később újabb 190, végül további 
106 millió forintot biztosított a ma-
gyar állam, hogy új területekkel 
gazdagodjon a tusnádfürdői egy-
házközség, és hogy megújult plé-
bániája legyen a kisvárosnak, il-
letve felépülhessen a már említett 
ház. „Közösségi kulturális térként 
tekintünk az épületre, ahol együtt 
lehetnek az erdélyi magyarok” – 
tette hozzá.

Legyen a szeretet otthona

Albert Tibor, Tusnádfürdő polgár-
mestere ünnepi beszédében kitért 
a kezdetekre, amikor Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkárral és Tessely Zoltán 
miniszterelnöki biztossal nagyot 
mertek álmodni. „Büszkeséggel 
tölt el polgármesterként, hogy 
ilyen nagy mértékű és önzetlen tá-
mogatást kaptunk Magyarország-
tól. Köszönet és hála mindezért, 
vigyék jó hírét Tusnádfürdőnek” – 
hangzott el. Az esemény következő 
mozzanataként Tusnádfürdő dísz-

polgári címmel tüntette ki Bilibók 
Géza gyimesközéploki plébánost 
és Tessely Zoltán képviselőt a he-
lyi közösség érdekében kifejtett 
értékteremtő munkájukért. Végül 
az ünneplő tömeg kíséretében Ta-
más József püspök felszentelte a 
tanulmányi házat. „Áldja meg a jó 
Isten ezt a házat! Legyen ez a ház 
a szeretet otthona, ahol minden 
betérő testileg és lelkileg is feltöl-
tődhet” – hangzott el az áldás pil-
lanataiban. Az emeletes házban 
tíz pihenőszoba, illemhelyiségek, 
konferenciaterem és konyharész is 
helyet kapott. 

Avatóünnepség. Képünkön balról jobbra 
haladva: Tóth László főkonzul, 
Tessely Zoltán magyarországi 
országgyűlési képviselő, Albert Tibor 
tusnádfürdői polgármester 
és Tamás József nyugalmazott püspök
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A zarándokútvonal bármelyik 
pontján bekapcsolódhatnak az 
imádkozni vágyók. A kezde-

ményezők kérik, viseljenek 
túracipőt, vigyenek ma-
gukkal rózsafüzért, esőka-
bátot, élelmet és ivóvizet.

A részvevők lelki meg-
erősödését szolgáló, egész 
napos zarándoklatot fel-
ajánlják a város és a kör-

nyék lakóiért, hitünk meg-
erősödéséért, illetve a családokért. 

A gyalogosok a missziós zászló alatt 
szeptember 8-án reggel 9 órakor in-
dulnak a Jézus-kápolnától, majd 
stációt tartanak a város valamennyi 
római katolikus templomában. 16 
órától keresztutat járnak az idén tíz-

éves Székely Kálvárián, és 17 órától a 
Szejkefürdő melletti Ugron-kápolna 
búcsúján fejezik be az imazarándok-
latot. A szentmise főcelebránsa és 
szónoka Mátyás Károly székelyud-
varhelyi főesperes-plébános lesz.

Élő imalánc Mária születésnapján
• Kisboldogasszony ünnepén, kedden nyolc székelyudvarhelyi istentiszteleti hely 
között fonnak imafüzért a Mária-tisztelő imacsoportok. A Szűzanya születésnapján, 
az Élő Rózsafüzér-zarándoklat során imádságokkal, énekszóval, templomi áhítatok-
kal fűzik egybe a lelki szándékokat.

Útvonal és stációk
Az első megálló a barátok templománál lesz tíz óra előtt tíz perccel. 
Negyedóra múlva indulnak a Szent Miklós-hegyi plébániatemplomba. 
Tizenegy előtt húsz perccel a Kis Szent Teréz-plébániatemplom felé vezető 
utcákon hangzik fel a zarándokének. Onnan tizenkettő előtt tíz perccel 
indulnak a bethlenfalvi Mária neve, egy óra előtt tíz perccel pedig a kadics-
falvi Szent Anna és Joachim-plébániatemplomhoz. Három óra húsz perctől 
a szombatfalvi Szent György-plébániatemplomban imádkoznak.

Az egyetlen erdélyi szent és vértanútársai
Kőrösi Márk, Grodecz Menyhért és Pongrácz István, azaz a kassai vértanúk 
emléknapját üli ma a katolikus egyház. Egyikük sem volt szlovák vagy szlo-
vákiai, életáldozatuk helye tette őket „kassaivá”. István, az ősi Pongrácz 
család sarja eddig az egyetlen erdélyi, akit a szentek közösségébe emeltek. 
A homonnai jezsuita kollégiumban találkoztak. A társadalmilag, politikai-
lag nehéz korszakban, amelyet felfokozott felekezeti szembenállás tetézett 

és erős katolikus ellenszenv fűtött, egymást erősítették a helytállásban. 
Márk, az esztergomi kanonok Horvátországban született. 1619-től 
a protestánssá lett Kassán fejtett ki missziós tevékenységet. A szi-
léziai lengyel származású jezsuita, Menyhért Kassán tábori lelkész 
és népmisszionárius volt.  Pongrácz István a dél-erdélyi Alvincen 
született. Kolozsváron a jezsuita kollégium növendéke volt, mert 

belépett a Jézus Társaságába. Brünnben, Prágában és Laibachban 
tanult, majd Grazban és Klagenfurtban tanított, illetve tanult. 1615-ben 
elvégezte a teológiát, Grazban pappá szentelték, és jezsuita kollégiumot 
alapított Homonnán. 1618-ban a helyőrség magyar katonáinak lelkészeként 
került Kassára. Rákóczi György hajdúi rajtaütéssel foglalta el Kassát. A 
három papot elfogták, kétnapi éheztetéssel próbálták hittagadásra bírni. 
1619 szeptember 7-én embertelen módon megkínozták. István még élt, 
amikor társai lefejezett testével együtt szennygödörbe dobták. II. (Szent) 
János Pál pápa 1995-ben, a kassai repülőtéren tartott szentmisén avatta 
szentté. A magyarországi jezsuita rendtartomány patrónusai.
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• Tucatnyi egyházi és világi elöljáró jelenlétében 
avatták fel Tusnádfürdőn a nemrégiben elkészült Szent 
Anna Tanulmányi Házat. Kisboldogasszony ünnepére 
időzítették az avatóünnepséget. 




