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Szobrot kapott Pio atya
Nyárádremete plébánosának tiszteletére állítottak emléket a szentnek

S Z U C H E R  E R V I N

M eglepetést szereztek a 60. 
életévét töltő plébáno-
suknak a nyárádremetei 

hívek, illetve a távolabbról érkezett 
barátok és ismerősök múlt hét vé-
gén. A templom, a plébánia és az 
ifj úsági ház határolta zöldövezetben 
a Remetén született és Szovátán élő 
faragóművész, Máthé László alko-
tását állították fel, amely Pietrelci-
nai Szent Pio Francesco Forgionét, 
közismertebben Pio atyát ábrázolja, 
amint vállán a keresztet cipeli.

Kiemelt figyelemmel kísérte 
a magyarok sorsát

II. János Pál pápa a szentek sorába 
iktatta Pio atyát 2002-ben. Az 1887-
ben született és 81 évesen elhunyt 
olasz római katolikus papnak és 
kapucinus szerzetesnek közvetlen 
módon ugyan semmi köze nincs 
Nyárádremetéhez, közvetve vi-
szont igen. „Magyarország olyan 
kalitka, amelyből egyszer még egy 
gyönyörű madár fog kirepülni. Sok 
szenvedés vár még rájuk, de egész 
Európában páratlan dicsőségben 
lesz részük. Irigylem a magyaro-
kat, mert általuk nagy boldogság 

árad majd az emberiségre. Kevés 
nemzetnek van olyan nagy hatalmú 
őrangyala, mint a magyaroknak, és 
bizony helyes lenne erősebben kér-
niük hathatós oltalmát országukra” 
– így szól az a múlt század derekán 
elhangzott prófécia, amelyet az 
olasz papnak tulajdonítanak. Pio 
atya évtizedeken keresztül kiemelt 
fi gyelemmel kísérte a magyarság 
sorsát, mivel meggyőződése volt, 
hogy a magyarok hivatottak ar-
ra, hogy a legnehezebb időkben 
is megőrizzék a hitet és a keresz-
ténységet. Azon szentté avatottak 
közé tartozott, akik paranormális 
képességekkel rendelkeztek. Egy-
behangzó tanúvallomások százai 
igazolják, hogy Szent Pio atya a 
bilokáció különleges isteni ajándé-
kával rendelkezett, vagyis egyszer-
re két helyen is jelen tudott lenni. 
Csodás látogatásai, bilokációi közt 
tartják számon, amikor „belépett” 
a kommunista rezsim börtönében 
raboskodó, megkínzott, megalázott 
bíboros-hercegprímáshoz, Mind-
szenty Józsefh ez. A látogatás után 
fogalmazott úgy, hogy már látta az 
ördögöt, mert az, amit a főpappal 
tesznek, ahogy összetörték, mega-
lázták, ördögi. Pio atya tudta, hogy 
mit élt át Mindszenty, miként azt is, 
hogy a levert 1956-os forradalom 
után egyszer eljön a feltámadás, 

és Magyarországra dicsőséges jövő 
vár Európa szívében. A sok halandó 
számára hihetetlennek tűnő para-
normális képesség Pio atya szentté 
avatásának dokumentációs iratai-
ban is szerepel.

Aki magyarul és románul 
imádkozott 1989-ben

Nyárádremete plébánosa ugyan 
nem találkozott az 1968-ban San 
Giovanni Rotondóban elhunyt atyá-
val, Szent Pio mégis jelen volt az 
életében. Mint lapunknak mesélte, 
egy olaszországi és San Marinó-i 
zarándokút alkalmával valaki ar-
ra a gyóntatószékre hívta fel a fi -
gyelmét, ahol sokáig a kapucinus 
szerzetes gyóntatott. „Ezek után 
valahogy mindig az utamba került, 
főként amikor súlyos beteg voltam. 
Éreztem, hogy miközben hiszek a 
szentek közösségében, megérint 
Pio atya szelleme és mindaz, amit a 
Földön véghez vitt. Hiszem, hogy a 
Fennvaló mellett ő is hozzájárult a 
gyógyulásomhoz” – idézte fel élete 
két rendkívül nehéz szakaszát Köllő 
Gábor. Az ünnepelt azt is elmesélte 
a Krónikának, hogy káplán korá-
ban, 1990-ben a marosvásárhelyi 
belvárosi plébánián felkereste Pio 
atya valamikori legjobb barátja, 
Padre Andrea. Az olasz kapucinus 
szerzetes azt kérdezte az akkor még 
nagyon fi atal paptól, hogy tudja-e, 
hogy innen indul majd el Európa 
szellemi megújulása? „Akkori-
ban nem fogtam fel, mit akar ezzel 
mondani, és nem is tulajdonítottam 
nagy jelentőséget a gondolatnak” 
– mondta el Köllő Gábor, noha ab-
ban az időben maga is hozzájárult 

a változáshoz. Ő volt az a pap, aki 
1989. december 21-én, a kommu-
nistaellenes forradalom nehéz pil-
lanataiban, amikor a karhatalom 
embereket ölt és sebesített meg 
Vásárhely főterén, kiállva a plébá-
nia ablakába magyarul és románul 
imádkozta a Miatyánkot a térdre 
borult tüntetők ezreivel. Később, 
1990. február 10-én szintén ő volt az, 
aki százezer, könyvvel és gyertyá-
val utcára vonuló és az anyanyelvi 
jogokért némán tüntető magyarral 
együtt imádkozott. A nyárádremetei 
szobor leleplezése előtt a hívek Isten 
házába hívták papjukat, ahol ünne-
pi műsor keretében köszöntötték. 
Az alkalomra íródott A jóság 
határútjai című vaskos kö-
tettel kedveskedtek Köllő 
Gábornak, a könyv negy-
venhárom egyházi és világi 
szerzője közül sokan sze-
mélyesen is megtisztelték 
a nyárádremetei eseményt. 
Érdekes módon a könyv ötlete egy 
magyar evangélikus lelkészé, Náná-
si Sámuelé volt, a kezdeményezést 
felkarolta unitárius kollégája, Sán-
dor Szilárd és két újságíró, lapcsa-
ládunk munkatársai, a református 
Nagy-Bodó Tibor és e sorok római 
katolikus vallású írója, ezzel akár 
véletlenszerűen is igazolva az erdé-
lyi ökumenizmus összefogó erejét. 
Hogy mivel érdemelte ki igazán az 
egykori marosvásárhelyi káplán, 
majd szászfenesi plébános, kolozs-
vári professzor, jelenlegi nyárád-
remetei plébános ezt a különleges 
fi gyelmet? „Nem tudom – szólt Köllő 
Gábor rá jellemző szerény válasza. – 
Talán azzal, hogy az én ajtóm min-
dig nyitva áll az emberek előtt?”

Vezetéstechnikai 
képzés
A csíkszeredai Safety Bike 
Egyesület és a Rebel Wolves 
MC motorkerékpáros vezetés-
technikai képzést és könyv-
bemutatót tart a Csíkszereda 
csíkcsicsói kijáratánál lévő 
Hargita megyei gépjármű-fel-
ügyelet (R.A.R.) udvarán 
szombaton 10 órai kezdettel. 
A képzést azoknak szervezik, 
akik szeretnék biztonságo-
sabban, jobban vezetni mo-
torkerékpárjukat. A képzést 
Bálint Levente, a Wide Road 
oktatója tartja, aki már több 
hasonló magyarországi és er-
délyi képzésnek volt a vezető 
oktatója. Az eseményen az 
oktató által írt, vezetéstech-
nikával kapcsolatos könyv 
bemutatójára is sor kerül.

Tavaszi 
nagytakarítás
Folytatódik Csíkszeredában 
az általános tavaszi nagytaka-
rítás a polgármesteri hivatal 
és az Eco-Csík köztisztasági 
vállalat szervezésében. Ma 
13 és 20 óra között a Rét utca 
Hargita utca és vasúti átjáró 
közötti szakaszán forgalom-
korlátozás nélkül takarítanak, 
a Pacsirta és Suta sétányo-
kat pedig lezárják az autós 
forgalom elől a takarítás ideje 
alatt. Holnap ugyanebben az 
időpontban a Tudor Vladimi-
rescu utca II. szakasza – a 
Gyermek sétánytól a Fenyő 
utcáig –, a Dénes László és 
Puskaporos utcák, valamint a 
járóbeteg-rendelőintézet kör-
nyékének takarítása követke-
zik forgalomkorlátozás nélkül, 
lezárásra a Fenyő utcában és 
a Lendület sétányon kell szá-
mítani a városszépítés miatt.
 

Honosítás és más 
ügyintézés
Az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezete és az Eurotrans 
Alapítvány alkalmazottai 
május 6-án (csütörtökön), 
10-én (hétfőn) és 13-án (csü-
törtökön) 12–14 óra között 
a csíkszentsimoni községi 
könyvtárban veszik át a 
honosítási kérelem beadá-
sához, házasság, gyermek-
születés, haláleset vagy 
válás anyakönyveztetéséhez 
szükséges dokumentumokat, 
tájékoztatnak a személyazo-
nosító igazolvány igénylésének 
módjáról, illetve az anyasági 
és életkezdési támogatásról. A 
dossziék összeállítása minden 
esetben díjmentes. Érdeklőd-
ni hétköznapokon 9–16 óra 
között az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezetének székházában 
(Csíkszereda, Mihai Eminescu 
utca 2/A szám) vagy a Magyar 
Ügyek Házában (Csíkszereda, 
Gál Sándor utca 8. szám), 
illetve a 0371-347827-es 
telefonszámon lehet.

• RÖVIDEN 

• A 20. század egyik legnagyobb szentjének tartott 
olasz katolikus pap, Pio atya egész alakos szobrával 
gazdagodott a Maros megyei Nyárádremete. A hívek, 
barátok és ismerősök a műalkotással és a plébános 
60. születésnapjára íródott kötettel kedveskedtek múlt  
hét végén Köllő Gábornak.




