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Az épület tegnapi megáldása 
előtt a hívek Kerekes László 
segédpüspök miséjén vet-

tek részt, ezt követően vonultak át 
a templomból a plébániához. Vass 
Nimród István helyi plébános kö-

szöntőbeszédében megjegyezte, 
határokon átívelő összefogás ered-
ményeként állhatnak ma a kész 
épület előtt, a munkálatok fi nan-
szírozása ugyanis mintegy 1,2 mil-
lió lejbe került, ezt pedig pályázati 
forrásokból, valamint adományok-
ból sikerült előteremteni. Kiemelte, 
a legnagyobb támogatást Hargita 
Megye Tanácsától kapták pályá-
zati úton (295 ezer lej), a magyar 
kormány Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma 130 ezer lejjel, a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. pedig 53 
ezer lejjel járult hozzá az építkezés 
befejezéséhez. A gyimesfelsőloki 
hívektől 162 ezer lej gyűlt össze, 
ezek mellett pedig a Caritas kato-
likus segélyszervezet és magyar 
egyházi elöljárók segítettek a for-

rások előteremtésében. „Határo-
kon átívelő összefogás eredménye 
ez az egyházközségünk számára 
kiemelkedő alkotás, hiszen a helyi 
csángók sajátjuknak tudják érezni 
a már eddig is többféle program-
nak helyet adó közösségi épületet. 
Az épület elkészült, most már az a 
cél, hogy Isten és önök segítségé-
vel pezsgő, előrevivő élet legyen 
benne” – fogalmazott a plébános.

Imádság és anyagiak 

Kerekes László segédpüspök az 
épület megáldása előtt elmondta, 
nagyon büszke a helyi egyházköz-
ségre, hogy sikerült megvalósítani 
a plébánia megépítését, ez azt bizo-
nyítja, hogy egy élni akaró és élni 

tudó közösségről van szó. „Tudjuk, 
hogy a Jóisten van a háttérben, de 
utána a plános atya mint jó kar-
mester, aki tudta, hogy mire van 
szükség. Az imádság mellett szük-
ség volt az anyagiakra is. Bízom 
benne, hogy a plébános úr nevét 
is felírják majd az épület oldalára, 
hogy ne felejtsük el a sok-sok imád-
ságot, álmatlan éjszakát, az 
egyházközség pedig legyen 
büszke a plébánosára és 
saját magára is” – mondta 
Kerekes László, majd meg-
áldotta az új plébániát. Az 
eseményen felszólalt Bor-
boly Csaba, Hargi ta Megye 
Tanácsának elnöke, majd műsort 
adott elő a Szent András Egyhá-
zi Kórus, a Tatrospart Gyermek-
néptánccsoport, a Gyimesvölgye 
Férfi kórus, valamint Tankó Erika 
tizenegyedikes tanuló szavalatát 
hallhatták a jelenlévők.

Aki csak tudott, segített
Az összefogás eredményeként megáldották az új plébániaépületet

Sípszó után
Ma 17.05-től a Marosvásárhelyi 
TVR Sípszó után című sportmű-
sorának meghívottja Varró Sán-
dor. Az ASA egykori hálóőrével, 
a jelenleg gyermekeket edző 
és kapusokat képző edzővel 
Szucher Ervin a marosvásár-
helyi labdarúgás újjáélesztési 
kísérleteiről beszélget.

Medvét ütöttek el
Autó ütött el egy medvét szom-
baton hajnalban a 131-es megyei 
út Recsenyéd és Homoródszent-
márton közötti szakaszán – a 
nagyvad elszaladt a helyszínről. 
Személyi sérülés nem történt, 
az autóban viszont nagy kár 
keletkezett – tájékoztatott Jakab 
Attila, a Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület elnöke. 
Azt is közölte, hogy a sebzett 
medvét egy bizonyos távig 
tudták követni, utána eltűnt, 
ezért a napokban újra fel fogják 
kutatni, hogy felmérhessék, 
milyen állapotban van. Addig is 
arra kér mindenkit, hogy kerülje 
a környéket, hiszen roppant 
veszélyes lehet a sérült állat.

Megváltozott 
a nyitvatartás
Szeptembertől változott a 
nyitvatartás a Hargita megyei 
útlevél-kibocsátó és -nyilvántar-
tó közszolgálatnál. Hétfőnként, 
szerdánként, csütörtökönként 
és péntekenként 8.30 és 16.30 
között fogadják az érdekelte-
ket, keddenként pedig 8.30 és 
18.30 között. Az időpontfoglalás 
továbbra is online történik, az 
epasapoarte.ro oldalon.

Átvehető fényképek
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala értesíti az általuk 
augusztusban köszöntött 25., 
50., 60. vagy 70. házassági év-
fordulójukat ünneplő párokat, 
hogy az ünnepségen készített 
fényképek előhívott példá-
nyait átvehetik az intézmény 
portáján.

• RÖVIDEN 

• Az épület megáldása után jelképesen is birtokba vehették a gyimesfelsőlokiak 
az új plébániát és közösségi házat vasárnap délután. A 2017-ben elkezdett beruhá-
zást helyi és anyaországi pályázati támogatásokból, valamint a hívek és az egyházi 
elöljárók nagyvonalú adományaiból finanszírozták.

A plébániáról 

A háromszintes létesítmény 
nemcsak plébániaként, hanem 
közösségi házként is funkcionál, 
hiszen a plébános lakása – két 
szoba fürdővel – mellett van ben-
ne négy vendégszoba az egyházi 
ügyekben a településre látogatók 
számára, két – egyenként 52 
négyzetméteres – közösségi te-
rem, iroda, konyha, ebédlő, kam-
ra, kazánház, pince, garázs. A 

gyimesfelsőloki plébánia korábbi 
épületét még 1905-ben építtette 
fából Bodor József templomépítő, 
azóta viszont több alkalommal 
is szükségessé vált javításokat, 
beavatkozásokat végezni az épü-
leten, hogy lakható legyen. Emel-
lett megfelelő termek – közösségi 
terek, hittanterem, iroda, vendég-
szobák – hiányában problémát 
okozott a különböző tevékeny-
ségek megtartása az épületben. 
Miután a plébános készíttetett 
egy felmérést, amelyből kiderült, 
hogy a régi épület kibővítése és 
felújítása – még ha a faanyagot 
a plébánia biztosítja is – annyi-
ba kerül, mint egy új felépítése 
„pirosba”, akkor inkább az utóbbi 
lehetőség mellett döntöttek.

Elkészült az új plébániaépület 
Gyimesfelsőlokon. A létesítményt 
Kerekes László segédpüspök 
áldotta meg 
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• Az egyházban, tagjainak minden gyengesége és bűne ellenére, ott ragyog Krisztus 
világossága – mondta Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsának elnöke a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) megnyitó szent-
misén vasárnap Budapesten.

A bíboros a Hősök terét megtöltő 
hívekhez szólva hangsúlyozta: 

„e meghatóan hatalmas gyülekezet 
hangja alázattal és boldogan igyek-
szik megszólítani Európa népeinek 
szívét”, és azon túl is, mindenkiét. 
Hozzátette: a hívők hangját felerősí-

ti a Szentlélek, aki így szól 
a modern emberhez: „nem 
vagy egyedül egy ellensé-
ges világmindenség köze-
pén, (...) nem vagy egyedül 

a szabadság és örökkévalóság 
iránti szomjúságoddal. Bárhol is 

tartózkodsz, (...) Isten szeretettel te-
kint rád”. Az eucharisztia a forrás, 
amelyből a keresztények élete és 
küldetése táplálkozik – ezt már Erdő 
Péter bíboros, esztergom-budapesti 
érsek mondta, ugyancsak vasárnap 
a Kongresszus nyitó szentmiséjén. A 
bíboros a szertartás elején mondott 
köszöntőjében úgy fogalmazott: ad-
ja Isten, hogy a kongresszus hetében 
„különösen is átérezzük, hogy Krisz-
tus velünk van az Eucharisztiában, 
nem hagyja magára az egyházat, a 
népeket, az emberiséget”.

 Erdő Péter külön köszöntötte An-
gelo Bagnasco bíborost, az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsának 
elnökét, a megnyitó mise főcelebrán-
sát és azt a mintegy ezerkétszáz gye-
reket, aki a szentmisén lesz elsőáldo-
zó, valamint Hilarion volokolamszki 
metropolitát, a Moszkvai Patriarchá-
tus külügyi hivatalának vezetőjét.

Angelo Bagnasco: az egyházban ott ragyog Krisztus világossága

Papok bevonulása a kongresszus 
nyitó ünnepi szentmiséjén 
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