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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

ZARÁNDOK ÉLETÜNK LÁTTA 
ISTEN SZÉP HEGYEIT

Láttuk a csodálatos erdélyi tájakat, láttuk 

a közel egymillió zarándok egységét, imáját, 

láttuk a székely ember hitét, amit a történelem 

viharai sem tudtak megtörni. Vártak és cso-

dáltuk őket, mint egy fenséges helyet.

„Adjátok tudtára az otthonmaradot tak-

nak, hogy Székelyföldön még mindig van sza-

bad hely a nemzet erejében kételkedők, vagyis 

a gyengék számára. Mert erős csak az lehet, 

akit hite elhoz ide, ahol a közös fohász ereje 

összekapcsolja azt, ami egykor szétszakadt, 

feltölt bizakodással, hittel, reménységgel és 

szeretettel. Mondjátok el nekik a régi székely 

himnusz szavaival, hogy „hazajöttünk és meg-

áldott a Csíksomlyói Szűz Mária.” – ezekkel 

a szavakkal köszönt el Czink Attila, Gyergyó-

szentmiklós alpolgármestere a csíksomlyói 

búcsúról hazafelé tartó Boldogasszony Zarán-

dokvonat utasaitól 2016. május 15-én, a gyer-

gyószentmiklósi pünkösdi szentmise végén.

Nem tudom elmondani négy nap cso-

dálatos ünnepi felemelő érzéseit, amelyeket 

átélt a szívem, amelyben megerősödött a hi-

tem, amely egy biztos érzést keltett bennem: 

JÖVŐRE OTT AKAROK LENNI! Mert szük-

ségem van, hogy emberségemben, hitemben 

időnként kiszakadjak és felemelkedjek. A za-

rándoklaton tanultam egy mondást: „Aki siet, 

az egyedül megy, aki meg akar érkezni, az vi-

gyen magával társakat.” Életem hétköznapja-

in nagyon sokszor sietek, és valóban egyedül, 

de sorsommal szeretnék megérkezni, ezért 

viszek társakat, és jövőre, Csíksomlyóra is 

szeretném elvinni sok testvéremet, hogy majd 

ők is vigyenek magukkal társakat.

Mindenki megéli magában a zarándoklat 

könnyeit és örömét, de ebben erőforrás a kö-

zösség. Különleges gazdagság mindez Erdély-

ben. Olyan, mint amikor az ember imádság 

közben, hogy egységben legyen, összeteszi a 

két kezét és Isten jelenlétébe helyezi magát. 

A keresztény, magyar test így teszi össze két 

kezét határon innen és határon túl, hogy itt-

honról hazamenve, otthon érezve magunkat 

összetéve kezünket és szívünket együtt, egy-

ségben könyörögjünk az irgalmas Istenhez 

magunkért.

Ó én édes jó Istenem,

oltalmazóm, segedelmem,

vándorlásban reménységem,

ínségemben lágy kenyerem.

Vándorfecske sebes szárnyát,

vándorlegény vándorbotját,

vándor székely reménységét,

Jézus áldd meg Erdély földjét.

Vándorfecske hazatalál,

édesanyja fészkére száll.

Hazajöttünk, megáldott a

Csíksomlyói Szűz Mária.

Felföldi László plébános

Köszönet 

a Szűzanyának

Egyedül most útra keltem,

hozzád jöttem ó anyám

bűnös lélek imádkozni

oltalmadban békét lelni

szereteted, jóságodat

áraszd mindig ki reám.

Köszönöm, hogy hívtál engem

lábad elé borulok

lelkem titkos rejtekében

hozzád fohászkodom.

Megtisztítol imáiddal,

s így elfogadsz engemet

vezetsz engem gyermekedet

s osztod kegyelmedet.

Ez az út mit gyalog járok

melyen kincseket találok

együtt járva te veled

kérdezem – mond mi lehet?

Ennek neve én jó anyám

ÁTÖLELŐ SZERETET.

Kiss Lászlóné (Marika)
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A születésnapomon, május 10-én egy vá-

ratlan telefonhívással olyan meglepetést kap-

tam, hogy gyors döntésemmel részt vehettem 

a két nap múlva induló, a Megtestesülés temp-

lomban már januárban meghirdetett pünkös-

di csíksomlyói zarándokúton. Már évek óta 

fi gyelemmel kísértem az ünnepi televíziós 

közvetítéseket, ahogy a mesés Székelyföldről 

világgá repítik a felemelő eseményeket. Ez-

úttal nem először, és bizonyára nem utoljára, 

ismét nagy örömmel jártam Erdélyben, ahol 

újra igazi 

otthonra ta-

láltam lelki 

é r t e lemb e n 

is, sokat éne-

kelve és za-

rándokolva. 

A Bol-

doga ssz ony 

Zarándokvo-

nat idén, az 

Irgalmasság 

S z e n t é v é -

ben ötödik 

a lka lommal 

indult el Bu-

dapestről a Kárpát-medence és a magyarság 

legnagyobb búcsújára. A reggel 8:30-tól éjszaka 

22:30-ig tartó odaút során mindenhol ünnepi 

fogadtatásban volt részünk. Együtt imádkoz-

tunk katolikusokkal, protestánsokkal, közösen 

énekeltünk magyar, székely, lengyel és indiai, 

minden korosztály által énekelhető keresztény 

énekeket. Pénteken a hosszú Boldogasszony 

Zarándokvonattal a Kárpátok egyik legszebb, 

völgyhidakkal és alagutakkal tűzdelt útvo-

nalán, festőien szép tájakon a Gyimesek-völ-

gyébe utaztunk. az ezeréves határra. A vasúti 

kocsink ABC-s jelölése által ismert I-jelű tábla 

után haladtunk. Szombaton vonatos utazás a 

Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú helyszínére. A 

hegynyeregben, 12:30-tól részt vettünk az ol-

tárral szemben helyet foglalva a több százezres 

zarándoksereget vonzó ünnepi szentmisén, a 

fogadalmi búcsún. Az irgalmasság évi, 2016-

os csíksomlyói búcsú jelmondata: „Üdvözlégy 

Úrnőnk, Irgalmasság Asszonya!” A szentmi-

se szónokától hallhattuk, hogy a csíksomlyói 

búcsú, a Szűzanya tisztelete a megbocsájtásra 

kell, hogy sarkalljon minket. Különleges ér-

zés Erdélyben kedvesen, magyarul beszélő, és 

tisztán, magyarul imádkozó területen római 

katolikus szertartáson, Ausztráliától az Egye-

sült Államokig, Hargita megyétől Zala megyéig 

több százezer magyar emberrel ünnepelni és 

itt elénekelni Himnusza-

inkat, azt, hogy - Megbűn-

hődte már e nép a múltat, s 

jövendőt. - utána azt, hogy 

- Fejünk az ár, jaj, százszor 

elborítja, Ne hagyd elvesz-

ni Erdélyt, Istenünk!

Vasárnap Gyergyó-

szentmiklóson a temp-

lom előtt megtelt utcában 

pünkösdi bérmálkozási 

szabadtéri szentmise volt. 

Megismerhettük a helyi 

lakosok várakozását, ven-

dégszeretetét, szelídségét.

Az I-jelű vasútikocsiban utazva i-betűs 

szavak jutottak eszembe:

Itthon-otthon Erdélyországban az

I-vagonban zarándokolva velünk volt az 

Isten és a mindenkor szeplőtelen

Istenszülő, a Csíksomlyói Boldogasszony.

Isten Fia, aki előttünk jár, most is várt az

Irgalmasság Szentévében Csíksomlyóra az

imádságos hívek közé, akikkel találkozva

ismerkedtünk, és buzgón énekeltünk.

Itt olyanokról elmélkedtünk, amik

időszerűek a pünkösdi ünnephez, és

igehirdetéseket hallgattunk, amik az

idősebbeket megvigasztalnak, az

ifj abbakat bátorító gondolatokkal segítik, és

iránymutatást adnak.

Íme, ezzel a remek és mindenre fi gyelmes,

igényes szervezéssel másokat is hívhatunk, hogy

igent mondjanak az örökérvényű szeretetre.

Tóth Bence

Erdélybe kell hazajárniCsíksomlyó 2016

„És mikor a pünkösd napja eljött, mind-

nyájan egy akarattal együtt valának. És lőn 

nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen 

zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, 

ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős 

tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És 

megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és 

kezdének szólni más nyelveken, amint a Szel-

lem adta nékik szólniuk.” (Csel 2:1 4) 

Az csíksomlyói búcsú alkalmával – bár a 

hívek a világ számos országából érkeznek –, 

nem kell a misét celebráló papnak különböző 

nyelveken beszélnie, hisz ha az állampolgársá-

gunk más és más, mind egy nyelvet beszélünk, 

egy nemzethez tartozónak valljuk magunkat. 

Ahogy mindenkinek, nekem is élt egy el-

képzelés a fejemben a csíksomlyói pünkösd-

ről, amit messze felülmúlt élőben átélni azt. 

A zarándokvonat közel ezerfős (legénységét) 

elképzelhetetlen tömeg fogadta minden ál-

lomáson. Minden korosztály képviseltette 

magát, és bár a kisebbek még nem értették 

pontosan mi is történik, minden felnőtt 

meghatódva, könnyekkel a szemében üdvö-

zölte a zarándokokat. Többen virágokat, sü-

teményeket, kalácsot, vizet, gyümölcsöt ad-

tak fel a vonatra kedves szavak kíséretében. 

Az utazás alatt a vonatrádióból közös elmél-

kedéseket, imádságokat hallgattunk, így lé-

lekben megerősödve érkezhettünk meg.

Idén 449. alkalommal, közel egymillió 

ember emlékezett meg róla, hogy a székelyek 

legyőzték János Zsigmond seregeit a Hargita 

Tolvaj-hágójánál hitük védelmében. 

A fi atalok így emlékeznek első nagyobb za-

rándoklatukra: „Ez a csíksomlyói út egy olyan 

zarándoklat volt, mely nagy lelki kikapcsoló-

dást és egy nagyon szép kirándulást tartalma-

zott. Lelkiekben rengeteget gyarapodtam.” 

„Ami a zarándoklatban a legjobban 

megfogott az a székely emberek szeretete volt, 

amivel fogadták mindenhol a vonatot.”

„Nagy élmény volt magyarul beszélő em-

bereket, magyar nyelvű utcatáblákat olvasni 

ilyen messze. Az ottaniak hazaszeretete érin-

tett meg leginkább.”

Az itthoniak kérdéseire nem tudunk 

mást mondani, mint hogy elmondhatatlan 

élmény volt. Át kell élni mindenkinek leg-

alább egyszer életében. Erre a jövőre esedé-

kes jubileum a legjobb alkalmat nyújtja.

Pappné Maczó Rita
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A JÓZSAI SZENT GYÖRGY BÁL

Szent György vértanú imádsága

Immár harmadízben került megrendezés-

re, így a szervezők mondhatni rutinból, külö-

nösebb izgalom nélkül szervezték, mindenki 

tudta a dolgát. Mindig vannak, akik nagyon 

várják és időben jelentkeznek az eseményre, 

és vannak, akik az utolsó percig hezitálnak. 

Így volt ez most is. De végül elkeltek az utolsó 

jegyek is, és ismételten megtöltöttük a ren-

delkezésünkre álló teret. Most sem maradt 

ki egyetlen szabad szék sem. Kár is lett volna 

bárkinek otthon maradnia, hiszen egy remek 

hangulatú estéről mondott volna le, amin jó 

arányban volt jelen zene, színház és 

tánc. A tombola sorsolás ismét az 

est egyik fő pontjának bizonyult. A 

gördülékenység érdekében és hogy 

minden fl ottul menjen, Laci atya 

ebben az évben is felvállalta a mű-

sorvezető szerepet.  Az ízletes va-

csorához többen a saját maguk ál-

tal hozott borukat kortyolgatták és 

kínálták. A bárpultnál pedig meleg 

kávé, hideg sör várta az arra szom-

jazókat. A táncparkett ördögeinek 

egy kiváló egyszemélyes zenekar biztosította a 

talpalávalót.  Felváltva és folyamatosan szólt a 

nosztalgikus és mulatós zene, ami ismét és is-

mét mozgásra kényszerítette az erre érzékeny 

lábakat.  A végig kitűnő hangulatú szórakozás 

mégsem egészen „kivilágos kivirradtig” tar-

tott, de ennek csak egyetlen oka volt, a más-

napi ünnepi szentmise, melyen mindannyian 

részt kívántunk venni.

Úgy gondolom, hogy az ilyen és ehhez ha-

sonló bálok megvalósítása lehetetlen a hívek 

önzetlen adakozása és az önkéntesek munká-

ja nélkül, mely ezen az estén ismételten meg-

valósult. A tombolaajándékok nagy részét a 

résztvevők hozták.  Büszkék vagyunk fi atalja-

inkra, akik színvonalas műsorukkal emelték 

az est hangulatát. Lelkesedésük, kitartásuk 

példaértékű és követésre méltó. Ugyanakkor 

a közösség összekovácsolásának egy szép pél-

dáját is megtapasztalhattuk, hiszen minden-

ki megpróbálta magából kihozni a legjobbat.  

Táncolt, beszélgetett, nevetgélt, ismerkedett, 

új kapcsolatokat épített. Úgy tűnt, hogy ezen 

az estén minden résztvevő temette gondját, 

búját-baját és hagyta, hogy megszülessen ben-

ne a felhőtlen boldogság érzése, amit közös-

ségben megélni a legnagyszerűbb dolog. 

Szabóné Nagy Tünde

Mikoron az ő szent már-

tíromságának órája betelje-

sedett volna, Szent György 

kéri az Úr Istent mondván: 

„Én ídes Uram, Jézus Krisz-

tus, kérlek a Te szent neved-

nek tisztöletes méltóságáért, 

hogy az én lelkemet el ne sza-

kaszd a Te szent malasztodtól 

örökkül örökké. És valaki az én 

kínszevendésemről ájtatosság-

gal megemlékezöndik és szük-

ségének idején engem hívand, 

hallgattassék meg.

Valamely házban leend 

az én kínszenvedésemről való 

könyv, ott ném, sánta siket, 

csonka bonka gyermek ne szü-

lessék.

És valaki valamit tud kérni 

az én nevemben minden kérel-

me beteljesíttessék minden két-

ség nélkül. Amen.”

(Érdy kódex)

Az első Szent 

György-búcsú

Isten házába belépni minden alkalom-

mal különleges és felemelő érzés. Ilyen kü-

lönleges és felemelő esemény volt a józsai 

Szent György-templom első búcsúja is. Kü-

lönleges volt, mert Isten irántunk érzett vég-

telen és megbocsájtó szeretetét érezhettük. 

Felemelő volt, mert Isten igéjét ezen a napon 

három „jó pásztor”, Szenes József, Hofh er Jó-

zsef és Felföldi László atyák hirdették. Isten 

tanítása a szeretetről az egyetlen útmutatás, 

melyet tiszta lélekkel követhet az ember. Ezt 

az utat járja Felföldi László atya is, akinek 

töretlen elhivatottsága és munkássága  nyo-

mán 2015-ben Józsán új templom épült, és 

akinek személyében a józsai egyházközség 

2006-ban példaértékű lelki támaszt kapott.

Az egyházközség 2016-ban alapított Szent-

György-díját a közösségért végzett szolgálatért 

elsőként „Laci atya” vehette át a Szent György 

imáját is tartalmazó oklevéllel. Monostori Vik-

tória ikonfestő képzőművész ezen alkalomra 

készített alkotását, a Szent György-ikont (me-

lyen templomunk védőszentje, sárkányölő lovas 

Szent György és a gonosz erőitől általa védelme-

zett templomunk látható) nagy szeretettel adtuk 

át Laci atyának hálánk jeléül, megköszönve az 

elmúlt tíz esztendőben tőle kapott mérhetetlen 

szeretetet, törődést és lelki erősítést.

Isten segítse útján! Köszönjük Laci atya!

Ugrai Tibor

Püspöki látogatás 

a józsai férfikörben

Számtalan dolga ellenére tartotta ígéretét 

Palánki Ferenc püspök atya, és 2016. május 

4-én - elfogadva meghívásunkat ellátogatott 

a közösségünkbe. A megfelelő lelki indítást 

a Laci atya vezette szentségimádás jelentette. 

Ezt követően röviden bemutattuk egyház-

községünket, majd megkértük Püspök atyát, 

hogy intézzen hozzánk néhány fontos gon-

dolatot. A fő hangsúlyt a család és az ifj úsági 

pasztorációra helyezte, felhívva a fi gyelmün-

ket olyan egyszerű és mindig rendelkezésre 

álló lehetőségre, amivel magunk is segítőleg 

bekapcsolódhatunk ebbe az egyén és az egy-

ház számára egyaránt jelentős folyamatba.

dr. Bedő Zoltán

JÓZSA

ÜZENETE
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Boldog 

gyereknapot!

Szuhanics Albert

A gyermeknap tietek!

Örvendjetek gyerekek,

a gyermeknap tietek!

E vasárnap egész más,

csupa móka, kacagás!

Legyetek mind barátok,

sok program vár reátok.

Legtöbb kinn a szabadban,

s én veletek maradtam!

Annyi mindent csinálnak,

nagy ünnep sok családnak.

Itt leszek ma, tehetem,

nekem is van gyermekem.

Millenáris, bábszínház,

mesejáték, mi kell más?

Városligetbe megyünk,

kisvasút is kell nekünk!

Ugrálóvár, futónap,

cirkusz ki nem maradhat.

Fagyit is kapsz, gyermekem,

boldog vagy-e? Azt lesem...

Tudjátok meg, gyerekek,

fontos szó a szeretet.

Akkor nagy a boldogság,

ha összetart a család!

Közösségi nap – Pünkösd

A kortárs templomépítészet jeles műve – 

templomunkat méltatta az építész szakma

A Magyar Építőművészet című szakmai 

folyóirat idei első lapszáma elismerően nyilat-

kozik a Szent György-templomról, és részlete-

iben mutatja be a tavaly novemberben felszen-

telt józsai templomot.

Mint írja „a templom elsősorban nemes 

arányú tömegével és sajátos, homogén anyag-

szerűségével érinti meg a látogatót. Az egész 

természetes melegséget sugároz. A tervező 

ellenállt a kísértésnek, és a történeti megol-

dásokkal szemben a sötétségnek is megadta a 

neki járó szerepet, mert a sötétség nem csak 

a gonosz, hanem a mélység, az elmélyülés és 

a bensőségesség szimbóluma is lehet. Nem 

csoda, hogy a helybéliek a templomot első 

perctől kezdve megszerették és magunkénak 

érzik. ”Elismerően nyilatkozik az írás a belső 

tér profi  asztalos munkájáról, „melyek éppen 

egyszerűségüknél és mívességüknél fogva mél-

tó kiegészítései az épület egészét átható ho-

mogenitásnak és anyagszerűségnek. (…) De a 

józsai városrész új katolikus templomának jó 

atmoszféráját nem csak az első benyomás őrzi. 

Azon kevés mai épület közé tartozik, amelyek 

valódi értékei túlmutatnak az alkotó személyi-

ségén. Elismerés illeti a tervezőt, amiért a hely 

szellemeinek, a léptéknek, az anyagoknak és 

a mértéknek adott elsőbbséget. A kortárs ma-

gyar templomépítészet egy jeles művel gazda-

godott.” 

(–PE–)

Fő a fi nom ebéd Ringató

Ügyes gyerek kezek Aqua manó-party

Ügyes kezek Hagyományörzők
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