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himnuszon kívül. A búcsús szentmise
főcelebránsa Palánki Ferenc Debrecen-
Nyíregy¬házi megyéspüspök volt, aki
kiemelte, hogy a magyarság, „Szűzanya
népe” Európa békéjén munkálkodik, és
a krisztusi értékeket képviseli Európa
közepén. Az ünnepi szentmisén a csíki
zarándokok székely, illetve csángó ruhát
viseltek, hangjuk betöltötte a bazilikát.
Vezényelt Incze Sándor, Fórika Attila, 
Gombos Csaba és Bá-
lint Zsolt. Előéneke-
sekvoltak:Bakos Mi-
hály Károly, Kristály 
Attila, Bartos András, 
FórikaAttila,Gombos
CsabaésBálintZsolt.
OrgonáltBorcsa Ger-
gely és Bíró Zsolt.  
A 14 egyházi kórus-
ból álló zarándok-
csoport(Balánbánya,
Csíkszentdomokos,
Dánfalva, Madaras,
Csicsó, Madéfalva, 
Delne, Szépvíz,
S z e n t m i k l ó s , 
Borzsova, Taploca,
Gyimesfelsőlok,Gyi-
mesközéplok egyház-
községek és Csíksze-
reda Millenniumi-templomának kórusai)
holnap szintén népviseletben vesz részt 
a Szent Péter téren az általános pápai
kihallgatáson. A zarándokok a szépvízi
zászlón kívül egy 8 méteres magyar és
egy8méteresszékelyzászlótismagukkal
visznek.
–Azáltalánospápaiaudienciára15egy-

háziénekkelkészültünk–mondtaGábor
Zoltán. – Legszebb Mária-énekeinket
énekeljükel.Ezekközöttvana„Boldog-
asszony Anyánk”, az „Egészen szép vagy, 

Mária”ésa„DicsértessékaJézus,Mária
neve”. Elénekeljük az „Isten, hazánkért
térdelünkelődbe…”kezdetűszenténeket
és P. Márk József csíksomlyói ferences
szerzetes Márton Áronpüspökrőlszerzett
himnuszát is.Az énekes zarándoklatunk
egyik fő célja ugyanis megemlékezni
Márton Áron 1938-ban történt püspöki
kinevezésének 80-dik évfordulójáról, és
jelenlétünkkelelőmozdítaniÁronpüspök

boldoggáavatásánakügyétaVatikánban.
A holnapi általános pápai audiencia al-
kalmából a felcsíki csoporthozBorboly 
Csaba megyei tanácselnök és Tamás 
József segédpüspök, általános helynök
is csatlakozik. A zarándokcsoport egy
nagyméretűfotókönyvetviszapápának 
a felcsíkiközségekről,majd szerdadél-
utánhazafeléindul.

Forrás:DaczóKatalin/HargitaNépe
2018.október09.

A Szent Péter-bazilikában Magyarok Nagyasszonya ünnepén
• Fotó: Molnár Fülöp

Az Aradi Vértanúk ünnepén
Az emlékezés és emlékeztetés folyama-
tossága különösen fontos a nemzetisé-
gekkörébenaközösségfennmaradásaés
megmaradásaérdekében.Ahazaszeretetet
példaképeit,azAradiVértanúkat,szemé-
lyes példamutatásukat fontos
ismételgetniamaifiatalgenerá-
ciókszámára,hogymegérezzék
ésmegértsék:aszabadságunkat
az erdélyi örmény kultúránkat,
keresztényértékeinketcsakaző
segítségükkel tudjuk megmen-
teni. Ennek felelőssége ránk
szülőkre,nagyszülőkrehárul.
Az október 3.-i emlékünne-

pélyazifjúFabók Bíborka átélt 
szavalatávalkezdődött,Kerecsen 
János: Az Aradi 13 versével, majd Dr. 
Hermann Róbert vetítettképes előadása
mutattabeazanyaiágonörménygyöke-
rekkel rendelkező Görgei Artúr tábornok

életét, harcászati tudományát, sikereit,
majdhőshonvédeiéleténekmegmentése
érdekébenlegnehezebbdöntését,afegy-
verletételelfogadását.
FőhajtáscímmelTallián Marian és Lázár 

Balázskerekegészműsoravará-
zsolta el a közönséget a magyar 
irodalom és népzene világába.
Harangzúgás mellett koszorúz-
takaközösségvezetőiésmeg-
hatódva tettek egy-egy fehér
rózsaszálat a közösség tagjai 
a Kiss Ernő és Lázár Vilmos ara-
divértanúkkopjafájánál.
A rendezvényt az Erdélyi Ör-
ményGyökerekKulturálisEgye-
sületrendezte,támogattaaBuda-

váriÖNÖ,aII.kerületiÖÖ,aXII.kerületi
ÖNÖ,aZuglóiÖrményÖnkormányzatés 
aFővárosiÖrményÖnkormányzat.
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