
Verssel, dallal köszöntötték
■ A jelenlévők csillogó 
szeme tanúsította, hogy 
valóban áldással a szí
vükben távoztak.

Nyíracsád (HBN) -  A Bol
dogasszony anyánk című kö
zösségi énekkel vette kezdetét 
az a megemlékezés, am it ok
tóber utolsó vasárnapján dél
után Mező György esperes ve
zetésével a helyi görög katoli
kus egyház szervezett a má- 
riapócsi kegykép könnyezésé- 
nek 100. évfordulója tisztele
tére.

A rendezvénynek helyet 
adó Dózsa György Művelődé
si Házba m ár kora délutántól 
érkeztek hívek, vendégek, a 
környező települések egyházi

vezetői, akik három óráig zsú
folásig megtöltötték a nagyter
met. A széksorokat padokkal 
egészítették ki, de még így is 
akadtak  szép számmal, akik 
állva hallgatták végig a csak
nem kétórás megemlékezést. 
Katona Gyula polgárm ester kö
szöntő szavai u tán  az Ifjúsá
gi Citerazenekar Kabály Ferenc 
vezetésével M ária-énekeket 
adott elő. Szívszorító volt, 
ahogy a több száz fős tömeg 
egy em berként énekelte a jól 
ism ert dallamokat. Kerékgyár
tó András kerületi esperes ün 
nepi köszöntőjében örömét fe
jezte ki, hogy Nyíracsád az el
ső község, ahol ily módon kö
szöntik M áriát a centenárium  
évében. -  Nagy öröm számom
ra  az is -  folytatta az esperes

A gyerekek jelenete a szeretetröl szólt (Fotók: Kedves Zilahi Enikő)

hogy citeraszót hallottam  
egyházi rendezvényen, m ert 
ismét bebizonyosodott, hogy a 
vallásos énekek éppen olyan 
szépen szólnak népi hangsze
rek  tolm ácsolásában, m int 
klasszikusok kíséretében.

Megszentelte a falut
Az egybegyűltek kivetítőn 

csodálhatták meg a szebbnél 
szebb Mária-képeket, a zarán
doklatokat m egörökítő fotó
kat, miközben Janka György, a 
N yíregyházi Szent A thanáz 
H ittudom ányi Főiskola pro
fesszora a kegykép könnyezé- 
sének történetét ism ertette a 
hallgatósággal. Könnyeket 
csaltak a szemekbe Jakab Vik
tória, Kabály Viktória, Újfalusi 
Szilvia és Czirják János tanulók 
szavalatai, valam in t Pintye 
Sándorné Bilák Erzsiké néni, az 
egyházközösség tagjának saját 
versei. Kedves György pedagó

gus a nap tiszteletére ír t Má- 
ria-énekét Jakab Anett, Béres 
Petra, Kedves Flóra és a szerző 
adták elő, majd, személyes él
mények gyűjtése alapján a ré
gi gyalogos zarándoklatok em
lékét idézték néhány gondo
lat erejéig. Az általános isko
la diákjai Nagy Jánosné vezeté
sével rövid színdarabot adtak 
elő a szeretetröl, majd a fel
nőttkórus Mária-énekei zeng
ték be a termet. Mező György 
esperesnek a centenárium i év 
köszöntésén k ívül az volt a 
szándéka a megemlékezéssel, 
hogy megszentelje a községet 
a jeles évforduló alkalmából. 
A jelenlévők csillogó szeme ta
núsította, hogy valóban áldás
sal a szívükben távoztak.
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Érvek, ellenérvek -  ahogy Ön látjaSokan voltak kíváncsiak a megemlékezésre


