ENGESZTEL! NAP A SZ"ZANYA GYERGYÓI KÖNNYEZÉSE
KEZDETÉNEK 10. ÉVFORDULÓJÁRA
1918-2008-2018
Szent Miklós Templom és Plébánia – 2018. február 17.
F!VÉDNÖK ÉS ÜNNEPI SZÓNOK:
Fm. Ft. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita
HÁZIGAZDA:
Msgr. Ft. Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán, róm. kat. plébános, f!esperes,
MEGHÍVOTT EL!ADÓK:
Msgr. Ft. Dr. Ivancsó István pápai prelátus
gör. kat. liturgika professzor,
Nyíregyházi Egyházmegye;
Ft. Ivancsó Sándor
gör. kat. parókus, esperes,
Nyíregyházi Egyházmegye;
Ft. Dr. Váralljai Csocsán Jen!
gör. kat. pap, emeritusz professzor,
Oxfordi Egyetem;
Fülep Dániel
MSc. róm. kat. teológus, lektor,
okl. biológus, tanár
Jánossy Gábor
felel!s szerkeszt!, elnök
Tengernek Csillaga Kiadó és Alapítvány
SZERVEZ!K:
T. Bazsó-Dombi Attila
gör. kat. pap,
erdélyi magyar önkéntes misszió;
Vetési-Antal Zoltán
Egység Királyn!je Szolgálat,
Gyergyószentmiklós;

PROGRAM:
(09:30) Érkezés, regisztráció
I. rész: Az engesztel! nap megnyitása – Msgr. Ft. Portik-Hegyi Kelemen
(10:00) Az engesztel! program meghívott el!adóinak rövid bemutatkozása
A Máriás kegyhelyek a 21. századi hitvédelem oszlopai – Fm. Ft. Kocsis Fülöp
Az Istenszül! gyergyói ikon-könnyezésének teológiai elemzése – Msgr. Ft. Dr. Ivancsó István
(12:00) Görög Katolikus F#pásztori Szent Liturgia (Szentmise) – F!celebráns Fm. Ft. Kocsis Fülöp
Ebédszünet: (14 óra) „Tarisznyából”, vagy regisztrációkor ebédjegy váltható (Helyszín: Korona Vendégház ebédl!je)
(15:00) A könnyez# Istenszül#-ikon meglátogatása
II. rész: Isten akarata szerinti zarándok lelkület – Ft. Ivancsó Sándor
(15:30) A bizánci egyház folytonossága az erdélyi magyarok között – Ft. Dr. Váralljai Csocsán Jen!
III. rész: Mária Földjén – Világsiker" film Sz"z Mária ma is él# lelki hatalmáról (Juan Manuel Cotelo új filmje)
(17:30) Nyílt részvétel" vetítés 8 lej adomány ellenében (a lelki nap regisztrált résztvev!i ajándék belép!t kapnak)
IV. rész: Paraklisz – könyörg# ájtatosság az Istenszül # Sz "z Máriához – Ft. Ivancsó István
(19:30) Tanúságtételek – „Könnyeidr!l emlékezve” (Fülep Dániel); Fény és Egység Királyn!je (Jánossy Gábor)
Magyar Rózsafüzér-maraton – el!imádkozók szabad jelentkezésével (alatta nagyböjti gyónási lehet!ség)
__________________
Megjegyzés: A Mária Földjén c. filmet a Fogarasy Mihály Líceum dísztermében vetítjük

B. Dombi Attila

SZ!Z MÁRIA GYERGYÓI KÖNNYEZÉSE
KEZDETÉNEK 10. ÉVFORDULÓJÁRA
Gyergyószentmiklóson 2008. február 17.-ét!l közel
5 évet könnyezett az egykor Hajdúdoroghoz tartozó
görög katolikus magyar – 1948-tól ortodox román
használatban lev! – templom oltárképe.
A csoda kezdetének 10. évfordulós ünneplésére hívja
gyermekeit a Sz"zanya. A nap folyamán az eredeti
könnyez! Mária-ikonhoz is ellátogatunk, ahol a
templom parókusa várja a zarándokokat.
Programunk helyszíne a 8. évfordulóhoz hasonlóan a
Szent Miklós Római Katolikus Templom és
Plébánia, amiért Portik-Hegyi Kelemen f!esperes
plébánost köszönet illeti. Míg a 8. évforduló
programja több római katolikus jegyet hordozott,
idén a görög katolikus értékeket hangsúlyozzuk.
A 10. évfordulós rendezvény f!védnöke, a Hajdúdorogi Görög Katolikus F!egyházmegye és
Máriapócs Nemzeti Kegyhely elöljárója, a máriás kegyhelyek 21. századi fontosságáról tartja az
els! el!adást. Kocsis Fülöp érsek-metropolita úrnak köszönhet!en legméltóbb módon, f!pásztori
Szent Liturgia (Szentmise) áldozatában adhatunk hálát a gyergyói ikon-könnyezés kegyelmeiért,
amelyre várjuk a görög, római és örmény katolikus paptestvérek koncelebrálását.
A további el!adók is a gyergyószentmiklósi csoda kegyelmeiért hálából ajándékozzák ismereteiket
a program résztvev!inek: Ivancsó István görög katolikus liturgika professzor az ikon-teológia
alapjairól és a gyergyói ikon-könnyezés teológiai elemzésér!l; Ivancsó Sándor görög katolikus
esperes, zarándoklat-lelkivezet! a Máriapócs, Gyergyószentmiklós, Csíksomlyó, Medjugorje
kegyelmi helyeken tapasztalt Isten akarata szerinti zarándok lelkületér!l; Váralljai Csocsán Jen!
szociológia professzor, a Gyula-nemzetség görög katolikus papi leszármazottja a honfoglalás-kori
és a mai keleti keresztény magyarság közötti folytonosságról.
A program lelkiségi jellegét a Mária Földjén cím" világsiker" film er!síti, amelynek
gyergyószentmiklósi magyar feliratos vetítése romániai premier. Juan Manuel Cotelo spanyol
rendez! és f!szerepl! remekm"ve Sz"z Mária ma is él! lelki hatalmáról dokumentumfilmként
krimi, és tragikomédiaként tanúságtétel. A film jogdíjas vetítését bárki megtekintheti 8 lej adomány
ellenében; a lelki nap regisztrált résztvev!i ajándék belép!t kapnak (a lelki nap résztvev!it!l is
köszönettel fogadunk adományokat a vetítési jogdíj fedezésére).
Az engesztel! program záró részében el!bb a Paraklisz elnevezés" Mária-ájtatosságot imádkozzuk,
majd tanúságtételeket hallhatunk: Fülep Dániel római katolikus teológus és természettudóstól a
könnyezés hitelességér!l; Jánossy Gábor, a Tengernek Csillaga Kiadó tulajdonosától a sz!kefalvi
jelenésnek és a gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésnek a viszonyáról. Búcsúzó mozzanatként
magyar ihletés" rózsafüzéreket imádkozunk, amelyekkel a résztvev!k és szeretteik számára a
kiengesztel!dés, szabadulás és test-lelki gyógyulás kegyelmeit kérjük.
A Kárpát-haza és Erdély els! püspökségét Szent István nagyapja, a Bizáncban 1065 éve (953)
megkeresztelked! Gyula vezér alapította. Idén Nagyboldogasszony Ünnepén lesz 980 éve (1038),
hogy Szent István Apostol-király Sz"z Máriának örökségbe adta a Szent Koronát, területeit és a
rajta él! népeket. Ezért Mária Országa kegyelmi-spirituális valóság, amelynek történelmi
konfliktusaira csak az evangélium szerinti üdvtörténeti kiengesztel!dés adhat valódi orvoslást!
Idén kiemelten imádkozunk az 1918-as események okozta sérülések gyógyulásáért, Mária Országa
és Erdély nemzeteinek Isten akarata szerinti kiengesztel!déséért. Kérjük Égi és földi Királyn!nk
közbenjárását az !si bizánci liturgia egyik leggyakoribb felkiáltásával: „Legszentebb, legtisztább,
legáldottabb dics! Királyn!nket, az Istenszül! és mindenkorsz"z Máriát, minden szentekkel együtt
említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!”

