
 

 

A Szent István Szervezet 2022. évi kiadványa,  

XIII. évfolyam, Csíkajnád 

Reményteli várakozás 

Az adventi időszakban hétről hétre erősebb fénnyel világítottak az adventi koszorú gyertyái, ame-
lyeket sorra meggyújtottunk: a béke, a hit, a remény és a szeretet lángja. Ezek a gyertyák a reményteli vára-
kozásunkat, a készületet hirdették. Figyelmeztettek, hogy készítsük az Úr útját és a szívünket jó cselekede-
tekkel, mert közeledik a Messiás születése, az Üdvözítő eljövetele. 

Öröm tölti el szívünket, hogy közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Ilyenkor valahogy közelebb 
érezzük egymáshoz a földi és égi világot, az emberi szívek is közelebb kerülnek egymáshoz, igyekszünk 
örömet szerezni egymásnak. 

Örömünknek legfőbb oka az, hogy van, akit várni, az Üdvözítő eljön. De úgy jön el, hogy itt marad 
velünk, sőt már itt van velünk, az életünkben, a nehézségeinkben és az örömeinkben. Kopogtat, be akar 
kérezni szívünk ajtaján, rajtunk áll, megnyitjuk-e, jobbakká válunk-e? 
Juhász Gyula költő versében így fogalmaz:  
 
 

„Vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk” (Mikes Kelemen) 

Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben.  

…Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben.  

…És valahol csak kétkedő beszédet  

Hallok, szomorún nézek,  

A kis Jézuska itt van a közelben,  

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  

S ne csak így decemberben. 

Áldott karácsonyt kívánunk! 

Házszentelés 

 Január 6-a és 9-e között, 4 nap tartott a ház-
szentelés Ajnádon, a Rénél és Bundáknál. A szent 
kereszt és kísérete 226 család otthonába jutott el. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget és az ado-
mányokat.  

Nőnapi köszöntés 

 Március 6-án, vasárnap a szentmise után kö-
szöntővel és egy szál virággal köszöntötték a nőket 
a nőnap alkalmából a Szent István Szervezet és a 
helyi Önkéntes Tűzoltók Egyesületének tagjai. 

www.csikajnad.ro 



Nemzeti ünnep Ajnádon – 2022. március 13. 

 Az 1848-as szabadságharcról való megemlékezést – közel 20 éve – az ünnephez legközelebbi vasárnapon 
tartjuk. Így vált közösségi ünneppé. 

 Ünnepi beszédet mondott: Percze László csíkszeredai konzul, Borboly Csaba megyei-
tanácselnök, Fodor Zoltán megyei tanácsos; a 12 pontot Dobos László alpolgármester olvas-
ta fel, az imádságot a hősökért Ft. Tankó Szilveszter plébános vezette. A gyermekek és fia-
talok előadásában forradalmi versek hangzottak el: Dobos Rita, Gábor Henrietta, Magyari 
Orsolya, Sipos Leonárd, Sipos Mónika közreműködésével. 
Idén is meghívottaink voltak a Csíkszentsimoni Fúvósok, akik zenéjükkel emelték az ünnep 
jellegét. 

Az emlékezés koszorúit helyezték el: 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-

zulátusa, Hargita Megye Tanácsa, Csík Területi 
RMDSZ, Csíkszentmihályi Közbirtokosság, Csíkszent-
mihály Önkormányzata, Csíkszentmihályi RMDSZ, Er-
délyi Magyar Néppárt, Ajnádi egyháztanács, Csíkajnádi 
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, Csíkajnádi Ifjúsági Szer-
vezet, Szent István Szervezet képviselői. 
Köszönet mindenkinek, akik segítkeztek az előkészüle-
tekben; verset, beszédet mondtak vagy koszorúztak. Él-
jen a szabadság, székely-magyar honvédeink emléke le-
gyen áldott! 
,,174 éves a magyar szabadságharc és forradalom, amely 
a nemzet szabadság- és függetlenség igényéből indult el. 
A nem-zet saját kezébe vette a sorsát, nemzeti kormányt, 
szabadságot akartak. A lelkes tömeg, élén vezetőikkel 
tudott lelkesíteni és mozgósítani. 
Ezen az ünnepen visszatekintünk a múltra, emlékezünk hő-seinkre, próbáljuk levonni a történelem tanulságait, 
hogy biztonságos jövőt teremtsünk magunknak, gyermekeinknek, uno-káinknak. Az elkövetkező napokban látni 
fogjuk, hogy szerte a világon, ahol magyarok élnek, méltósággal ünneplik a magyar szabadság napját, március 
15-ét (…) 
Mindenkinek feladata van, hogy a nemes ügyek mellé álljon, hogy közösen tudjuk megvédeni nemzeti ér-
tékeinket, és együtt tudjuk építeni közösségeink jövőjét!” 

Az alábbiakban Fodor Zoltán megyei tanácsos ünnepi beszédét ol-
vashatják: 
,, D. a J. Kr.! 
Tisztelt meghívottak! Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Ajnádiak! 
A csíki területi RMDSZ nevében köszönöm a meghívást a 
szervezőknek. Ezelőtt egy hónappal amikor a rendezők felkértek, hogy 
itt köszöntsem az egybegyűlteket, végig futott a fejemben, hogy miről is 
fogok majd szólni Önökhöz. Azóta sok minden megváltozott, a vírussal 
szemben a harcot megnyertük, de február 24-én a szomszédos országban 
kitört a háború. A szabadság szó más értelmet kapott, eddig két és fél 
millió ukrán állampolgárnak el kellett hagyja szülőföldjét. 
 
Kedves Barátaim! 
174 év választ el bennünket 1848 hőseitől, de a szabadságvágy, füg-
getlenség, bátorság, hazaszeretet eszméje, az eszmék melletti határozott 
kiállás semmit sem változott. Március 15-én, amikor kitűzzük a 
kokárdát, megdobban a szívünk. A szabadság, az összetartozás, az igazi 
hazaszeret, a remény egy jobb és igazságosabb életért érzése hatal-
masodik el rajtunk. Nem fordulhat elő, hogy valaha megfeledkezünk e 
napról, hogy kiessen a közös magyar emlékezetből. 

Ezen a napon a szabadságot ünnepeljük, de ez nem jelenti azt, hogy 1848-49 hősei egyszer és mindenkorra ki-
harcolták volna mai szabadságunkat. Adtak nekünk egy mintát, egy példát, egy örök magyar eszményt, amelyért 
meg kell nekünk is küzdenünk. 
A mai megemlékezés alkalmából tekintsünk tisztelettel a magyar nemzeti lobogóra, a kokárdára, a magyar 
hagyományokra és az 1848-49-es szabadságharc hőseire, akiknek szívében megszületett a szabadság eszménye. 
De mi is a szabadság? Wass Albert Emlékezés egy régi márciusra című verséből idézek: 
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Az erdőszélen hóvirág fehérlett. 
Sarjadó gyepen az iskola glédában állt, mint még soha. 
Valaki a Talpra Magyart szavalta. 
Aztán a tanító beszélt a szabadságról. 
Hallgatta sok parasztgyerek, 
oldalt a jegyző meg a pap s tisztes, komoly, ősz emberek. 
A harangozó tartotta a zászlót vén bajszos arcán zord egykedvűséggel. 
S a tanító lelkesen magyarázta, hogy mi is történt ezelőtt sok, nagyon sok évvel. 
Hősökről beszélt és csatákról s arról, hogy miként folyt a vér, 
amikor annyi ember meghalt valamiért. 
A többiek hallgatták némán. Hitték is, nem is a mesét. 
Öreg volt már a múlt. Setét s bizonytalan ködök takarták. 
S egyszerre csak egy kisgyerek hangosan megszólalt hátul: 
„Édesanyám! Mi a szabadság?” 
A tanítóban elakadt a szó. 
Odanéztek mindannyian. 
Az asszony pedig felsóhajtott és azt felelte: 
„Amikor hazajönnek a katonák, fiam” (…) 
S mi lesz, ha majd egy szép napon megkérdezi egy kisgyerek: 
„Édesapám, mi a szabadság…?” 
Ó, hóvirágos régi Március… 
Talán sóhajtunk egyet mi is akkor 
és csak annyit mondunk csöndesen: fiam, szabadság az, ha majd hazatérhetünk mindannyian. 
 
Kedves fiatalok! Az a szabadság, amikor hazatértek mindannyian. 
Március 15. példát ad nektek. Egy település polgárai akkor szabadok, ha képesek megvalósítani elképzeléseiket. 
A ’48-as fiatalok jól tudták, aki szabad akar lenni, bátornak kell lennie, vállalnia kell küldetését. Maguk álltak ki, 
és maguk vitték győzelemre a forradalmat és feltámasztották a nemzetet. 
Kívánom, hogy a falu közössége tudjon mindig békében és egyetértésben ünnepelni, adjon hozzá erőt a magyar 
ősök tisztelete!Hálás szívvel köszönöm, hogy meghallgattak – Isten áldja a magyart!” (Fodor Zoltán) 
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Nagyböjti keresztút a Kálvárián 
 Nagyböjti vasárnapokon délután 3 órától 
keresztúti ájtatosságot végeztek az ajnádi kálvárián. 
Imádkoztunk együtt a békéért, családjainkért, közös-
ségünkért! 

Bérmálás Ajnádon 

 2022. május 2-án, hétfőn délután bérmálási 
szentmise keretében dr. Kerekes László püspök atya 
13 ajnádi fiatalt részesített a bérmálás szentségében. 
Isten éltesse sokáig az ünnepelteket! 

Püspöki látogatás az épülő kápolnánál 
 Május 2-án, Dr. Kerekes László püspök atya és 
kísérete – az ajnádi bérmálás után – megtekintette az 
épülő Szent Ilona-kápolnát, ahol beszámoltunk az 
építés folyamatáról és a folytatásról. Istennek legyen 
hála! 



Elismerés az ajnádi közösségépítő munkáért 
 

 2022. május 28-án az ajnádi közösség nevé-
ben Szent István Közösségi Díjat adtunk át Szőgyör 
Loránd részére a közösségi munka elismeréseként. 

 

“… ez a díj köszönet az eddigi közösségépítő tevé-
kenységedért; megerősítés, hogy van értelme ennek a 
munkának, és folytatni kell, ahogyan lehetsé-
ges. Reméljük, ez a 40 év csak egy mérföldkövet jelent 
az életkorodban is és a közösségi munkában is. Gratu-
lálunk, Isten éltessen sokáig családod, barátaid és a he-
lyi közösség körében.” (részlet az ünnepi beszédből) 
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Elsőáldozás 
 
 Május 22-én 8 gyermek járult első szentáldozás-
hoz az ajnádi templomban. Isten segítse továbbra is 
őket, hogy növekedjenek hitben és szeretetben! 

Fülöp testvér diakónussá szentelése 

Május 21-én, szombaton 
10.30-tól a csíksomlyói 
kegytemplomban dr. Ko-
vács Gergely érsek diakó-
nussá szentelte Csáki Fe-
rencet, Fülöp testvért. 
Népes csoport vett részt a 
faluból, köszöntöttük őt 
közösségünk nevében. 
Büszkék vagyunk rá, a jó 
Isten segítse továbbra is 

hivatásában, imádkozzunk érte!  

Pünkösdi zarándoklat  
 

 Hála a jó Istennek és a csíksomlyói Szűzanyának, 
hogy a pünkösdi fogadalmi búcsún imádságos lelkület-
tel és méltósággal részt tudtunk venni az egyházközsé-
gi gyalogos zarándoklaton. Köszönjük mindenkinek a 
hozzállását, áldozatát! 

Osztálytalálkozó (1982-2022) 

 Június 11-én, szombaton 40 évesek osztálytalál-
kozójára került sor Csíkszentmihályon. Isten éltesse az 
ünnepelteket! 



Ministránstábor 
  
 Két napos táborban vett részt 29 ajnádi ministráns és 8 kísérő a 
Pottyandi Erdei Iskolában. Két csoportban zajlottak a tevékenységek, 
közösségépítő és játékos foglalkozások, közös imádságok, tábortűz, ve-
télkedők, pingpong és nem maradt el a gyerek-felnőtt focimeccs sem. 
Megtekintettük a pottyandi haranglábat, a menasági műemléktemplomot, 
illetve a helyi múzeumot. Köszönjük mindazoknak, akik segítkeztek a 
szervezésben, akik szállították és elkísérték, gondjukat viselték a gyer-
mekeknek. 
A tábor nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, hálásan köszönjük 
nekik is. Elmondhatjuk, hogy nagy élmény volt a tábor a gyermekeknek, 
még a felnőtteknek is. Hálásak vagyunk értük! 

Orbán-családtalálkozó 
 

 Augusztus 13-án hetedik alkalommal szervezték meg az Orbán-találkozót, ezúttal az ajnádi néhai Orbán La-
jos (gyermekei: Erzsébet és Margit) leszármazottai hívták a rokonságot a találkozóra, amely a szentmihályi temp-
lomban kezdődött szentmisével. 
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Kortárstalálkozó (1972-2022) 

 Augusztus 13-án, szombaton 50 éves kortársta-
lálkozóra került sor Csíkszentmihályon. Isten éltesse 
az ünnepelteket! 

Harangszentelés a kápolnánál 

Augusztus 14-én, va-
sárnap az épülő Szent 
Ilona-kápolnánál ha-
rangszentelésre gyűl-
tünk össze. A 39 kg-os 
harangot Lázár Imre 
udvarhelyi harangöntő 
műhelyében készíttette 
és adományozta a kö-

zösségnek: id. Máté József és lánya, Mária, ifj. Máté 
József és családja. Isten fizesse! 
A harangot Ft. Tankó Szilveszter plébános szentelte 
meg, ünnepi beszédet mondott Borboly Csaba, megyei 
tanácselnök, a helyiek nevében: Szőgyör Loránd és 
Bogos Róbert. Ezt követően a harangot felszerelték a 
toronyba és megszólaltatták. 
Köszönjük mindenkinek a részvételt, támogatást, az 
előkészületekben végzett munkát, az ajnádi tűzoltók és 
egyháztanácsosok segítségét. 
Jó volt együtt lenni a kápolna körül olyan közösség-
ben, amely tenni akar és áldozatot vállal. 
Hálás köszönet!  

Szent István király ünnepe Ajnádon 
  
 Augusztus 20-án, államalapító királyunk és kö-
zösségünk védőszentjének ünnepén búcsús szentmisén 
vettünk részt. A szentmise szónoka Mazai Tihamér 
gyimesbükki segédlelkész volt, aki újmisés áldásban 
részesítette a résztvevőket. Köszönet mindenkinek a 
segítségért, közreműködésért, mellyel még szebbé tet-
ték az ünnepet. 
“Haladjunk továbbra is a Szent István által kijelölt 
úton, s akkor közösségeink megmaradnak.” 



Tűzoltó felszerelések és az új tűzoltószertár átadása 
  
 2022. október 1-jén szombaton délután került sor a csíkajnádi új 
tűzoltó szertárban a Hargita Megye Tanácsa által támogatott eszközök 
átadására a Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltóknak. Az idén Hargita Megye 
Tanácsa 5500 lejjel támogatta az egyesületnek az eszközbeszerzéseit, a 
tűzoltó egyesületeknek szánt program Védő felszerelések vásárlása az 
Önkéntes Tűzoltóknak című pályázat által. A pályázat önrészét a csíkaj-
nádi Bartis Gumiszervíz támogatta. 
 Az esemény keretén belül átadták az új tűzoltó szertárat, amelyet a 
csíkszentmihályi Önkormányzat építtetett Hargita Megye Tanácsa rész-
támogatásával. Az ünnepségen Dobos László alpolgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának el-
nöke méltatta az ajnádi tűzoltókat. Az új épületet Tankó Szilveszter plé-
bános áldotta meg. A rendezvényen a helyi önkéntes tűzoltók mellett részt vettek a csíkszentmihályi és a csík-
vacsárcsi önkéntes tűzoltók is. 

Közös gyakorlat, tapasztalatcsere 
2022. október 7 és 9. között közös gyakorlatot tartottunk a kötegyáni 
önkéntes tűzoltókkal (Magyarország) a 2 csapat egy bozóttűz oltását 
és egy lakóházból való mentést gyakorolta, az utóbbinál légzőkészü-
lék használata volt szükséges. Tapasztalatcsere és a gyakorlatban ta-
pasztalt hibák megbeszélése volt még a fő téma. Hálás köszönet min-
den önkéntesnek, különösen a kötegyáni csapatnak, akik meglátogat-
tak és akiktől sokat tanultunk pár nap alatt. 

Idősnapi kirándulás 
  
 Október 15-én, szombaton 10. alkalommal szerveztünk idősnapi 
kirándulást. A kirándulás során meglátogattuk a felújított fogarasi várat, 
a kerci ciszterci kolostor romjait és a műemléktemplomot, valamint a 
Transzfogarasra is feljutottunk a Bâlea tóhoz. Összesen 97 személy ki-
rándult. Hálás köszönet a támogatásért Hargita megyei Gyermekvédelmi 
és Szociális Igazgatóságnak, Szent István Szervezetnek, egy névtelen 
támogatónak. Támogatóknak köszönhetőn jutányosabb áron vehettek 
részt a kirándulók. Jó volt együtt lenni, élmény marad mindannyiunknak! 
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Történelmi megemlékezés Varjadorján 
 Szeptember 11-én, vasárnap délután megemlékeztünk a 78 évvel ez-
előtti ajnádi faluégésről és a front áldozatairól. 1944. szeptember 8-9-én a 
falu nagy részét felégették, 185 család maradt fedél nélkül, a lakosság nagy 
része egészen Vas megyéig menekült. 1945 tavaszán hazatértek őseink és 
hamuból újjáépítették a falut. Az 1944. augusztus 31 – szeptember 9. között 
zajló heves harcok alatt elesett magyar honvédekről, névtelen hősökről emlé-
keztünk az emlékműnél. Koszorúzott az ajnádi egyháztanács, az önkéntes 
tűzoltók egyesülete és a Szent István Szervezet. Koszorút helyeztünk el az 
ajnádi Szakálli Aladár keresztjénél is, akinek 17 évesen, 1945. március 24-én 
felrobbanó akna szilánk halálát okozta. Tisztelet a hősöknek! Köszönet 
mindazoknak, akik részt vettek és akik segítettek az előkészületekben. 

Mária Neve búcsú 
 Szeptember 12-én a réi haranglábnál Mária Neve búcsú volt, a szentmisét Gábor Zoltán szépvízi plébános 
mutatta be. 

Rózsafüzér a Mária Rádióban 
Idén a ministráns gyermekeink két alkalommal (június 30-án és augusztus 25-én), férfi rózsafüzér-

társulatunk (október 20-án) egy alkalommal vezették a rózsafüzér imádságot a csíksomlyói Mária Rádióban. Kö-
szönet Kercsó Zoltán kántor úrnak, önkénteseknek és mindazoknak, akik a közreműködtek, segítkeztek. 
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Idén is fellángoltak az őrtüzek 
Az ajnádi tűzoltók, mint szervezők, találó hely-

színt választottak az őrtűz-gyújtásra, a kápolna körüli 
területet. Egykor itt ezen a helyen lehetett látni, fogad-
ni a széphavasi Szentlélek kápolnától a lármafa jelzést, 
melynek a célja, veszély esetén, a mielőbbi értesítés, 
informálas. Ha közeledett az ellenség, fellángoltak a 
lármafák. Innen valószínűleg Szőcs János helytörté-
nész szerint is – továbbították a jelzést a somlyói Sal-
vator kápolnához, onnan a rákosi Bogáti kápolnához és 
így tovább. Így működtek a lármafa jelző rendszerek 
1600-as és 1700-as években. Most, amikor a kápolna 
építése is folytatódik, találó, hogy erre az emlékezésre, 
tűzgyújtásra itt került sor. Köszönjük az önkéntes tűz-
oltóknak és segítőiknek, hogy idén is megszervezték. 
 Külön köszönet, hogy a rendezvény végén agapé-
ra várták a résztvevőket. Legyen továbbra is a közössé-
gi összetartás, összefogás alkalma. 

Folytatódnak a Szent Ilona-kápolna munkálatai 
 A Szent Ilona-kápolna munkálatai jó ütemben 
haladnak, a kivitelező a csíkszeredai Impex Aurora 
Kft. cég folytatja a munkát: kívül-belül a vakolást, a 
homlokzaton a díszítő párkányokat készítik, s végül a 
meszelést, csatornázást. 
 Szakács László helyi asztalos elkészítette és be-
szerelte a tölgyfából készült 6 boltíves ablakot, a kör-
ablakot és a bejárati ajtót. A bejárati ajtót a Svédor-
szágban élő Szőcs Attila és családja ajánlotta fel támo-
gatásba, értéke 6000 lej volt. A homlokzaton levő kör-
ablak elkészítése és beszerelése Szakács László és csa-
ládjának az adománya. Isten fizesse! 
 A további bútorzat is tervezés alatt van, 8 pad 
lesz és miséző oltár 3 székkel, valamint húsvéti gyer-
tyatartó. A belső villanyszereléssel is haladt a kivitele-
ző (Datalux Electroservice Kft.), a villamosság majd 
generátorra kapcsolható, a villámhárítónak is a föld-
munkáit elvégezték. 
 Az idei főtámogató Hargita Megye Tanácsa pá-
lyázati úton 87.500 lejjel, Csíkszentmihály Önkor-
mányzata 17.500 lejjel. Ezúton is köszönjük a pályázati 
támogatásokat! 
 Az idei további költségeket a plébánia és a hívek 
adományából szükséges kiegészíteni. Jövőre marad a 
padló és lépcső burkolása, a villámhárító felszerelése 
és a területrendezési munkálatok. 

 Várjuk a továbbiakban is kedves hívek és elszár-
mazottak adományát, felajánlását, hogy jövőben tudjuk 
befejezni a kápolnát. Isten fizesse mindenkinek, akik 
az elmúlt időszakban adományt adtak. 

Adventi szeretetmorzsa 
 A Szent István Szervezet kezdeményezésére nov-
ember 27-én, advent első vasárnapján 8. alkalommal 
szerveztük meg az adventi szeretetmorzsát, amelynek 
keretében 50 tartós élelmiszercsomagot osztottunk ki: 
egyedülélő, rászoruló, idős-szépkorú falustársaknak. 
Köszönjük a támogatásokat: Hargita megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgatóság, Harmopan, Szent Ist-
ván Szervezet, Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, Tankó 
Szilveszter plébános, Szőgyör Loránd és családja, 
Izsák Imre és Ágnes, ajnádi egyházközösség a Szent 
Antal-persely által. Úgy éreztük, hogy sokaknak örö-
met szereztünk az adventi időszak elején. Köszönet 
mindenkinek a segítségért és támogatásért! Jót tenni jó! 

Adventi gyertyagyújtások 
Az advent időszakban a vasárnapi szentmisék 

keretében a templomi advent koszorún, délután pedig a 
templomtéren levő koszorún gyújtjuk meg a gyertyát. 
 A vasárnap délutáni ünnepélyes gyertyagyújtá-
son mindig más-más generáció közreműködésével 
tesszük még emelkedettebbé a várakozást. Első gyer-
tyát, a béke gyertyáját a fiatal házasok, másodikat – a 
hit gyertyáját a férfi rózsafüzér-társulat, a harmadikat 
a remény és az öröm gyertyáját a fiatalok, a negyedi-
ket a szeretet fényét a ministráns gyermekek és az 
egyháztanács szervezi. 

Temetőtakarítás 
Az egyháztanács szervezésében idén is három 

alkalommal került sor temetőtakarításra: nyár elején 
június 18-án sikerült összevágni és behordani a téli tű-
zifát, lekaszálni a füvet a temetőben és elhordani a fel-
gyűlt szemetet. Az őszi takarításra október 8-án, illetve 
a mécses szedésre november 16-án került sor.  

Idősek köszöntése 
November 20-án a szentmise keretében versek-

kel és egy kis ajándékkal köszöntöttük az időseket. Saj-
nos, idén nem szervezték meg a szokásos idősnapi ren-
dezvényeket a községi intézményeink, ezért a civil 
szervezetek képviselői (Szent István Szervezet, Önkén-
tes Tűzoltók Egyesülete) úgy gondolták, hogy ne ma-
radjon el teljesen, hiszen az időseknek is szükségük 
van a közösség odafigyelésére, a közösségi ünneplésre. 

Új miseruhák és oltárterítők a templomban 
Néhány éve a karácsonyi perselyezést felajánl-

juk egy cél megvalósítása érdekében: a tavalyi perse-
lyezést új oltárterítőkre és miseruhák készítésére hir-
dettük meg. A perselyezésből 2022 lejt gyűlt össze. 
Ehhez még évközbe a hívek adományoztak 1198 lejt. 
Összesen 3220 lej gyűlt össze. Ebből sikerült elkészít-
tetni a piros és zöld színű oltárterítőket, a piros miseru-
hát és két ministránsruhát. Ezenkívül névtelen adako-
zók kifizették a lila színű oltárterítőt, készíttettek egy 
fehér miseruhát, illetve egy fekete miseruhát. Utóbbiak 
értéke 2800 lej. Tehát összesen a 2021-es gyűjtés és 
kezdeményezés eredményeként 6020 lej értékben sike-
rült felújítani a terítők és liturgikus ruhák állományát. 
Hálás köszönet mindenkinek, hogy szívügyüknek érez-
ték és sokan támogatták, áldozatot vállaltak ebben a 
megvalósításban. Egy ilyen kezdeményezésben is lát-
szik az egyházközösség megtartó és összetartó ereje. 
Isten fizesse az adományokat! 



8. oldal XIII. évfolyam 

Ajnád statisztikai adatai 2022-ben  

Születés  

február 25.: Szőcs Balázs  és Gabriella  harmadik gyermeke: 
Zoé; 
június 4.: Szőgyör Zoltán  és Noémi  negyedik gyermeke: Ni-
na; 
augusztus 21.: Bara János és Erika  második gyermeke: Kris-
tóf; 
szeptember 17.: Bartis Robinson és Erika kisfia: Krisztián; 

 

november 29.: Bilibok Szabolcs és Orsolya ikergyer-

mekei: Júlia és Kamilla; 
december 4.: Almasán László és Lenke második gyer-
meke: Zsanett; 
december 17.: Szőgyör Zoltán és Viktória második 
gyermeke: Nóra 

Közösségünk legifjabb tagjait,  

Isten éltesse sokáig!  

Házasságkötés   

Június 25.: Koós Szabolcs és Erős Izabella  
Gratulálunk, sok boldogságot és  

Isten áldását közös életükre! 
 

Elhalálozás 

január 17.: özv. Sipos Rudolf (szül. 1941), 81 éves 
január 18.: Császár Hunor (szül. 2007), 15 éves  
február 15.: özv. id. Császár Imréné Erzsébet (szül. 1938),  
84 éves, egykori ajnádi lakos 
március 16.: Fénya Dénes (szül. 1942), 80 éves  
július 20.: özv. Gál Istvánné Gizella (szül. 1945), 77 éves, 
Csíkszereda 
augusztus 28.: Fodor Lajosné Ilona (szül. 1951), 71 éves, 
Vacsárcsi 
szeptember 25.: özv. Antal Andrásné Zsuzsanna (szül. 1945), 
77 éves  

október 4.: özv. Csáki Endréné Erzsébet (szül. 1940), 
82 éves  
október 5.: özv. Borboly Antalné (Sipos) Mária  
(szül. 1921), 101 éves, egykori ajnádi lakos, Budaörs  
november 8.: Sipos Gergely (szül. 1948), 74 éves  
október 20.: özv. Sipos Mihályné (Orbán) Margit 
(szül. 1943), 79 éves, egykori ajnádi lakos, Csíkszereda 
december 14.: özv. Koncz Ignácné (Dobos) Mária 
(szül. 1954), 68 éves  
 

Akik  már  nem  lehetnek  közöttünk, nyugodjanak békében! 

A Szent István Szervezet 2022-es programjainak támogatói 
 

Intézmények, alapítványok: Nemzetpolitikai Államtitkárság (Magyarország Kormánya), Bethlen Gábor Alap, 
Communitas Alapítvány-RMDSZ, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszentmihály Róm. Kat. Plébánia, Harmopan, Do-
bos Virágüzlet, Alszegi és Tornácos Bolt, Crown Cool. 
 

Magánszemélyek: Izsák Imre és Ágnes, Fodor Lajos, Tankó Szilveszter, Szőgyör Loránd és családja, Hosszú 
Magdolna, valamint a kápolnaépítést támogató hívek és elszármazottak. 
 

Médiapartnerek: Vasárnap, www.romkat.ro. 
 

Partnerszervezetek: Csíkajnádi Önkéntes Tűzoltóegyesület (CSÖTE), Csíkvacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egye-
sület (VIKE).  

      

Hálásan köszönjük az idei 3,5 %-os adófelajánlásukat! 2023-ban is várjuk támogatásukat, hogy adónk 
3,5%-a maradjon itt, Ajnádon, amelyet akárcsak tavaly, idén is a közösség javára fordítjuk! Köszönjük! 

Tisztelettel, a Szent István Szervezet vezetősége. 

Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket 

és szerencsés, boldog új esztendőt kíván 

a Szent István Szervezet és az Önkéntes Tűzoltók Egyesülete. 
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