
 

 

 

 

Egyházmegyei Zarándoklat a 

Szentjobb-i Szűzanyához 

2021. szeptember 19-én, 

vasárnap Szentjobbra zarándokoltak a 

Nagyváradi Római Katolikus 

Egyházmegye papjai és hívei, ahol a 

11.00 órakor kezdődött szentmisén a 

Boldogságos Szűzanya közbenjárását, 

Szent István és Szent László király oltalmát kérték közösségeink, családjaink 

megújulásáért.  

A 

szentmise 

főcelebránsa 

Mons.Fodor 

József 

általános helynök volt,  aki egészen egyszerű 

példázatokkal jelenítette meg a hívek előtt a Szent 

Szűz segítségét bizonyító történeteket. A 

keresztények mindig is bíztak mennyei Édesanyjuk 

segítségében és ez, most, ebben az egyre több 

nehézséggel kűzdő világban is így kell legyen.  

A szentmisét követő körmenetet pedig 

Májernyik Mihály szentjobbi apát-plébános vezette.  

A szentmise előtt, 10 órától a 

Rózsafüzér Társulatok és Mária 

Légió tagjai Bărbuț Péter, a máriás 

lelkiségek felelősének vezetésével 

ünnepélyes rózsafüzér ájtatosságra 

várták a zarándokokat.  

A szentmisén résztvettek 

központunk gyermekei is, hálát adva 

a Szent Szűz anyai pártfogásáért. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 

zarándok hívek között nagyon sok 

ismerőssel találkoztunk és együtt 

ünnepelhettünk! 

Mária, 

Édesanyánk 

könyörögj  

érettünk! 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

  39  szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



 Szentjobbon, 

szeptember 24-én,  

Öreghegyi 

Szőlőfesztivál és 

Vásár 

elnevezéssel 

szerveztek egész 

napos programot, 

a Pro Szentjobb 

Alapítvány, az 

RMDSZ, a helyi 

polgármesteri 

hivatal és a 

magyarországi agrárminisztérium 

támogatásával.  

A fő cél a helyi értékek bemutatása volt.  

 
 

István beszámolója:  Szombaton nagyon jó napunk volt. A falu központjában számos rendezvényen lehetett 

résztvenni. Sok érdekes program volt 

egész nap. Feléptek a Csillagocska 

néptáncegyüttes Nagyváradrol,  a 

Vadvirág népdalkör  Szentjobbról és 

itt voltak régi barátaink  a Sárospataki 

lovagok is. A nap folyamán volt  

bográcsfőző verseny amibe 

benevesztek a  lovagok is és nagyon 

finomat főztek. Lehetett 

kézműveskedni és én kovácsoltam egy violin kulcsot 

magamnak.  

 

 

A legjobb számomra mégis a koncer  volt. A Kiscipő 

zenekar lépett fel és minden kedvenc énekemet 

végigjátszották, a Republik dalokat és mindenki velük 

énekelt. ...Nagyon jol éreztük magunkat !!!...  Ez volt a 

legjobb napom!!!  


