
Néhány kiemelkedő mozzanat a 2021-es évből 

A Remeteség, mint minden évben, idén is bőkezűen ajándékozta meg szépségével, 

békességével az odaérkezőket. Vannak, akik soknapos gyaloglásuk fáradtságát 

hozták magukkal, 

Májusi zarándokok 

 

 

 

de megpihenve, örömmel szívükben folytatták útjukat. 

 

Mások a szabadság frissességével eltelve jöttek fel a Remeteségbe meglátni 

Isten csodáit a teremtett világban és egymás szeretetében: 



Kairos tábor 

 

 

 



 

 

 

 



Ismét mások egyházközségük 25 éves alapításáért szóló hálájukat hozták ide fel 

magukkal, közösségi összetartozásuk jegyében gyalogolva. 

A marosvásárhelyi Remete Szent Antal egyházközség zarándoklata  

 

 

 

 

 

 



És vannak, akik a hasznost a kellemessel ötvözve éltek át emlékezetes napokat a 

Remeteség búcsús ünnepe előtt. 

Mustármag tábor 

 

 

 

 

 

Említésre méltók az egyénileg érkezők is, akik a mindennapi élet zajából kilépve, 

egy hétvégi „magány” után, a csendben leegyszerűsödött gondolatokkal és 

megbékélt lélekkel mentek vissza mindennapi feladataikhoz. (Őket nem volt ki 

fotóban megörökítse… :)) 



Ha már kiemelkedő mozzanatokról akartam írni, nem hagyhatom ki a felsorolásból, 

hogy több alkalmat is felölelő munkával megalkotott új oltár került a „nyitott 

templomba”. A többszáz kilós kő talapzatra állításában, Papp Laci pap bácsi 

„építőmesterünk” koncepciójára alapozva, közreműködött gondolatilag és 

tettlegesen néhány félelmet nem ismerő sóváradi fiatal, a marosvásárhelyi Szent 

Imre Kollégium néhány diákja, végül pedig a Mustármag munkatársi közössége 

végezte a záró mozdulatot, a papbácsi szellemi és fizikai erejére, valamint a 

„nyílalló” rudakra támaszkodva.  

És íme: 

 

 

Mivel éppen a közös erővel való alkotás szépségére tértem ki, ide talál a köszönet 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és a Magyar Kormánynak, hogy évről évre 

anyagi támogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a Remeteségben szervezett 

alkalmakon egyre jobb körülmények várják az ideérkezőket. Ezen támogatásoknak 

köszönhetőek a honlapon előző leírásokban szereplő beruházások, felújítások, 

amikről már olvashattatok. Most ugyancsak a BGA támogatásával újabb két 

napelemmel és akkumulátorral „gazdagodtunk”, valamint szolgálati szobák 

kialakításához szükséges építőanyagokat vásárolhattunk.  

 

 

 

Bizakodva folytatjuk a fejlesztést, felújítást, mert öröm látni a gyerekeket, 

fiatalokat, házaspárokat, zarándokokat, a Remeteségben töltött alkalmakon, 

ahogy a teremtett világ, Isten és egymás szeretetében gyarapodnak.    


