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EGYÜTT HALADNAK: A CSÍKSOMLYÓI MÁRIA-KEGYHELYETIS FELKERESI ROMÁNIAI LÁTOGATÁSA KERETÉBEN FERENC PÁPA

Teljesül az erdélyi katolikus hívek álma
Történelmi jelentőségű eseménynek
ígérkezik Ferenc pápa május 31. és
június 2. közötti romániai látogatása,
ennek keretében ugyanis felkeresi
Erdélyt is. A római katolikus egyház
lázasan készül a szentatya fogadására, hiszen személyében először
látogat el Jézus földi helytartója az
erdélyi hívekhez: a Fehér megyei
Balázsfalvára, valamint a Hargita
megyei Csíksomlyóra.
» BARABÁS HAJNAL, ROSTÁS SZABOLCS

K

özleményben jelentette be pénteken a
Vatikán, valamint a román államelnöki hivatal a romániai és erdélyi katolikusok által várva várt hírt, miszerint Ferenc
pápa május 31. és június 2. között Romániába látogat, ugyanakkor felkeresi Csíksomlyót is. Az elnöki hivatalnak otthont adó
Cotroceni-palota rövid tájékoztatása szerint
Ferenc pápa Klaus Johannis államfő és a
romániai katolikus egyház meghívásának
tesz eleget. A szentatya felkeresi Bukarestet, Jászvásárt (Iași), Erdélyben pedig a
hazai görögkatolikusok szellemi központjának számító Balázsfalvát, valamint a római
katolikus Csíksomlyót. Az elnöki hivatalhoz
hasonlóan a Szentszék is beharangozta az
apostoli utat, amelynek részletes programját később ismertetik.

helyre. Oláh Zoltán kanonoktól, a pápai látogatás sajtófelelősétől megtudtuk, ezen a
napon a csíksomlyói zarándoklat mintájára
a hegynyeregben szabadtéri szentmisét tartanak, amelyet Ferenc pápa celebrál majd,
és ő is mondja a prédikációt. A liturgia nyelve a latin lesz, a homíliát a pápa olaszul
mondja, azt fordítják majd magyar nyelvre.
A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és
Papnevelő Intézet tanára hozzátette, sajnos
arra már nincs mód, hogy módosítsák a
pápa látogatásának dátumát annak érdekében, hogy a csíksomlyói fogadalmi búcsú
idejére essen, azonban így is mindössze
csak egy hét választja el a két eseményt egymástól. Különben felmerült a két esemény
összevonásának lehetősége, ám a csíksomlyói ferencesek a hétvégén megerősítették,
hogy az idei pünkösdi búcsút június 7. és
10. között tartják. Mivel a gyulafehérvári
főegyházmegyében a hivatások éve van, a
pünkösdi búcsú is ennek jegyében zajlik,
mottója: „Íme, az Úr szolgálóleánya”.

hét elején megbeszélés zajlott Csíksomlyón
a pápa látogatásáról. Feladatuk lesz, hogy a
pünkösdi búcsú szervezési tapasztalataiból
kiindulva úgy alakítsák ki a környezetet,
hogy az megfeleljen a pápa által celebrált
misének. „Az esemény előkészítéséhez
messzemenően eleget teszünk az egyeztetésen jelenlévő egyházi küldöttség tagjai által
felvázolt sajátos elvárásoknak” – közölte az
elöljáró. Hozzátette, számítani lehet arra,
hogy ezúttal a pünkösdi búcsúk alkalmából
megszokott kereskedési és közlekedési feltételek sokszorta szigorúbbak lesznek, várhatóan a Szék útján teljes mértékben tilos lesz
minden kereskedelmi tevékenység.

Helytállás, kiállás, felkészülés

Pál József Csaba temesvári megyéspüspök
szerint a pápalátogatás híre öröm a romániai katolikus egyházmegyéknek, ugyanakkor e látogatás az egység építésének eszköze is lehet. Az egyházi elöljáró – akit tavaly
májusban nevezett ki Ferenc pápa a temes-

Történelmi esemény

Szabadtéri mise a hegynyeregben

A katolikus egyházfő június 1-én, szombaton látogat el a csíksomlyói Mária-kegy-

Elesetteket is felkeres a szentatya

Ferenc pápa fogadja a Vatikánban Böcskei László nagyváradi megyéspüspököt

„Székelyföldön lesz a világ szeme”

Darvas-Kozma József pápai káplán, címzetes esperes, csíkszeredai plébános megkeresésünkre úgy nyilatkozott: csíksomlyói
látogatásával a pápa tiszteletét teszi a székelyek és az erdélyi katolikusok, egyben
az erdélyi magyarság előtt, ugyanakkor a
katolikus románok és a görögkatolikusok,
minden erdélyi lakos irányába is. „Ilyenkor
a nagyvilág Székelyföld felé tekint, Csíksomlyóra, és mi a jelenlétünkkel igazoljuk,
hogy vannak magyarok, vannak székelyek
és van Székelyföld, nem lehet ezt elhallgatni” – hangsúlyozta az esperes. Hozzátette,
a szentatya látogatását úgy értékeli, mint
a magyar nemzet iránti tisztelet kifejezését, amely jó hatással lesz a családokra, a
szülő-gyermek, ember-ember közötti kapcsolatokra, de akár a nemzetek kapcsolatára is. „Imádkozunk, hogy a Jóisten adjon
jó gondolatokat és megoldásokat a helyi
vezetőknek is, mert a városvezetésnek, a
megye vezetőinek, és az erdélyi érdekvédelmi közösségeknek, mindannyiunknak
össze kell fognunk. Ki kell használnunk a
lehetőséget, és nem a kákán keresni a csomót” – jegyezte meg Darvas-Kozma József.
Az esperes hozzáfűzte, öröm, hogy együtt
ünnepelhetünk a pápa látogatásakor és az
azt követő szombaton is Csíksomlyón, a
pünkösdi búcsún, úgy, hogy velünk a világ
magyarsága, mindkét esemény fölemelő és
minket erősítő ünnep.
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere lapunknak elmondta, már a múlt
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Nagy horderejű eseményként élik meg az erdélyi római katolikusok, hogy első alkalommal ellátogat hozzájuk Krisztus földi helytartója, Szent Péter utódja. „Ez nagy horderejű
esemény, erre nem volt példa a történelem
folyamán. A pápa látogatása hitelesíti, megerősíti és bátorítja azokat a híveket, akik
korábban ki voltak téve a kommunista elnyomásnak, vallásilag és nemzetiségileg is
kisebbségben élnek” – fogalmazott érdeklődésünkre Potyó Ferenc pápai prelátus, a
Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye általános helynöke. Hozzátette, komolyan készülnek a szentatya fogadására,
és minden lépésről tájékoztatást nyújtanak,
többek között az érsekség www.ersekseg.
ro honlapján is. Az erdélyi katolikusok régi
vágya teljesül Ferenc pápa látogatásával.
„1999-ben is szeretett volna Szent II. János
Pál ellátogatni Erdélybe, de szándékában
akkor megakadályozták” – jegyezte meg a
helynök. Potyó Ferenc arra utalt, hogy elsőként II. János Pál pápa járt Romániában
húsz évvel ezelőtt, akkor ő csak Bukarestet
kereste fel, ami csalódást okozott az erdélyi,
zömében magyar anyanyelvű hívek körében. „Azóta is többször hívtuk a szentatyát,
hogy a magyar közösséget is látogassa meg,
mert országunkban a legnagyobb katolikus
közösség Erdélyben él. Úgy néz ki, hogy
most ez a régi óhaj teljesül” – közölte az érseki helynök, hozzátéve: a pápai látogatástól függetlenül a katolikusok ragaszkodnak
hitükhöz, és nemzeti öntudattal tesznek tanúságot erről.
A romániai római katolikus püspökkari
konferencia közleménye szerint a püspökök örömmel és hálával fogadták az apostoli látogatás hírét. Reményüket fejezték ki,
hogy sikerül megtalálni az akaratot, hogy
folytatódjék a másság tiszteletén alapuló,
keresztény egyházak közötti párbeszéd.

a többi felekezet számára is. Az előkészületeket is ebben a szellemben próbáljuk megélni. Azért imádkozom, hogy ez a látogatás
mindannyiunk öröme legyen” – hangsúlyozta a temesvári megyéspüspök.
„Talán nem túlzás azt mondani, a pápalátogatás híre bearanyozza nemcsak évkezdésünket, de az egész évünket” – fogalmazott
Böcskei László nagyváradi megyéspüspök
a Romkat.ro portál munkatársának az
apostoli út hivatalos bejelentése kapcsán.
Emlékeztetett, hogy húsz éve járt utoljára pápa Romániában, a mostani látogatás
pedig azért is nagy öröm, mert nemcsak a
fővárosba, hanem többek közt Csíksomlyóra is ellátogat a szentatya. „Ez a történelmi
egyházak számára nagy-nagy öröm, hiszen
arra a helyre látogat a pápa, ahonnan mi
az erőt merítjük, ahol a Szűzanya gondoskodását évszázadokon keresztül érezhették
nemcsak a katolikus hívek, de az egész magyar nép” – fejtette ki Böcskei László.
A szatmári egyházmegye nagy kegyelemnek éli meg Ferenc pápa közelgő romániai
látogatását – fogalmazott Schönberger Jenő
szatmári megyéspüspök. „Nagy örömmel
értesültünk Ferenc pápa romániai látogatásának tényéről! Biztos vagyok benne, hogy
egyházmegyénk hívei számára is lelkesítő,
megerősítő a szentatya irántunk tanúsított
figyelme, szeret ete. Egy pápai látogatás
ugyanakkor mindig nagy kegyelem, amiért hálát adunk a Jóistennek, és imáinkban
kérjük atyai gondviselését a közelgő találkozás jeles napjaira is” – mondta Ferenc
pápa romániai látogatásának hírére Schönberger Jenő megyéspüspök.

vári egyházmegye élére – a Romkat.ro katolikus portálnak elmondta, ez most nem
csupán ökumenikus, hanem lelkipásztori
látogatás is, így vált lehetségessé, hogy az
erdélyi hívek közé is eljön a pápa. „Mindez
két dolgot jelent számunkra. Az egyházunk
egyetemes, Szent Péter utóda, Krisztus földi
helytartója a világegyház valóságát hozza

»

„Ilyenkor a nagyvilág Székelyföld felé tekint, Csíksomlyóra, és mi a jelenlétünkkel igazoljuk, hogy vannak magyarok,
vannak székelyek és van Székelyföld, nem lehet ezt elhallgatni”.

el, de ugyanakkor az egységnek is a jele. A
szentatya az, aki egységbe fogja a katolikus
egyházat. Ebben is megerősít majd bennünket ez a látogatás. A szentatya szellemisége,
lelkülete nagyon közel áll a szívünkhöz,
ezért is öröm, ha meglátogat. Öröm, hogy
húsz év után újra pápa látogat el hozzánk,
s most eljön több egyházmegyébe is” – állapította meg Pál József Csaba, hozzátéve:
szeretné, ha ez a látogatás ténylegesen az
egységet is szolgálná.
Úgy vélekedett, az a tény, hogy a szentatyát a Katolikus Püspöki Konferencia, az
államelnök, de a román ortodox egyház
feje, a pátriárka is meghívta, egyfajta egységesítő tényező is lehet. „Reméljük, hogy
Ferenc pápa látogatása örömet fog jelenteni

Közben Francisc Doboş, a bukaresti római
katolikus érsekség szóvivője úgy nyilatkozott: a pápalátogatás hivatalos bejelentése
előtt figyelembe vették a szentatya óhaját,
miszerint az ország valamennyi katolikus
hívő közösségét fel kívánja keresni, nemzeti hovatartozásuktól függetlenül. „Ezzel
magyarázható, hogy a pápa négy helyszínt keres fel. Bukarestet, hiszen állami
látogatása keretében az állami hivatalosságokkal is találkozik, Balázsfalván ellátogat a görögkatolikusokhoz, míg Iaşiban
a román ajkú katolikusokkal, Csíksomlyón
pedig a magyar katolikusokkal találkozik”
– jelentette ki a G4Media hírportálnak az
érsekség szóvivője. Francisc Doboş hozzátette, Ferenc pápa minden bizonnyal nem
csak a magas rangú állami tisztségviselőkkel és egyházfőkkel fog tárgyalni, hanem
felkeresi az elesetteket is, ennek megfelelően nem kizárt, hogy hajléktalanokkal,
szegényekkel is találkozni fog.
Különben a Vatikán a május 31. és június 2. közötti romániai látogatással kapcsolatos nyilatkozaton kívül közzétette a
pápalátogatás mottóját és logóját is, mely
így hangzik: „Haladjunk együtt!” „Isten romániai népe együtt jár az úton a Szűzanya
oltalma alatt. Romániát gyakran emlegetik
úgy, hogy »Isten anyjának kertje«. Minden
hívő számára kedves ez a kifejezés, amelyet Szent II. János Pál is használt 1999-es
romániai apostoli útja során” – olvasható a
szentszéki közleményben. A Vatikán szerint
Ferenc pápa útja ezt a máriás szálat követi:
arra hív, hogy mindenki a mennyei édesanya oltalmazó köntöse alatt egyesítse erejét. „A szentatya mindig arra buzdít, hogy
az emberek egyesítsék erőiket, utasítsák
el az egoizmust, és a közjót állítsák a középpontba. Azért utazik Romániába, hogy
egységre hívjon, megerősítse a hitet. A logó
színei – kék, sárga, piros – a román nemzeti
zászlót színei” – közölte a Vatikán.

