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Kizárólag belépővel rendelkező 
hívek vehetnek részt Ferenc 
pápa június elsejei miséjén a 
csíksomlyói hegynyeregben, 
ennek érdekében a március el-
sején induló regisztráció alkal-
mával lehet belépőt igényelni 
– hangzott el a katolikus egyház 
képviselőinek tegnapi kolozsvá-
ri sajtótájékoztatóján.

 » ROSTÁS SZABOLCS

„Nem elég csak regisztrálni 
a június elsejei pápalá-
togatásra, elutazni Csík-

somlyóra, és ott lenni a tömegben, 
hanem lelkileg is rá kell hangolódni, 
ki kell használni a történelmi ese-
mény hordozta lehetőséget” – han-
goztatta Böcskei László nagyváradi 
megyés püspök a szentatya idei ro-
mániai apostoli körútjának tegnapi 
sajtótájékoztatóján. A kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Római Katolikus Teológiai Karának 
dísztermében a pápalátogatást elő-
készítő sajtóbizottság tagjai számol-
tak be az esemény részleteiről, tud-
nivalóiról.

Mindenki részese kíván 
lenni az eseménynek
A sajtótájékoztatón bemutatták a 
pápalátogatás bannerét, rajta a négy 
erdélyi egyházmegye – temesvári, 
nagyváradi, szatmári és gyulafehér-
vári – címerével, valamint a látoga-
tás logójával. Oláh Zoltán kanonok, 
a Gyulafehérvári Főegyházmegye 
pápalátogatás ügyében illetékes 
sajtóreferense elmondta, a logó azt 
szeretné kifejezni, hogy a szentatya 
nemcsak a Székelyföldre, hanem 
mind a négy erdélyi egyházmegye 
katolikus híveihez érkezik Csíksom-
lyóra, ahová a határokon túlról is, az 
egész Kárpát-medencéből várnak hí-
veket. Böcskei László megyés püspök 
kiemelte, az apostoli körút nemcsak 
helyi ügy, Erdély valamennyi tör-
ténelmi egyházmegyéje magáénak 
tekinti, hogy közelről részese lesz 
ennek a rendkívüli és történelmi ese-
ménynek.

Az egyházfő – korábbi, aranyszínű 
körleveléhez hasonlóan – szópá-
rokkal illusztrálta a pápalátogatás 
jelentőségét, amelyet ölelésnek és 
bátorításnak, ajándéknak és kihí-
vásnak nevezett. Böcskei László 
fontosnak nevezte, hogy beteljesül 
a szentatya tavaly, a romániai katoli-
kus püspökök ad limina látogatásán 
tett ígérete, miszerint otthon akarja 
meglátogatni híveit Erdélyben. „Nem 
feledhetjük el, hogy voltak idők, 
amikor a pápa melletti kiállás életál-
dozatot is jelentett, amikor papokat 
börtönbe vetettek a pápa iránti hűsé-
gük miatt. Ezt a hűséget köszöni meg 
a pápa, és arra buzdít, hogy meg-
maradjunk hitünkben, egyházunk-
ban” – hangoztatta a váradi megyés 
püspök, nagy ajándéknak nevezve, 
hogy az erdélyi római katolikus hívek 
„otthon” köszönthetik Szent Péter 
utódját, Krisztus földi helytartóját. 

Hozzátette, elevenen kell őrizni a 
közös álmot, aminek a neve Jézus 
Krisztus, össze kell fogni, hiteles és 
hatékony keresztény életet kell élni, 
ehhez pedig a szentatya látogatása 
mindenkinek lökést ad.

Szigorú biztonsági ellenőrzések 
várhatók
A sajtótájékoztatón bejelentették: 
március elsején, pénteken indul az 
előjegyzés a www.pontifex.ro oldalon 
Ferenc pápa június elsejei csíksom-
lyói látogatására, amelyre egyébként 
a teljes Kárpát-medencében zajlik a 
csoportok szervezése a plébániákon. 
Az online előjegyzés azt a célt szol-
gálja, hogy zökkenőmentes legyen 
a szervezés, olajozottabban menjen 
a hívek feljutása a Kis- és Nagy-Som-
lyó-hegyre, valamint a hegynyeregbe, 
továbbá hogy a szervezők időben ké-
pet kapjanak a zarándokok várható 
létszámáról. A tervek szerint a regiszt-
ráció március 31-én lezárul, de az ösz-
szesítés után szükség esetén néhány 
nappal meghosszabbítják.

Az előjegyzés csoportos és egyé-
ni formában történik, mindemellett 
előnyt élveznek a csoportban érke-
zők. Oláh Zoltán kanonok elmondta, 
a regisztrálók – akiket utólag szek-
torokba osztanak be – e-mailben 
kapnak visszajelzést, amelyben a 
szervezők vonalkódos belépőt külde-
nek nekik, amit mindenkinek ki kell 
nyomtatnia. „Ezek a belépők egyedi-
ek, csak egy személy léphet majd be 
velük a csíksomlyói hegynyeregbe. 
Lehet menni Csíksomlyóra belépő 
nélkül is, de akik nem regisztrálnak, 
azokat nem engedik be a biztonsági 
zónába, ők csak távolról, legfeljebb 
kivetítőkön, hangosítókon keresztül 
követhetik az eseményt” – hívta fel 
a fi gyelmet a pápalátogatás kom-
munikációs vezetője, hangsúlyozva, 
hogy a regisztráció ingyenes. Kide-
rült, minden zarándok biztonsági 
ellenőrzésen esik át a Kis- és Nagy-
Somlyó-hegy köré építendő kerítésen 
elhelyezett beléptetőkapuknál, ezért 
ajánlott kora hajnalban odaérni a 
helyszínre.

Oláh Zoltán tolmácsolta a csíksze-
redai önkormányzat kérését is, mi-

szerint senki ne tervezze az utazást 
személygépkocsival, mivel egyrészt 
nincs elég parkolóhely a hargitai 
megyeszékhelyen, másrészt a vá-
rost május 31-én lezárják az autós 
forgalom előtt, június elsején pedig 
csak külön engedéllyel rendelkező 
mikrobuszok, gépkocsik juthatnak 
be. A szervezők nyomatékos kéré-
se – mivel szeretnék megőrizni a 
rendezvény imádságos jellegét –, a 
pápai mise idején ne hangozzék el 
politikai-társadalmi üzenet, ne vi-
gyen magával senki a zarándoklat 
jellegétől idegen jelképet, zászlót. A 
hívek gyógyszert, tábori széket, eser-
nyőt, zászlót, élelmet, ásványvizet 
(utóbbit csak félliteres kiszerelésben) 
bevihetnek  magukkal, de lehetőleg 
minél kisebb csomagot. Elhangzott, 
hogy szúró-vágó eszközöket, bicskát, 
üveget, robbanóanyagot, fegyvert 
senki nem tarthat magánál.

Egyébként a Ferenc pápa részvé-
telével tartandó csíksomlyói mise 
latin nyelven zajlik majd, az énekek 
magyarul csendülnek fel, a szentatya 
pedig olaszul szól a zarándokokhoz, 
amit magyar, román és angol nyelv-
re fordítanak; a ceremóniát kivetí-
tőn is követni lehet majd, ugyanis a 
román közszolgálati televízió (TVR1) 
élőben közvetíti. Oláh Zoltán kano-
nok kérdésünkre elmondta, a szer-
vezők felmérték, hány embert lehet 
a Kis-Somlyó-hegyen elhelyezni úgy, 
hogy rálátást, kihangosítást bizto-
sítsanak számukra, ezért több mint 
tízhektáros lesz a román biztonsági 
szolgálatok, a kormányőrség (SPP) 
által kerítéssel körbevett biztonsági 
övezet Csíksomlyón. Úgy fogalma-
zott: nem lát okot aggodalomra, so-
kan elférnek a hegynyeregben, ahol 
több százezer zarándokra számíta-
nak, és éppen azért fontos a regiszt-

ISMERTETTÉK A SZERVEZŐK A SZENTATYA CSÍKSOMLYÓI LÁTOGATÁSÁNAK TUDNIVALÓIT – LELKI RÁHANGOLÓDÁSRA SZÓLÍTJÁK A HÍVEKET 

Előjegyzéshez kötik a belépést a pápa miséjére

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök (állva) szerint a szentatya valószínűleg bátorító üzenetet hoz erdélyi híveinek
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ráció, hogy előre tudják, hozzávető-
legesen hányan érkeznek.

Az ökuméniáról is szól 
az apostoli körút
A szentatya romániai apostoli körút-
jának részleteit ismertető sajtótájékoz-
tatón megkérdeztük Böcskei Lászlót, 
az esemény pasztorális jellegén túlme-
nően reménykednek-e abban, hogy 
a látogatás előremozdítja a katolikus 
egyház évtizedek óta fennálló nehéz-
ségeinek – például az egyházi javak 
visszaszolgáltatásának – megoldá-
sát. A nagyváradi megyés püspök 
elmondta, a pápa elsősorban a hí-
veit látogatja meg, de nem szabad 
elfelejteni, hogy nemcsak egyház-, 
hanem államfői minőségben is ér-
kezik. Ugyanakkor az is tény, hogy 
pasztorális jellegén túlmenően a 
látogatás az ökuméniáról is szól, 
hiszen a katolikus egyházfő Daniel 
ortodox pátriárkával is találkozni 
fog. „A pápalátogatást nem úgy kell 
értelmezni, hogy a szentatya ügyin-
tézőként érkezik. De elmondhatjuk, 
hogy felvilágosították a romániai 
katolikus egyházunk, közösségünk 
életéről, ismeri azokat a gondokat, 
amelyekkel szembesülünk, és ke-
resi a megoldásokat. Fontos, hogy 
a híveken kívül a világi hatóságok-
kal is találkozik, az arra illetékesek 
pedig tudják, miként kell úgy átadni 
az információkat, hogy a szentatya 
reális képet kapjon az itteni gondok-
ról, és megnevezze a fájó pontokat, 
amelyekre a politikum megoldást 
találhat” – jelentette ki a váradi 
püspök. Hozzátette: nem szabad azt 
várni, hogy a látogatás egy csapásra 
megoldja az egyház problémáit, vi-
szont minden bizonnyal olyan súly-
lyal bír, amely megoldásra serkenti a 
döntéshozókat.

 » A szervezők 
nyomatékos ké-
rése, hogy mivel 
szeretnék meg-
őrizni a rendez-
vény imádságos 
jellegét, a pápai 
mise idején ne 
hangozzék el 
politikai-társa-
dalmi üzenet, ne 
vigyen magával 
senki a zarán-
doklat jellegétől 
idegen jelképet, 
zászlót.

 Előrelépés lehet Csíksomlyó UNESCO-listázása terén

Kérdésre válaszolva Oláh Zoltán kanonok elmondta: biztos abban, hogy Ferenc pápa látogatása 
nem a hátrányára, hanem az előnyére szolgál az azt célzó kezdeményezésnek, hogy a csíksomlyói 
pünkösdi búcsú felkerüljön az UNESCO szellemi világörökségi listájára. A kelet-közép-európai 
régió legnagyobb katolikus zarándoklatát a bukaresti kulturális minisztérium még Kelemen Hunor 
tárcavezetői mandátuma idején, 2013-ban terjesztette fel az UNESCO-listára, ám később a román 
hatóságok kifaroltak az ügy mögül, és nem tartották fenn a jelölést.




