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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A PÁPALÁTOGATÁSRÓL IS EGYEZTETTEK AZ ORSZÁG RÓMAI ÉS GÖRÖGKATOLIKUS FŐPÁSZTORAINAK KONFERENCIÁJÁN

Püspöki buzdítás az EP-választások előtt
Románia római és görögkato-
likus püspökei arra buzdítják 
a katolikus híveket és minden 
jóakaratú embert, hogy vegye-
nek részt az európai parlamenti 
választásokon. A Romániai Püs-
pöki Konferencián Ferenc pápa 
május 31. és június 2. között ese-
dékes romániai látogatásának 
előkészületeiről is tárgyalásokat 
folytattak.

 » KRÓNIKA

T öbbek között Ferenc pápa lá-
togatásának legújabb részle-
teiről folytattak tárgyalásokat 

az ország római és görögkatolikus 
püspökei a Romániai Püspöki Kon-
ferencia napokban tartott ülésén. 
A püspökök egyúttal arra buzdít-
ják a katolikus híveket és minden 
jóakaratú embert, hogy vegyenek 
részt az európai parlamenti válasz-
tásokon.

Az ülés házigazdája a Bukaresti 
Római Katolikus Főegyházmegye 
volt, a munkálatok pedig a sarut-

lan kármeliták ciofliceni-i rend-
házában zajlottak április 10–12. 
között. Az esemény megnyitóján 
részt vett Miguel Maury Buendía 
apostoli nuncius, valamint Mauri-
cio Rueda Beltz és vatikáni mun-
katársai, akikkel Ferenc pápa má-
jus 31. és június 2. között esedékes 
romániai látogatásának előkészü-
leteiről folytattak tárgyalásokat az 
ország főpásztorai. A háromnapos 
esemény kapcsán kibocsátott pén-
teki, szerkesztőségünkhöz eljutta-

tott közleményükben ismertetik, 
hogy a Romániai Püspöki Konfe-
rencia statútumának megfelelően 
Ioan Robu bukaresti metropoli-
ta-érsek személyében megválasz-
tották a konferencia elnökét, az 
alelnöki helyet pedig automati-
kusan Lucian Mureșan bíboros, a 
Romániai Görögkatolikus Egyház 
nagyérseke vette át. A konferen-
cia állandó tanácsába az elnök 
és az alelnök mellé a jelenlévők 
beválasztották Vasile Bizău mára-

marosi görögkatolikus, valamint 
Böcskei László nagyváradi római 
katolikus püspököt.

A püspökök fontosnak látták, 
hogy buzdítást intézzenek a kato-
likus hívekhez és minden jóaka-
ratú emberhez, hogy vegyenek 
részt a május 26-án tartandó eu-
rópai parlamenti választásokon. 
A munkálatok utolsó napján, 
pénteken a püspökök találkoz-
tak Victor Opaschi vallásügyi ál-
lamtitkárral, akivel párbeszédet 
folytattak a vallásügyi államtit-
kárság és a katolikus egyház tár-
sadalomban betöltött szerepéről. 
A konferencia ülésén szó volt 
továbbá a Pápai Missziós Művek 
kezdeményezéseiről, egy orszá-
gos családpasztorációs bizottság 
felállításáról, a Katolikus Karitász 
tevékenységeiről, a más országok 
püspöki konferenciáival létre-
jött kapcsolatokról, valamint egy 
Lourdes-ba szervezendő országos 
zarándoklat lehetőségéről. A Ro-
mániai Püspöki Konferencia kö-
vetkező ülését szeptember 25–27. 
között tartják Nagybányán, a Má-
ramarosi Görögkatolikus Püspök-
ség szervezésében.

 » A munkálatok 
utolsó napján, 
pénteken a püs-
pökök találkoztak 
Victor Opaschi 
vallásügyi állam-
titkárral, akivel 
párbeszédet foly-
tattak a vallásügyi 
államtitkárság és 
a katolikus egyház 
társadalomban be-
töltött szerepéről.

Áder János köztársasági elnök is részt vesz a pápa csíksomlyói miséjén

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek meghívására Áder János államfő részt vesz a június 1-jei 
pápai szentmisén Csíksomlyón – tájékoztatta a Köztársasági Elnöki Hivatal az MTI-t pénteken. 
A köztársasági elnök feleségével, Herczegh Anitával közösen látogat Csíksomlyóra. Áder János és 
felesége egy héttel később, a június 8-i hagyományos csíksomlyói búcsún is jelen lesz. A Ferenc 
pápa által pontifi kált szentmisére már több mint százezren regisztráltak, az előjegyzést pedig nem-
rég április 22-éig, húsvét hétfőig meghosszabbították; az eseményre Magyarországról zarándokvo-
nat indul. Jakubinyi György erre a napra is kiterjesztette a csíksomlyói búcsút, a látogatás napját is 
fogadalmi búcsúnak nyilvánítva. A Vatikán és a bukaresti elnöki hivatal március 25-én tette közzé 
Ferenc pápa május 31. és június 2. közötti romániai látogatásának programját, amelyben megerősí-
tik, hogy a szentatya június elsején szentmisét celebrál a csíksomlyói Mária-kegyhelyen. A csík-
somlyói hegynyereg több mint tíz hektárnyi területét biztonsági okokból elkeríti a román kormány-
őrség (SPP), az ott kialakított szektorokba pedig kizárólag vonalkódos regisztrációs jegy alapján 
lehet bejutni a beléptetőkapukon keresztül, amit a résztvevőknek előzőleg ki kell nyomtatniuk. 
Azok, akik nem regisztrálnak, csak távolról, kivetítőn követhetik a pápa által bemutatott misét.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Változatos tevékenységeken vehet-
tek részt a helyi Silvanus Ökológiai 

Egyesület (SÖE) és a miskolci Holocén 
Természetvédelmi Egyesület (HTvE) 
által a Föld napja alkalmából immár 
18. alkalommal megrendezett prog-
ram résztvevői a kalotaszentkirályi 

Ady Endre Iskolában. A Föld napját 
rendszerint április 22-én tartják világ-
szerte – ebből az alkalomból különféle 
eseményeket rendeznek, melyekkel 
felhívják a fi gyelmet bolygónk termé-
szeti környezetének megóvására –, 
ám ez idén egybeesik húsvét hétfővel, 
ezért sok helyen előrehozták a földna-
pi programokat. Kalotaszentkirályon 

pénteken került sor a hagyományos 
környezeti, környezetvédelmi ese-
ményre. Péter György Árpád kalota-
szentkirályi alpolgármester, a Silvanus 
Ökológiai Egyesület elnöke lapunkat 
arról tájékoztatta, hogy a szervezők 
idén márciusban esszépályázatot hir-
dettek az 5–8. osztályos diákok számá-
ra Az én édes ökootthonom címmel, 
melyre háromfős csapatok jelent-
kezhettek a kaloszentkirályi, bánff y-
hunyadi, körösfői, szilágylompérti, 
valamint a magyarországi kunadacsi 
és zsámboki iskolákból. Ugyanezzel 
a címmel rajzpályázatot is hirdettek 
két kategóriában, elemis és általános 
iskolás diákoknak. A hajdúböször-
ményi Zöld Kör és a miskolci Holocén 
Természetvédelmi Egyesület jóvoltá-
ból változatos tevékenységeken ve-
hettek részt a tanulók. A legkisebbek 
különböző állatokkal ismerkedhettek 
kifestős tevékenység keretében, a na-
gyobbak Fenntartható fejlődés, tuda-
tos életmód és Zöld otthon címmel ki-
állításokat tekinthettek meg, valamint 
környezetismereti játékok, totók révén 

a világ növény- és állatvilágának ter-
mészetes élőhelyeit fedezhették fel.

A túlnyomó többségében magyarok 
lakta Kolozs megyei település iskolá-
jának valamennyi diákját megszólító 
rendezvényen a hagyományos földna-
pi fasor helyett idén a tanintézet udva-
rán kisparkot ültettek be magnóliával, 
örökzöld fafélékkel. E tevékenységbe 
a bánff yhunyadi Octavian Goga Elmé-
leti Líceum 11. osztályos tanulói is be-
kapcsolódtak. A pályázatra beérkezett 
tizenhét dolgozat közül tizenkettőt dí-
jaztak, a csapatok plakát formájában 
mutatták be munkájukat; az esszépá-
lyázatos nyertesek ez év augusztusá-
ban ingyenes ökotáborban vehetnek 
részt. A Kalotaszentkirályon tizenhat 
éve működő Silvanus Ökológiai Egye-
sület elsődleges célja a Kalotaszeg 
néprajzi tájegység, az Erdélyi-sziget-
hegység és más földrajzi tájegységek 
fenntartható fejlődésének támogatása, 
a környezetvédelem, a lakosság ökoló-
giai nevelése, valamint a fi atalok kez-
deményezéseinek és a civil szervezetek 
fejlődésének támogatása.

Az én édes ökootthonom – földnapi akciók Kalotaszentkirályon

 » A túlnyomó 
többségében 
magyarok lakta 
Kolozs megyei 
település iskolá-
jának valamennyi 
diákját megszólí-
tó rendezvényen 
a hagyományos 
földnapi fasor 
helyett idén a ta-
nintézet udvarán 
kisparkot ültet-
tek be magnó-
liával, örökzöld 
fafélékkel.

Környezettudatosak. Ásót ragadtak a Föld napja alkalmából Kalotaszentkirályon 
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