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Ünnepi pillanat. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szentelte püspökké Kerekes László szentszéki tanácsost

Kerekes László

Szentszéki tanácsos 2004 óta, mostanig 
a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébá-
nia plébánosa volt. 1968-ban született 
Kézdivásárhelyen, tanulmányait Gelencén 
kezdte, Kézdivásárhelyen folytatta, 1986-
ban érettségizett a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben meg-
kezdte fi lozófi ai és teológiai tanulmányait 
a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, 
1990-től a Budapesti Központi Papnevelő 
Intézet növendékeként folytatta és fejezte 
be 1992-ben. 1993 májusában szentelték 
pappá a gelencei Szent Imre-templom-
ban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, 
majd 2004-ben egyházjogi doktorátust 
szerzett az ottawai Szent Pál Egyetemen. 
Huszonhat évnyi papsága alatt sokféle 
pasztorális feladatkörben szolgált.

 » Kerekes László püspök azt 
üzente az erdélyi híveknek, hogy 
erős kézzel kapaszkodjanak a 
Jóistenbe, a Szűzanyába.

Hivatalába iktatták szombaton Kere-
kes Lászlót, a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Főegyházmegye segédpüs-
pökét, akit Ferenc pápa május végén 
nevezett ki. Püspöki jelmondata: 
Uram, te tudod, hogy szeretlek.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

P üspökké szentelték a csíksomlyói 
kegy templomban Keresztelő Szent Já-
nos vértanúságának ünnepén, szom-

baton Kerekes Lászlót, a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Főegyházmegye segédpüs-
pökét. A járványügyi szabályok miatt korlá-
tozott volt a hívek részvételi lehetősége, így 
a kegytemplom előtt és a templom apszisá-
ban egyaránt a távolságtartási és maszkvi-
selési kötelezettség érvényesült. A szentelé-
si szentmise igeliturgiájának a főcelebránsa 
és a főszentelő Kovács Gergely gyulafehérvá-
ri érsek volt, társszentelők Jakubinyi György 
Miklós gyulafehérvári nyugalmazott érsek és 
Tamás József nyugalmazott segédpüspök.

Szeretetben és egységben
Kovács Gergely érsek olasz, magyar és latin 
nyelvű köszöntőjében a jelenlévők és az élő 
közvetítés résztvevői imáját kérte, hogy Kere-
kes László Isten szeretetének eszköze legyen. 
Az igeliturgia és a Szentlélek-hívás után sor 
került a jelölt bemutatására. Miguel Maury 
Buendía apostoli nuncius ismertette Ferenc 
pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp 
emléknapján kelt kinevezési okmányát, 
amellyel Kerekes László szentszéki taná-
csost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plé-
bánia plébánosát a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Főegyházmegye segédpüspökévé 
nevezte ki, akinek Tharros (Szardínia, Olasz-
ország) címzetes püspöke címet adományoz-
ta. Kovács Gergely homíliájában elmondta, 
Kerekes László jelmondatául Péter vallomá-
sát választotta, aki Jézus háromszori kérdé-
sére után így szólt „Uram, te tudod, hogy 
szeretlek”. László atya a nagy teherrel járó 
szolgálatot engedelmesen fogadta a szent-
atya kezéből. Az érsek utalt a Jeremiás pró-
féta Isten általi kiválasztására. Jeremiás a 
feladathoz az „erős várossá teszlek” ígéretét 
kapta, azaz, hogy Istennel a gyenge ember 
is erős, mindennél és mindenkinél erősebb. 
A főpásztor utalt Kerekes László szavaira, aki 
egy interjúban azt mondta: a püspöki szol-
gálat nem szólista szerep, hanem a szeretet-
ről és az egységről szól. Az érsek kiemelte: 
ennél nemesebbet, többet nem kívánhat, 
mint szeretetben és egységben, a gondokat 
megosztva szolgálni Istent és az ő népét. Hi-

szen a segédpüspök a megyés püspök meg-
osztja egymással a gondokat, együtt viszik a 
keresztet és közösen szolgálják Istent és az Ő 
népét. Majd Ferenc pápa szavait idézte, aki 
egy tavalyi püspökszentelésen aláhúzta: a 
püspökség szolgálatot, és nem méltóságot 
jelent. A Szentatya a szolgálatvégzőknek a 
közelséget hangsúlyozta: a közelséget Isten-
hez az imádságban, legyenek közel papjaik-
hoz és a néphez, és ne felejtsék, hogy őket is 
nyájból választották ki. A pásztori szolgálat 
alapja a szeretet és a bizalom – nyomatéko-
sította az érsek. A kinevezett és szentelendő 
segédpüspöknek azt kívánta a főpásztor, 
hogy szeretettel vigyázzon az Atya által rábí-
zott nyájra és viselje gondját Jézus Krisztus 
nevében, a Szentlélek által, aki életet ad. 
Oltalmazza védőszentje, Szent László és ve-
gye pártfogásába az aranyrózsás, segítő csík-
somlyói Szűz Mária – kívánta a főszentelő.

Örökre püspök
A püspökszentelési rítus az egyház atyák 
ősi hagyományát követi. Az érseki homília 
után a jelölt ígéretet tett, hogy Isten segítsé-
gével megőrzi a hitet és hivatását teljesíti. A 
felszentelendő a teljes önátadás kifejezése-
ként a Mindenszentek litánia alatt a földre 
borult. Aztán a lelki hatalom közvetítése, a 
kézrátétel és a felszentelő ima következett: 
a fő- és társszentelő püspökök után vala-
mennyi jelenlévő latin és görögkatolikus 
püspök rátette a kezét a szentelendő fejére. 
Annak jeléül, hogy a püspök fő feladata 
az Evangélium hirdetése, a szentelési ima 
alatt a nyitott evangéliumos könyvet tar-
tották Kerekes László feje fölé – mintegy 
betakarták vele. A felszentelési ima alatt 
teljesült be az egyházi rend teljességének 
a szentsége, Kerekes László püspökké vált.

A szentelő érsek krizmával kente meg a 
főpásztor fejét, amely maradandó jelet hagy: 
örökre püspökké teszi. Aztán átnyújtotta a 
méltóság és a hivatal jelét, az evangéliumos 
könyvet, felhúzta a felszentelt püspök ujjára 
a hűség jelképét, a gyűrűt, és fejére helyezte 
a püspöki süveget, a mitrát, amelynek két 
szalagja az Ó-, illetve Újszövetséget jelenítik 
meg. Kerekes László, a gyulafehérvári főegy-
házmegye felszentelt segédpüspöke ezután 
átvette a pásztorbotot, a jelenlévő püspökök 
a befogadás jeleként békecsókkal köszöntöt-
ték, majd elfoglalta a püspöki széket.

A szentmise a felajánlással folytatódott, 
a liturgia áldozati részének már az újonnan 
felszentelt püspök volt a főcelebránsa. A Te 
Deum alatt pedig felszentelők kíséretében 

köszöntő áldást osztott előbb a templom-
ban, majd a kegytemplom előtt. A köszö-
netek rendjén Kerekes László segédpüspök 
hálát mondott Istennek, hogy méltóvá tette 
a szolgálatra. Emlékeztetett, hogy szentelő-
inek olyan főpásztorokat kért fel, akik papi 
életének meghatározó személyiségei.

Útravalója: életünknek szeretetválasznak 
kell lennie Isten lehajló szeretetére. Keresz-
tény életünk szeretetdöntés: fi gyeljük az 
idők jeleit, hogy a Jóisten akarata megnyil-
vánuljon számunkra.

Püspöki és világi köszöntések
A felszentelt segédpüspököt a Romániai Ka-
tolikus Püspöki Konferencia nevében Lucian 
Mureșan bíboros köszöntötte. A Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia nevében Veres 
András győri megyés püspök tolmácsolta 
jókívánságait levélben. Kifejtette: összeköt 
bennünket mindenekelőtt emberi és keresz-
tény mivoltunk, de a magyar anyanyelvünk 
és kultúránk is. Közös küldetésüknek nevez-
te, hogy Krisztust hirdessék mindenkinek. 
Victor Opaschi, a bukaresti kormány val-
lásügyi államtitkára beszédében azt emelte 
ki, hogy ugyan az ortodox hívek nagy több-
séget alkotnak az országban, a román kor-
mány nem tesz különbséget a többségi és 
kisebbségi felekezetek között, és szigorúan 
tiszteletben tartja azok autonómiáját.

Csíksomlyóról, címerről, jelmondatról
Az ünnepélyes liturgiát követően a frissen 
beiktatott püspök rövid sajtótájékoztatót tar-
tott a kegytemplom belső udvarán. Kerekes 
Lászlót elsőként arról kérdezték a sajtó kép-
viselői, miért éppen Csíksomlyót választotta 
felszentelése helyszínéül. „Sohasem felejtem 
el azt az első élményt, amikor megérkeztünk 
Csíksomlyóra, éppen a kanyarban jöttünk 
fel az autóbusszal, és megláttam a kéttornyú 
templomot. Akkor számomra olyan volt, 
mint a mennyország. Ez volt az egyik indok, 
és természetesen a hely szentsége miatt, a 
Boldogságos Szűzanya kegyszobra itt van, az 
ő segítségét kértem” – hangsúlyozta Kerekes 
László. A továbbiakban a püspöki jelmonda-
táról és címeréről beszélt. Előbbivel kapcso-
latosan elárulta, először szerette volna a papi 
jelmondatát választani, ami úgy hangzik, 
hogy „Hűséges az Isten”, de mivel Marton 
Zsolt váci püspöknek is ugyanez a jelmonda-
ta, úgy döntött, mást választ. Miután a kine-
vezése napvilágot látott, egy hozzá közel álló 
személy, látva a kétségbeesését, úgy fogal-
mazott, hogy az egész életünk, döntésünk 

és választásunk egy nagy szeretetválaszról 
szól. „Akkor rádöbbentem arra, hogy Péter 
apostol is azt mondta Jézusnak, hogy Uram, 
te tudod, hogy szeretlek, ez motivált engem 
is. Ez egy nagyon szép mottó, szép jelmondat 
hosszú távon” – hangsúlyozta.

A címerével kapcsolatosan elismerte, hogy 
néhány szakember szerint túlzsúfolt, de sze-
rette volna, ha minden számára fontos elem 
megjelenik benne. Helyett kapott a címeren 
a Mária-szimbólum, a nap és a hold kék hát-
térrel, Erdélyt és a székelységet jelképezve, a 
zöld mezőben Szent Imre hercegi koronája és 
Szent László bárdja, ami Gelence címerében 
is szerepel. Ezek jelentősége, hogy Kerekes 
Lászlót szülőfalujában, Gelencén, a Szent 
Imre-templomban szentelték pappá. A cí-
mer bal oldalán továbbá piros-fehér csíko-
kon a cserkészliliom is helyet kapott, mivel 
a cserkészet nagyon közel áll a püspökhöz.

Kerekes László legfontosabb feladatának 
Kovács Gergely érsek segítését tartja. „Nem 
nézhetjük tétlenül, hogy egy embernek mi-
lyen sokat kell tennie értünk. Erre szól a 
kinevezésem, hogy segítsek neki minden-
ben, imádságban, lelkipásztori és főpásztori 
kérdésekben, döntésekben, szolgálatban, 
tanácsadásban” – emelte ki a püspök, majd 
arra is kitért, hogy emiatt egyelőre Gyulafe-
hérváron fog tartózkodni, de később ez vál-
tozhat. Annak kapcsán, hogy Ferenc pápa 
Tharros címzetes püspöke címet adomá-
nyozta neki, elmondta, a kis elnéptelenedett 
püspökségre ő maga is kíváncsi, és tervezi, 
hogy meglátogatja, amint a járványhelyzet 
lehetőséget teremt erre.

Mindemellett a lelkipásztori hivatás fi ata-
lokkal való megkedveltetéséről is beszélt a 
püspök, mint mondta, hivatáskrízissel áll-
nak szemben, mivel a következő években 
magasabb lesz az elhunyt lelkipásztorok 
száma, mint a felszentelt fi ataloké.

Püspökként azt üzente az erdélyi hívek-
nek, hogy erős kézzel kapaszkodjanak a 
Jóistenbe, a Szűzanyába. „Nincs olyan mély-
pont, nincs olyan betegség, nehézség, hogy 
ő ki ne tudna bennünket húzni. Lássuk meg 
mindig a szépet, a jót egymásban, a világ-
ban, környezetünkben. Ha ez sikerül ne-
künk, akkor egymást támogatva kikerülünk, 
ha mélyen vagyunk” – húzta alá.

BEIKTATTÁK ÚJ HIVATALÁBA A HÉT VÉGÉN KEREKES LÁSZLÓ SZENTSZÉKI TANÁCSOST

A püspökség szolgálat, nem méltóság
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