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M O L N Á R  M E L I N D A

A járványügyi szabályok mi-
att korlátozott volt a hívek 
részvételi lehetősége, így a 

kegytemplom előtt és a templom 
apszisában egyaránt a távolságtar-
tási és maszkviselési kötelezettség 
érvényesült.

A szentelési szentmise igelitur-
giájának a főcelebránsa Kovács 
Gergely gyulafehérvári érsek volt, 
társszentelők Jakubinyi György 
Miklós gyulafehérvári nyugalma-
zott érsek és Tamás József nyu-

galmazott segédpüspök. A 
szentmisén részt vett Mi-
guel Maury Buendía apos-
toli nuncius, a Szentszék 
romániai nagykövete, a 
romániai püspökkari kon-
ferencia latin és görög rí-

tusú tagjai, a főegyházmegye 
és a szomszédos egyházmegyék 
papsága, a testvéregyházak kép-
viselői, szerzetesek és szép szám-
mal a cserkészek is. A liturgián 
közreműködött a kézdivásárhelyi 
Boldog Özséb-plébánia kórusa 
Gergely Gábor karnagy vezényle-

tével. Kovács Gergely érsek olasz, 
magyar és román nyelvű köszöntő-
jében a jelenlévők és az élő közve-
títés résztvevői imáját kérte, hogy 
Kerekes László Isten szeretetének 
eszköze legyen.

„Uram, te tudod, hogy szeretlek”

Az igeliturgia és a Szentlélek-hí-
vás után bemutatták a püspöki 
jelöltet. Miguel Maury Buendía 
apostoli nuncius ismertette Ferenc 
pápa 2020. május 26-án, Néri Szent 
Fülöp emléknapján kelt kinevezési 
okmányát, amellyel Kerekes Lász-
ló szentszéki tanácsost, a kézdi-
vásárhelyi Boldog Özséb-plébánia 
plébánosát a Gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Főegyházmegye se-
gédpüspökévé nevezte ki, akinek 
Tharros (Szardínia, Olaszország) 
címzetes püspöke címet adomá-
nyozta. Majd elhangzott a pápai 
okmány magyar nyelv fordítása.

Kovács Gergely homíliájában 
elmondta, Kerekes László jelmon-
datául Péter vallomását választot-
ta, aki Jézus háromszori kérdésére 
után így szólt „Uram, te tudod, hogy 
szeretlek”. László atya a nagy teher-
rel járó szolgálatot engedelmesen 

fogadta a szentatya kezéből. Az 
érsek utalt a Jeremiás próféta Isten 
általi kiválasztására. Jeremiás a fel-
adathoz az „erős várossá teszlek” 
ígéretét kapta, azaz, hogy Istennel a 
gyenge ember is erős, mindennél és 
mindenkinél erősebb. A kinevezett 
és szentelendő segédpüspöknek azt 
kívánta a főpásztor, hogy szeretet-
tel vigyázzon az Atya által rábízott 
nyájra és viselje gondját Jézus Krisz-
tus nevében, a Szentlélek által, aki 
életet ad. Oltalmazza védőszentje, 
Szent László és vegye pártfogásába 
az aranyrózsás, segítő csíksomlyói 
Szűz Mária – kívánta a főszentelő.

A püspökszentelési rítus

A püspökszentelési rítus az egyhá-
zatyák ősi hagyományát követi. Az 
érseki homília után a jelölt ígéretet 
tett, hogy Isten segítségével meg-
őrzi a hitet és hivatását teljesíti. A 
felszentelendő a teljesen önátadás 
kifejezéseként a Mindenszentek li-
tánia alatt a földre borult. Aztán a 
lelki hatalom közvetítése, a kézrá-
tétel és a felszentelő ima követke-
zett: a fő- és társszentelő püspökök 
után valamennyi jelenlévő latin és 
görög-katolikus püspök rátette a 
kezét a szentelendő fejére. Annak 

jeléül, hogy a püspök fő feladata az 
Evangélium hirdetése, a szentelé-
si ima alatt a nyitott evangéliumos 
könyvet tartották Kerekes László fe-
je fölé – mintegy betakarták vele. A 
felszentelési ima alatt teljesült be az 
egyházi rend teljességének a szent-
sége, Kerekes László püspökké vált.

A szentelő érsek krizmával kente 
meg a főpásztor fejét, amely mara-
dandó jelet hagy: örökre püspökké 
teszi. Aztán átnyújtotta a méltóság 
és a hivatal jelét, az evangéliumos 
könyvet, felhúzta a felszentelt püs-
pök ujjára a hűség jelképét, a gyűrűt, 
és fejére helyezte a püspöki süveget, 
a mitrát, amelynek két szalagja az Ó- 
illetve Újszövetséget jelenítik.

Kerekes László, a gyulafehér-
vári főegyházmegye felszentelt 
segédpüspöke ezután átvette a 
pásztorbotot, a jelenlévő püspökök 
a befogadás jeleként békecsókkal 
köszöntötték, majd elfoglalta a 
püspöki széket. A szentmise a fel-
ajánlással folytatódott, a liturgia ál-
dozati részének már az újonnan fel-
szentelt püspök volt a főcelebránsa. 
A Te Deum alatt pedig felszentelők 
kíséretében köszöntő áldást osztott 
előbb a templomban, majd a kegy-
templom előtt.

A himnuszok után felolvasták a 
Romániai Püspöki Konferencia ré-
széről Lucian Mureșan görögkato-
likus bíboros-nagyérsek üzenetét; 
a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia részéről pedig Veres András 
elnök, győri megyéspüspök üzenetét 
tolmácsolták. A román vallásügyi ál-
lamtitkárság képviseletében Victor 
Opaschi államtitkár az általa képvi-
selt intézmény üdvözletét hozta el, 
együttműködést remélve az új se-
gédpüspökkel is. A régi székely him-
nusz alatt zarándokhagyományt kö-
vetve Kerekes László új segédpüspök 
a csíksomlyói Szűzanya kegyszobra 
előtt imádkozott, majd találkozott a 
sajtó képviselőivel.

Feladata az Evangélium hirdetése
Felszentelték Csíksomlyón Kerekes László püspököt
• Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban 
szombaton Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katoli-
kus főegyházmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata: 
Uram, te tudod, hogy szeretlek. Címerének jelképei gyöke-
reire, védőszentjeire és szolgálatának pilléreire utalnak.

A segédpüspöki címere és leírása
Jelmondata: Domine, tu scis quia amo te. Uram, Te tudod, hogy szeretlek. 
(Jn 21,15–17) Szent Péter apostol válasza Jézusnak, amikor megkérdezte 
tőle, hogy „Szeretsz engem?”. A címer pajzs része három mezőre oszlik: a 
legfelső mező, kék háttérrel, mint a régi erdélyi címerekben, a Boldogságos 
Szűzanya monogramjával, majd a Nappal és a Holddal kifejezi a Boldog-
ságos Szűzanyába vetett erős bizalmat. Mária, Boldogasszony Anyánk, 
végigkísérte, és anyai oltalmával mindig védte édes hazánkat. Csak a Szűz 
Anya lelkületével járhatjuk hitelesen a Krisztus-követés útját. A második 
mező Gelence címerére utal. Ugyanebben a mezőben találunk egy bárdot, 
ami Szent Lászlót jelképezi, a védőszentet. A harmadik mezőben a cser-
készliliom látható: a cserkészeszmény, az Isten, a haza és az embertárs 
szeretetének, szolgálatának a szimbóluma, de a 10 cserkésztörvénnyel az 
egész teremtett világnak a védelmét szimbolizálja.

ISZLAI KATALIN

K erekes Lászlót elsőként arról 
kérdezték a sajtó képviselői, 

miért éppen Csíksomlyót választot-
ta felszentelése helyszínéül. „Soha-
sem felejtem el azt az első élményt, 
amikor megérkeztünk Csíksomlyóra, 

éppen a kanyarban jöttünk fel az au-
tóbusszal, és megláttam a kéttornyú 
templomot. Akkor számomra olyan 
volt, mint a mennyország. Ez volt 
az egyik indok, és természetesen a 
hely szentsége miatt, a Boldogsá-
gos Szűzanya kegyszobra itt van, 
az ő segítségét kértem” – emelte ki 
Kerekes László. A továbbiakban a 
püspöki jelmondatáról és címeréről 

beszélt. Előbbivel kapcsolatosan el-
árulta, először szerette volna a pa-
pi jelmondatát választani, ami úgy 
hangzik, hogy „Hűséges az Isten”, de 
mivel Marton Zsolt váci püspöknek is 
ugyanez a jelmondata, úgy döntött, 
mást választ. Miután a kinevezése 
napvilágot látott, egy hozzá közel 
álló személy, látva a kétségbeesé-
sét, úgy fogalmazott, hogy az egész 

életünk, döntésünk és választásunk 
egy nagy szeretetválaszról szól. „Ak-
kor 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 hosz-
szú távon” – hangsúlyozta. Kerekes 
László arra is kitért, hogy legfonto-
sabb feladatának Kovács Gergely ér-
sek segítését tartja.

Ferenc pápa Tharros (Szardí-
nia, Olaszország) címzetes püspöke 
címet adományozta Kerekes Lász-
lónak. Ezzel kapcsolatosan a fris-
sen kinevezett püspök elmondta, a 

kis elnéptelenedett püspökségre ő 
maga is kíváncsi, és tervezi, hogy 
meglátogatja, amint a járványhely-
zet lehetőséget teremt erre. 
Mindemellett a lelkipászto-
ri hivatás fi atalokkal való 
megkedveltetéséről is be-
szélt a püspök, mint mond-
ta, hivatáskrízissel állnak 
szemben, mivel a következő 
években magasabb lesz az 
elhunyt lelkipásztorok szá-
ma, mint a felszentelt fi atalo-
ké. Püspökként azt üzente az erdélyi 
híveknek, hogy erős kézzel kapasz-
kodjanak a Jóistenbe, a Szűzanyába. 

Az új püspök számára olyan a csíksomlyói kegytemplom, akár a mennyország
• Számos érdeklődő látogatott Csíksomlyóra Kerekes László szombati püspökké 
szentelése alkalmával, a templomkertben több százan követték figyelemmel az 
egyháztörténelmi jelentőségű eseményt. Az ünnepélyes liturgiát követően a püspök 
rövid sajtótájékoztatót tartott a kegytemplom belső udvarán.

Kerekes László felszentelése után 
átvette a pásztorbotot, majd elfoglalta 
a püspöki széket
◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR




