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Fertőzés van, góc azonban nincs
Székelyudvarhelyen sem maradnak el az elsőáldozások

K O V Á C S  E S Z T E R

Néhány napja kapott szárny-
ra a hír Székelyudvarhelyen, 
hogy fertőzési góc alakult ki 

a Szent Miklós-hegyi Plébánián és 
ez okból elmaradnak a szeptember 
27-ére tervezett elsőáldozások.

Nem marad el az elsőáldozás

A helyzet tisztázására Mátyás Károly 
főesperes a szeptember 13-ai szent-
misén, a gyülekezet előtt is megerő-
sítette: valóban megfertőződött az új 
típusú koronavírussal Ilyés Lehel se-

gédlelkész, ezért a járványügyi 
eljárásoknak megfelelően a 
vele érintkezők elvégeztették 
a vírustesztet, amely min-
denkinél negatív eredményt 
hozott. Egyébként a megfer-
tőződött segédlelkész csupán 
néhány hete érkezett Székely-

udvarhelyre: a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Főegyházmegye 
által véghez vitt áthelyezéseknek 
köszönhetően augusztus elsejétől 
nemcsak a Szent Miklós-hegyi plébá-
niatemplom segédlelkésze, hanem 
a Tamási Áron Gimnázium iskolal-

elkésze is. Nincs ok aggodalomra – 
erősítették meg lapunknak a plébá-
niánál –, a szeptemberre tervezett 
elsőáldozások nem maradnak el: a 
főesperes az iskolakezdést követően 
szülői értekezleten egyeztet az érin-
tett szülőkkel, ekkor beszélik meg 

az egyházi ünnepségek megtartásá-
nak szabályait is.

Három felvonásban

A Kis Szent Teréz Plébánia három 
egymás utáni vasárnapon pótol-

ja be a tavaszról elhalasztott el-
sőáldozásokat, ma el is kezdik a 
csoportos felkészítőket. Az első 
csoport elsőáldozása vasárnap a 
fél 10-kor kezdődő szentmise része-
ként lesz, amely egyúttal plébáni-
ai tanévnyitó szentmise, közölte a 
Kis Szent Teréz Plébánia illetékese. 
Mindemellett azonban felhívják a 
fi gyelmet, hogy a járványhelyzet-
re való tekintettel és az előírások 
betartása végett az elsőáldozási 
szentmiséken a templom nagy ré-

sze az elsőáldozóknak és közvetlen 
hozzátartozóiknak lesz fenntart-
va, ezért ezen a három szentmisén 
nem tudnak majd más gyerekek-
nek, fi ataloknak helyet biztosítani. 
„Bizonyosan értesültek arról, hogy 
egyházmegyénk több papja, köztük 
Kovács Gergely érsek atyánk ko-
ronavírus-fertőzött lett. Imádkoz-
zunk gyógyulásukért, ugyanakkor 
vegyük komolyan a szentmiséken 
a maszk viselését és, az egy háztar-
tásban élő családtagok kivételével, 
másoktól az előírt távolság megtar-
tását” – fi gyelmeztetnek.

A szombatfalvi Szent György 
Plébánián két hét múlva tervezik 
megtartani a tavaszról elhalasztott 
elsőáldozást, erősítette meg Amb-
rus István plébános. Hozzátette, ma 
este találkoznak a szülőkkel, hogy 
átbeszéljék a részleteket.

Nem kell újból halasztani: az ősz folyamán 
Székelyudvarhelyen is megtartják az elsőáldozásokat

▸  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

P A P  M E L I N D A

Kovács Gergely érseket továbbra 
is kórházban ápolják Gyulafe-

hérváron, állapota jelenleg stabil, 
de továbbra is szükséges a kórházi 

kezelés folytatása – tájékoz-
tatta Lukács Imre Róbert 
általános érseki helynök 
a Romkat.ro római katoli-
kus hírportált. Elmondta, 
hogy az érsekség elöljárói 
kapcsolatban vannak az 

érsekkel, gyógyulása érdeké-
ben azonban arra kérik a papokat 
és a híveket, hogy elsősorban imá-

val támogassák főpásztorukat, és 
ne személyesen érdeklődjenek az 
állapotáról. Hangsúlyozták, hogy a 
főegyházmegye folyamatosan hiva-
talos tájékoztatást ad a fejlemények-
ről. „Most az imádság, a munka és a 
biztonsági előírások pontos megtar-
tásának ideje van. Nagyon fontos len-
ne, hogy a papok, együttműködve az 
egyházi munkatársakkal, az egyház-
tanácsok tagjaival, továbbra is felelős 
magatartást mutassanak és odafi -
gyeljenek a járványügyi egyházi elő-
írásokra” – idézte az általános érseki 
helynököt a katolikus hírportál.

Emlékeztettek, hogy a Főegyház-
megyei Hatóság által a járványhely-
zet idejére előírt szabályok szerint 

a templomban bemutatott szent-
miséken a hívek számára kötelező 
a védőmaszk viselése, illetve a fer-
tőtlenítőszerek használata (Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke ezzel kapcsolatban nemrég 
azt állította, hogy a híveknek nem 
kötelező maszkot viselniük a temp-
lomban – szerk. megj.). Miként az 
is, hogy a templomban tartsák be 
egymás között a két méter, míg sza-
badtéren a másfél méter távolságot, 
kivéve az egy háztartásban élőket. 
Továbbá a járvány megszűnéséig 
szentmiséken mellőzni kell a kéz-
fogást, valamint a nyelvre történő 
áldoztatást, illetve a gyermekek és 
az áldást kérők esetében a homlokra 
történő keresztrajzolást.

Kovács Gergely érsek egészsé-
gi állapotának javulása érdekében 
minden este 8 órától közös imádko-
zásra hívják a papokat és híveket, a 
közös imába online közvetítés for-
májában a www.templom.ro oldalon 
lehet bekapcsolódni.

Kórházban kezelik a gyulafehérvári érseket
• Továbbra is kórházi ápolásra szorul, de stabil az 
állapota Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus 
érseknek, akinél múlt héten mutatták ki a koronaví-
rus-fertőzést. A főegyházmegye a járványügyi előírások 
betartására kéri a papokat és a híveket.

Jeruzsálemben 335. szeptember 13-án 
szentelték fel ünnepélyesen a Szent 

Sír-bazilikát, amelyet Krisztus sírja fö-
lé emeltetett Nagy Konstantin császár. 
A mai ünnep a szent kereszt megta-
lálására is utal: a császár édesanyja, 
(Szent) Ilona 326 körül, szeptember 
14-én találta meg Jézus keresztre fe-
szítésének helyén a megváltás fáját. A 
bazilika felszentelésének másnapján, 
szeptember 14-én ünnepélyesen mu-
tatták fel a keresztereklyét a népnek, 
azaz „felmagasztalták” – innen az 
elvezés: a Szent Kereszt felmagaszta-

lása. Előbb Konstantinápolyban, majd 
a 7. századtól a nyugati egyházban is 
megünnepelték. A csíkszeredai Szent 
Kereszt Felmagasztalása Egyházköz-
ségben kettős az ünnep: a 
templombúcsú napján tart-
ják az örökös szentségimá-
dást is. Két búcsús szentmi-
sét mutatnak be: délelőtt 11 
órától Virág László ny. arany-
misés plébános prédikál, 19 órától pe-
dig a szintén aranymisés Tamás József 
lázárfalvi plébános lesz az igehirdető. 
(Molnár Melinda)

A Szent Kereszt felmagasztalása

Templombúcsúk, zarándoklatok 

Környékünkön Búzásbesenyőn; a Gyergyóalfaluhoz tartozó Bucsin-tetőn; 
a hargitafürdői keresztnél; Zeteváralja filiájában, Libánban; Szentdemeter 
filiájában, Kelementelkén; Szőkefalva leányegyházközségében, Mikefalván; 
a Szászrégenhez tartozó Abafáján; Székelyszentkirály filiájában, Székelyfan-
csalon; a Szovátához tartozó Tyukász-hegyen, valamint a Katonához tartozó 
Nagysármáson ajánlottak istentiszteleti helyet a Szent Kereszt védelmébe. 
Székelykeresztúr pedig nevében is viseli katolikus templomának titulusát. 

• Nyugalomra intik a szülőket: bár valóban koronavírussal fertőződött meg a 
székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi Plébánia egyik segédlelkésze, a személyzet 
többi tagja fertőzésmentes. Mindezek tükrében pedig az ősz elejére átütemezett 
elsőáldozásokat is megtartják.

Zajlanak a konfirmációk
A járványügyi keretek közé szo-
rítva tesznek idén vallást hitükről 
a protestáns fiatalok is: október 
végéig szervezik meg a gyüleke-
zetek a konfirmációt az erdélyi 
településeken. Mint Kató Béla, az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
püspöke korábban a Székelyhon-
nak elmondta, a konfirmáció idő-
pontjáról egyébként sem központi 
szinten rendelkezik az egyház, 
ezért a helyi gyülekezetek dönte-
nek majd az időpontról és arról is, 
hogy milyen módon (a részvevők 
számának korlátozásával vagy 
többfelvonásos konfirmálással) 
tartják meg az ünnepségeket úgy, 
hogy a járványügyi szabályoknak 
is megfeleljenek.




