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• Az előírásoknak 
megfelelően és a 
személyes érintkezés 
kizárásával, de a ha-
gyományos módon fog 
sor kerülni Csíkszere-
dában a házszentelé-
sekre. A gyulafehér-
vári egyházmegye a 
plébánosokra bízta a 
lebonyolítás menetét. 
Az elővigyázatosságra 
a koronavírus-járvány 
megfékezése érdeké-
ben volt szükség. 

KORPOS ATTILA

D arvas Kozma József, a csík-
szeredai Szent Kereszt Plé-
bánia plébánosa lapunk 

megkeresésére közölte, a gyulafe-
hérvári érsekség három lehetséges 
forgatókönyvet ajánlott fel a lebo-
nyolításra, egyúttal a plébánosok 

kezébe adta a döntés jogát. Az egyik 
szerint tömbházanként kerülhetne 
sor közösségi házszentelésre, ahol 
a lépcsőházak lakói egy helyre ösz-
szegyűlnek, a pap pedig elvégzi a 
szertartást. A másik január 10-én, 
online közvetítés formájában va-
lósulna meg – akárcsak a húsvéti 
ételszentelés alkalmával –, a hívek 
pedig a templomból hozott szentelt 

vízzel hintik meg a lakásukat. A 
harmadik a hagyományos, megszo-
kott házszentelést helyezte előtérbe.

Maradnak a hagyományosnál

„A csíkszeredai plébánosok úgy 
döntöttek, hogy a hagyományos 
módon fogjuk megtartani a ház-
szenteléseket. A ministránsok és a 

csengettyűsök kevesebb létszám-
ban segítik majd a munkát, továbbá 
védőmaszkot fognak viselni” – je-
lezte az esperes, kiegészítve, hogy 
január 2–6. között fog sor kerülni a 
Szent Kereszt Plébánián a házszen-
telésre. Mint mondta, fontosnak 
tartották, hogy ismét személyesen 
is ellátogathassanak a hívek ott-
honaiba. „A lezárások, a karantén 

nagyon elszigetelte az embereket, 
itt leginkább az idősekre gondolok, 
akik még az unokákkal is keveseb-
bet tudtak találkozni. De a pedagó-
gusok, kisgyerekek és mi, papok is 
igényeljük a személyes találkozás 
élményét” – értékelte, hozzátéve, 
a legútóbbi házszentelés alkalmá-
val több mint háromezer család-
nál jártak a plébánia területén. A 
tömbházakba való belépésnél 
minden alkalommal sort kerítenek 
a kézfertőtlenítésre, ugyanakkor 
a lakosság részéről is lesznek el-
várások. „A megszokott kézfogást 
mellőzni fogjuk, továbbá a család 
a saját feszületét tegye az asztalra 
és azt csókolja majd meg tisztele-
te jeléül” – osztotta meg a 
betartandó szabályokat. 
Az utcák szerinti beosztás 
elérhető a plébánia Egy-
házközségi Apostol kiad-
ványában, továbbá a www.
dkjozsef.blogspot.com  web-
oldalon. Szécsenyben január 3-án 
8 órától kezdődik a házszentelés.

Bálint Emil, a Szent Ágoston 
Plébánia főesperes-plébánosa is 
megerősítette, hogy bár kevesebb 
ember fogja segíteni a házszen-
telést, lényegi változások nem 
lesznek a korábbi évekhez ké-
pest. „Négy nap alatt hat csoport-
tal fogjuk meglátogatni a híveket 
és megszentelni a hajlékokat. Az 
utcák szerinti beosztás programjá-
nak elkészítése még folyamatban 
van, hétfőn vagy kedden fogjuk 
véglegesíteni és közölni a www.
szentagoston.ro honlapon” – kö-
zölte érdeklődésünkre. 

Be kell tartani  néhány szabályt
Házszentelés: a csíkszeredai papság a megszokott lebonyolítás mellett döntött

A család ezúttal csak a saját feszületét fogja 

megcsókolni a házszentelési szertartás végén

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

SIMON VIRÁG

A közösségi oldalakon többen 
sérelmezték, hogy a pár nap-

pal karácsony előtt megnyitott 
tűzijátékos bódékban kiszolgálják 
a kiskorúakat is, holott ki van írva, 
hogy csak 18 éven felüliek vásárol-
hatnak petárdákat, tűzijátékokat. 
De azt is sokan elmondták, hogy 
van, amikor a szülők vesznek több 
zacskónyit a gyermekeknek, hadd 
szórakozzanak vele.

Mit tehet a rendőrség?

A Székelyhon érdeklődésére a Ma-
ros megyei rendőrség sajtószóvi-
vője, Aurica Sabau elmondta, az ő 
feladatuk elsősorban az, hogy az 
1995-ből származó 126-os törvény 

alapján ellenőrizzék a hivatalos 
tűzijáték-kereskedőket, felügyeljék 
a piacot, azonosítsák és előállítsák 
azokat, akik törvénytelenül próbál-
nak meg tűzijátékokat, petárdákat 
forgalmazni. Ide tartozik az is, hogy 
esetenként ellenőrzik, hogy  a hiva-
talos kereskedők a 18 évnél 
fi atalabbaknak ne adjanak 
el olyan eszközöket, kellé-
keket, amelyekre rá van ír-
va, hogy csak nagykorúak 
használhatják vagy csak 
nagykorúak felügyelete 
mellett használható. Szintén 
ők vizsgálják ki azt is, ha feljelentés 
történik a petárdázás miatt, vagy ha 
baleset történik ezek miatt. Feljelen-
tés hiányában csak akkor lépnek fel, 
ha épp a helyszínen tartózkodnak, 
amikor valaki, valakik petárdákat 
dobnak a járókelők közé, ablakok 
alá, illetve háziállatokra.

Egyre több a petárdázó kiskorú

M O L N Á R  M E L I N D A

Máté evangéliumának 2. feje-
zete örökítette meg a töme-

ges gyermekmészárlást. A csillag 
nyomába szegődött napkeleti böl-
csek Júdea-szerte tudakozódtak a 
„zsidók újszülött királyának” szü-
letési helye felől. Heródes király 
összehívatta az írástudókat, hogy 
megtudja, a jóslatok szerint hol 
kell megszületnie a Messiásnak. A 
bölcseket Betlehembe irányította,  
meghagyván nekik: térjenek vissza 
udvarába, hogy majd ő is hódol-
hasson előtte. A napkeleti bölcsek 
figyelmeztetést kaptak álmukban, 
ezért elkerülték a trónját és dinasz-
tiáját féltő uralkodót. József, Jézus 
nevelőapja az angyaltól kapott fi-
gyelmeztetés után a gyermekkel 

és anyjával Egyiptomba menekült. 
Heródes poroszlói pedig teljesí-
tették a király parancsát: minden 
számba jöhető gyermeket lemé-
szároltak. Az ártatlan vértanúkat 

a magyar nép aprószenteknek ne-
vezi. Napjuknak egészség- és nö-
vekedésvarázsló, szerencsekívánó 
szokása a helyenként mustármago-
zásnak nevezett korbácsolás, 
vesszőzés. Eszköze Szé-
kelyföldön a fűzfavessző-
ből nyolc ágra font kor-
bács, amelyet a rigmusok 
kíséretében megpaskolt 
lányok felpántlikáznak és 
kaláccsal kínálják köszön-
tőiket. Zetelakán masnis 
borsika ággal aprószentekelnek. 
Bár Homoródszentpéter unitárius 
falu, a legények és kisfiúk körében 
megmaradt eme hagyomány.

Aprószentek: korbács és kalács
• Százhúszezerre teszik azoknak a két év alatti gyermekeknek a számát, akiket 
Heródes legyilkoltatott Jézus születése után Betlehemben. Mártírok tiszteletére való-
színűleg ez az egyház által elrendelt legrégebbi ünnep. A december 28-ai aprószentek 
liturgikus hagyományai elhalványultak, de a néphagyomány megőrizte emléknapjukat.

• Már jóval a karácsonyi ünnepek előtt elkezdtek ma-
rosvásárhelyi tömbházak környékén, de parkokban és 
piacokon is meggyújtott petárdákat – újabban pattogó és 
nagyot szóló golyókat – dobálni a gyermekek, fiatalok.

Több helyen feldíszített ággal 
apró szentekelnek

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  K R I S T Ó  R Ó B E R T




