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H I R D E T É S

TÖBB MINT 64 EZREN ÍRTÁK ALÁ AZ ORTODOX EGYHÁZNAK CÍMZETT PETÍCIÓT

Biztonságos keresztelőt kérnek
Petíciót nyújtott be egy civil 
szervezet az ortodox egyház-
hoz a keresztelési szertartás 
módosítása érdekében. A 
patriarkátus álláspontja sze-
rint az egyházi szertartások 
végrehajtásának módja és 
folyamata csak és kizárólag 
az egyház emberein múlik.

 » KRÓNIKA

A Declic Közösség tagjai át-
adták tegnap a csecsemők 
keresztelési szertartásá-

nak módosítását követelő petí-
ciót a Román Ortodox Egyház 
vezetőségének. A civil szervezet 
egyik tagja, Vladimir Dumitru 
által kezdeményezett beadvány-
ban foglaltak szerint keresztelés-
kor a csecsemő fejét nem kellene 
alámeríteni a vízbe, csak pár 
cseppet kellene önteni a fejére 
a keresztvízből. A petíció aláírói 

azzal érvelnek, hogy több csecse-
mő is meghalt Romániában, mi-
után a keresztvízbe alámerítet-
ték. „Az egyháznak sürgősen fel 
kell hagynia ezzel a gyakorlattal! 
Nem a keresztelés gyakorlatának 
a felfüggesztését kérjük, csupán 
annak módosítását, hogy elejét 
vegyük ezeknek a fölösleges és 
abszurd kockázatoknak!” – ol-
vasható a dokumentumban.

A kezdeményezők szerint 
a Román Ortodox Egyházhoz 
címzett petíciót több mint 64 
ezer személy írta alá, és az nem 
az egyház vagy bizonyos sze-
mélyek ellen irányul, hanem 
„végleg” meg akar oldani egy 
„nagyon ellentmondásos hely-
zetet, amely több balesethez és 
csecsemők elhalálozásához ve-
zetett”.

A Román Ortodox Egyház 
(BOR) szóvivője, Vasile Bănescu 
ezt követően az Agerpres hír-
ügynökségnek azt nyilatkozta, 
egy demokratikus társadalom-

ban törvényes cselekedetnek 
minősül valamely intézmény-
hez címzett petíció benyújtása, 
azonban ez nem jelenti azt, hogy 
minden esetben helyénvaló is. 
Az egyházi szertartások végre-
hajtásának módja és folyamata 
csak és kizárólag az egyház em-
berein múlik, amelyért egyénileg 
és közösségileg is vállalják az 
óriási felelősséget – szögezte le 
a szóvivő.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a hónap elején egy 
suceavai keresztelő végződött 
tragédiával. A hathetes baba 
azután lett rosszul, hogy a pópa 
az ortodox egyházi rituálénak 
megfelelően egész testét bele-
nyomta a keresztelőmedence 
vizébe. A csecsemőt súlyos álla-
potban a kórházba szállították, 
de másnapra életét vesztette. 
Az ortodox pap ellen gondat-
lanságból elkövetett emberölés 
vádjával bűnvádi eljárás, vala-
mint belső vizsgálat indult.

Harry herceg és Meghan sussexi hercegné második gyermeke a nyolcadik helyre kerül a brit trónutódlási sorban
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Második gyermekét várja 
Meghan sussexi hercegné, a 

brit uralkodó unokájának, Harry 
hercegnek a felesége. A hírt va-
sárnap este jelentette be a házas-
pár szóvivője. Harry és Meghan 
első gyermeke, Archie Harrison 
Mountbatten-Windsor 2019. má-
jus 6-án született. Harry jelenleg 
a hatodik, Archie a hetedik a brit 
trónutódlási sorban, így Sussex 
hercegének és hercegnőjének 
második gyermeke a nyolcadik 
helyre kerül. Ezt nem befolyá-
solja az sem, hogy a házaspár-
nak fi a vagy leánya születik-e, 
ugyanis a brit kormány kezde-
ményezésére elindított reformfo-
lyamat évekkel ezelőtt eltörölte 
a királyi fi úutódok trónutódlási 

elsőbbségét. Így ha Harrynek és 
amerikai feleségének majdan 
lesz egy harmadik gyermeke is, 
akkor sem kerülhet idősebb test-
vérénél előrébb a sorban, ha fi ú-
nak születik, és a házaspár máso-
dik gyermeke leány lesz.

Harry és Meghan tavaly vissza-
lépett ugyan a brit királyi család 
magas rangú tagjaiként ellátott 
hivatalos funkcióitól, és az Egye-
sült Államokba költözött, de her-
cegi, illetve hercegnéi címüket 
megtartották, és jelenleg is sze-
repelnek a brit trónöröklési sor-
ban. Meghan hercegné tavaly is 
várandós volt, de második mag-
zatát elveszítette. Erről maga írt 
novemberben a The New York 
Timesban megjelent cikkében, 
beszámolva a veszteség okozta, 
szinte elviselhetetlen gyászáról. 

Harry nagyszüleinek, az idén 95 
esztendős II. Erzsébet királynő-
nek és Fülöp edinburghi herceg-
nek – aki júniusban ünnepli 100. 
születésnapját – jelenleg kilenc 
dédunokája van.

Harry és Meghan második gyer-
meke a tizedik vagy a tizenegye-
dik dédunoka lesz, attól függően, 
hogy a királynő egyetlen leány-
gyermekének, Anna hercegnő-
nek a leánya, a szintén várandós 
Zara Tindall gyermeke mikor 
születik meg. Az uralkodói há-
zaspár alig néhány napja érte-
sülhetett örömmel kilencedik 
dédunokájának megszületésé-
ről: múlt kedden fiúgyermeknek 
adott életet Eugénia hercegnő, 
András yorki hercegnek, a ki-
rálynő harmadik gyermekének 
leánya.

Második babájukat várják Harry hercegék
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