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Cîţu az intenzív terápiás ágyak 
számának növelését sürgeti
Az intenzív terápiás ágyak számának 
növelését kérte Florin Cîţu miniszterel-
nök az egészségügyi igazgatóság (DSP) 
képviselőivel és a prefektusokkal tartott 
tegnapi videokonferencián. A kormányfő 
fi gyelmeztette a tanácskozás résztvevő-
it, hogy vasárnap már 600 fertőzöttet 
ápoltak intenzív osztályon, ezért az itteni 
helyek számát mielőbb 1600-ra kell emel-
ni a jelenlegi 860-ról. Arra is fi gyelmez-
tetett, hogy a járvány felfele ívelő ágban 
van Romániában, egyes megyék helyzete 
már „aggasztó”, és gyors megoldást kell 
találni rá. A tegnapi jelentés szerint 2255 
új koronavírusos megbetegedést igazol-
tak az országban, több mint 33 ezer teszt 
eredményének feldolgozása nyomán. 29, 
koronavírussal diagnosztizált személy 
elhunyt, 4813 személyt kezelnek kórház-
ban Covid–19-cel, közülük 141 kiskorú.
 
Terrortámadások: Biden egységre
szólította az amerikaiakat
A hagyományoknak megfelelően a Vi-
lágkereskedelmi Központ (WTC) terror-
támadásban lerombolt ikertornyai he-
lyén megépített emlékműnél, helyi idő 
szerint reggel 8 óra 46 perckor – az első 
eltérített repülőgép becsapódásának 
pillanatában – kezdődött a megemlé-
kezés szombaton New Yorkban a 2001. 
szeptember 11-i merényletek 20. évfor-
dulóján. A Nemzeti Szeptember 11. Em-
lékműnél tartott megemlékezésen részt 
vett Joe Biden jelenlegi, Barack Obama 
és Bill Clinton korábbi amerikai elnök, 
valamint házastársaik is. Biden New 
Yorkba, Virginiába és Pennsylvaniába 
is elutazott, hogy a húsz évvel ezelőtti 
terrortámadás mindhárom helyszínén 
részt vegyen a megemlékezésen, de 
beszédet egyik helyen sem mondott. 
Pénteken, a Fehér Ház által közzétett, 
előre rögzített videoüzenetben az 
elnök nemzeti egységre szólította fel az 
amerikaiakat. „Számomra ez szeptem-
ber 11. központi üzenete. (...) Az egység 
a legnagyobb erősségünk. Az egység 
nem azt jelenti, hogy ugyanazt kell 
hinnünk, de tisztelnünk kell egymást 
és ezt a nemzetet” – fogalmazott Biden. 
Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet 
19 terroristája 2001. szeptember 11-én 
eltérített négy kereskedelmi repülőgé-
pet az Egyesült Államok területén. 
Kettőt közülük a New York-i Világkeres-
kedelmi Központ (WTC) ikertornyaiba 
vezettek, egy repülőgép a védelmi 
minisztérium, a Pentagon arlingto-
ni épületébe csapódott. A negyedik 
eltérített gép, amelynek vélhetően egy 
másik washingtoni célpontot szemeltek 
ki (a Kongresszus épületét vagy a Fehér 
Házat), az utasok ellenállása miatt a 
pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant 
le. A történelem legvéresebb merény-
letsorozatában csaknem háromezren 
vesztették életüket.

Orban: a PNL nem tartozik 
Klaus Iohannisnak
Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt 
elnöke szerint az általa vezetett alakulat 
helyzete „meglehetősen kritikus”, és az 
egyetlen tisztességes módja a parlamenti 
többség biztosításának, ha újraalakítják 
a jobbközép koalíciót. Azt ígérte, ha új-
raválasztják pártelnöknek a szeptember 
25-i kongresszuson, helyreállítja a koa-
líciót és a párt egységét. Orban arról is 
beszélt, hogy alakulatának nem szabad 
szövetkeznie az ellenzéki szociáldemok-
ratákkal (PSD), emellett szerinte a PNL 
„nem tartozik semmivel Klaus Iohannis 
államfőnek”.
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Ragaszkodni kell a gyökereinkhez
A vallásos érzés az éltető nedve 
a gyökereihez olyannyira kötődő 
magyar nemzetnek – jelentette ki 
Ferenc pápa tegnap a budapesti 
Hősök terén, a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus végén el-
mondott Úrangyala-imádságában. 
Néhány órás budapesti látogatása 
során az egyházfő állami vezetőkkel 
is találkozott.
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A Jézussal való találkozás példaké-
peiként említette az államalapító 
Szent Istvánt és Árpád-házi Szent 

Erzsébetet Ferenc pápa az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) tegnapi 
zárómiséjén mondott beszédében a buda-
pesti Hősök terén. A szentatya a hívőkhöz 
fordulva azt mondta, engedni kell, hogy 
„a találkozás Jézussal az eucharisztiában 
átalakítson bennünket, ahogyan átalakí-
totta a nagy és bátor szenteket, akiket tisz-
teltek, mint Szent István és Szent Erzsébet 
is”. „Csakúgy mint ők, mi se elégedjünk 
meg kevéssel: ne érjük be egy olyan hittel, 
amely csak a szertartásokból és az ismét-
lésekből él” – tette hozzá. Az egyházfő 
megjegyezte, a NEK egy út végét jelenti, de 
„legyen még inkább egy kiindulópont”.

Homíliáját Ferenc pápa kérdéssel kezd-
te, azt fi rtatva, mit és kit jelent Isten min-
den egyes ember számára. Szerinte a 
pontos választ nem a katekizmus alapján, 
hanem személyes életünkkel kell meg-
adni. Hangsúlyozta, az eucharisztia em-
lékeztet bennünket, kicsoda Isten és ezt 
nem szavakkal teszi, hanem kézzelfogha-
tóan megmutatva, hogy „Isten a megtört 
kenyér, a keresztre szegezett és másokért 
odaajándékozott szeretet”. Ferenc pápa 

többször megismételte, hogy a kereszt so-
hasem volt divatos, sem régen, sem nap-
jainkban, pedig „benső gyógyulást” hoz. 
Úgy látta, a kereszt miatti vita és küzdelem 
nem más, mint összeütközés Isten logikája 
és a világ logikája között. „Isten logikája az 
alázatos szeretet. Isten útja távol áll min-
den kényszertől, magamutogatástól és dia-
dalittasságtól, mindig a másik javát keresi, 
egészen önmaga feláldozásáig. A másik 
oldalon viszont ott van az emberi gondol-
kodás, a világ logikája, amely ragaszkodik 
a megbecsüléshez és az előjogokhoz, a 
kedvező megítélést és a sikert keresi” – 
idézte az MTI az egyházfőt, aki hozzátet-
te, nem abban áll a különbség, hogy ki a 
vallásos és ki nem, a lényegi különbség a 
valódi Isten és az énünk istene között van. 
Különben két vonattal mintegy 800 zarán-

dok érkezett szombaton Erdélyből a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusra, 
köztük száz gyermek Déváról, az erdélyi 
ferencesek által fenntartott gyermekvédel-
mi intézményekből. Böjte Csaba ferences 
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alapítója elmondta, nagy várakozással, 
örömmel mentek a rendezvényre, és meg-
köszönte mindenkinek, hogy ott lehetnek.

Keresztények és zsidók 
testvéri kapcsolata
Ferenc pápa a mise végén elmondta a va-
sárnap déli Úrangyala-imádságot, amely-
ben azt kívánta, hogy legyen a kereszt a 
híd a múlt és a jövő között. A katolikus 
egyházfő úgy fogalmazott, a vallásos érzés 
az éltető nedve a gyökereihez olyannyira 
kötődő magyar nemzetnek. „De a földbe 
szúrt kereszt nemcsak arra indít bennün-
ket, hogy jól gyökerezzünk meg, hanem a 
magasba is nyúlik, és kitárja a karjait min-
denki felé” – mondta. Ferenc pápa hangsú-

lyozta, a kereszt „arra hív, hogy ragaszkod-
junk gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg 
ezzel; hogy merítsünk a forrásból és ad-
junk inni mindazoknak, akik szomjaznak 
a mi korunkban”. Az egyházfő azt kívánta 
a híveknek, legyenek „megalapozottak és 
nyitottak, mélyen gyökerezők és másokat 
tisztelők”. Ferenc pápa – az utolsó szavakat 
magyarul mondva – úgy zárta imádságát: 
„veletek és értetek mondom: Isten áldd meg 
a magyart!”. A szentatya a zárómise és az 
Úrangyala elimádkozása után továbbuta-
zott Szlovákiába. Ferenc pápa a második 
egyházfő, aki Budapestre és Szlovákiába 
utazik: elsőként II. János Pál pápa 1991 
augusztusában, valamint 1996 szeptembe-
rében járt Magyarországon, valamint 1990-
ben még Csehszlovákiában, majd 1995-ben 
és 2003-ban Szlovákiában.

A szentatya egyébként reggel érkezett 
meg Budapestre, és repülőútján Európa 
szívében tett látogatásnak nevezte ma-
gyarországi útját. A pápa a vele utazó 
újságíróknak azt mondta, nagy örömére 
szolgál, hogy Budapestre és Szlovákiába 
utazhat, hiszen tudja, hogy sokan várják. 
Az egyházfő a pápamobilon érkezett meg 
a Hősök terére, innen köszöntötte a több 
tízezer hívőt, akik hangos éljenzéssel, inte-
getéssel köszöntötték, a tömegben a többi 
között magyar, székely, lengyel, spanyol, 
portugál és vatikáni zászlókat lengettek. 
Az Andrássy úton egy csecsemőt adtak 
Ferenc pápa kezébe, aki a kereszt jelét raj-
zolta a kisgyermek homlokára. Ezt megelő-
zően a szentatya részt vett a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a zsidó 
közösségek képviselőivel tartott találko-
zón, amelyen a Budapest két partját össze-
kötő Lánchídhoz hasonlította a keresztény 
és a zsidó közösségek testvéri kapcsolatát, 
egységet szorgalmazva az antiszemitiz-
mus ellen. „Zsidók és keresztények már 
nem az idegent, hanem a barátot akarjuk 
látni egymásban, nem az ellenfelet, ha-
nem a testvért” – mondta a katolikus egy-
házfő, aki a Szépművészeti Múzeum Már-
ványcsarnokában olvasta fel olasz nyelvű 
beszédét, amelyben többek között Radnóti 
Miklóst és a költő Bori noteszéban írt sorait 
idézte.

„Ne hagyja elveszni a keresztény 
Magyarországot”
Ferenc pápa a Szépművészeti Múzeum-
ban találkozott Áder János köztársasági 
elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, 
majd a magyar püspöki kar tagjaival is. A 
Vatikán közlése szerint a „szívélyes légkö-
rű” találkozó mintegy 40 percig tartott. A 
katolikus egyházfő és Magyarország veze-
tői az egyház magyarországi szerepéről, 
a környezetvédelem iránti elkötelezett-
ségről, valamint a családok védelméről 
és támogatásáról beszélgettek. A pápa 
megajándékozta a köztársasági elnököt 
Ippolito Caffi   olasz festőnek az 1800-as 
évek közepén készült, jelenleg a Római 
Múzeumban őrzött egyik festményének 
mozaikból készült másolatával. „Orbán 
Viktor miniszterelnök arra kérte Ferenc 
pápát vasárnapi budapesti találkozóju-
kon, hogy ne hagyja elveszni a keresztény 
Magyarországot” – mondta az MTI érdek-
lődésére Havasi Bertalan, a miniszterelnök 
sajtófőnöke. A közlés szerint Orbán Viktor 
átadta Ferenc pápának annak a levélnek a 
másolatát, amelyet IV. Béla magyar király 
IV. Ince pápához intézett.

Több tízezer hívő fogadta a magyar fővárosban a pápamobilon közlekedő szentatyát

Áder János államfővel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott az egyházfő
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