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KAPuzÁRÁs

"A jubileumi szentév bezárul, de nyitva marad az
isteni irgalmasság ajtaja:az egyJuíz, amint kétezer
évvel ezelőtt Betlehemben történt, folytatja az em
berek üdvösségének bemutatását, Urunk dicsősé

ges visszatérésére várva. Péterrel együtt valljuk
meg hitünket Krisztusban, az Isten Fiában, aki
jelen van egyJuízában tegnap, ma és mindörökké!"

A Szentévet meghirdető pápai bulla a ju
bileum kezdetét 1999. karácsony éjféli szent
miséjére jelölte ki, befejezését pedig 2001 víz
kereszti ére. A szentévek történetében első al
kalommal a pápa maga nyitotta meg mind a
négy patriarkális bazilika szentévi kapuját
Rómában. Most pedig a Lateráni-, a Santa
Maria Maggiore-, a Szent Pál-bazilika szent
évi kapuját zárta be egy-egy bíboros, pápai
legátus, majd legutoljára az a kapu zárult be,
amely a szentév kezdetén legelőször tárult
fel, a Szent Péter-bazilikáé,

Amikor a kapuzárás most használt rituá
léját kialakították, figyelembe kívánták venni
a hagyományokat, törekedtek a szertartások
nemes egyszerűségére;minél nagyobb szám
ban kívánták bekapcsolni az ünneplő népet,
és hangsúlyozni akarták a következő szenté
vig bezárult kapu szimbolikáját.

A legelső, dokumentálható kapubezárás az
155O-es szentév végén volt a Szent Péter-bazili
kában. Az akkor kialakított szokások szinte
mindvégig fennmaradtak: a bevonulási körme
net a szentévi kapun, vesperás a Szent Péter-ba
zilikában; a pápai legátus bíborosok kijelölése,
akik a többi bazilikákban végezték a szertartást;
körmenet a Porta Sanctához, megállás, az erek
lyék felmutatása, kivonulás a bazilikából; legu
toljára a pápa lépett át a kapun. A bazilika kül
ső csarnokában szenteltvízhintés, a kövek és
téglák megáldása, 1575-től emlék-urna elhelye
zése arany, ezüst pénzekkel abban a falban,
amelyet a kapu mindkét oldalán felhúztak, vé
gül a Te Deum eléneklése. Ezután a pápa ün
nepélyes áldást adott a loggiáról.

Ezt a szokást 1975-ben megváltoztatták.
VI. Pál pápa ugyanis már nem vett részt a
befalazáson, hanem egyszerűen bezárta a
bronzkapu szárnyait. Két hónap múlva a
templom belsejéből húztak falat a kapu elé,
belehelyezve a pénzérméket és abezárásról
készített pergamen tekercset. Ettől kezdve
nem annyira a fal és annak lebontási, felépí
tési eszközei (kalapács, malteros kanál, teg-
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lák) kaptak hangsúlyt, hanem maga a kapu,
annak biblikus, történelmi és közösségi jelen
tősége. 1984-ben a szent kapu bezárása hús
vétkor történt. A pápa szentmisét mutatott be
a Szent Péter téren, majd "Urbi et orbi" áldást
osztott.

A liturgia fejlődésének, lelki elmélyülésének
tanúja a 200l-es kapubezárás, amely illeszke
dett a vízkereszti liturgia mondanivalójához. A
szentév lezárul, a keresztény küldetés folytatá
dik. A kapu megnyitása sokkal gazdagabb üze
net, mint a bezárása. A szertartás fontos elemei:
körmenet a Szent Péter-bazilika csarnokában a
szent kapu közeléig. .Statío" a szent kapu előtt,

majd annak bezárása. Körmenet az evangéliu
mos könyvvel és trónusra helyezése, majd a
szentmise folytatása. Evangélium után a Hús
vét idejének ünnepélyes kihirdetése.

A szentévi kapu liturgiája az egész szent
év gondolatát szolgálja. Akár a szentév me~

nyitásakor, itt is a bazilika átriumában kezdo
dött a liturgia ún. szentháromságos köszön
téssel, amelyre a nép a kórus vezetésével há
romszor ismételte: Benedictus Deus in saecula
(Áldott legyen az Isten mindörökké). Elhang
zott az intelem: "Testvéreim! Az örökkévaló
ság felé, az időben zarándokló egyház meg
ünnepelte az Ige, Urunk Jézus születésének
kétezer éves emlékezetét. Most azért jöttünk
össze, hogy Isten Fia minden nemzet előtt va
ló megjelen ésének misztériumát ünnepeljük,
a Ur Epifániáját, hogy ezzel bezárjuk a nagy
jubileum esztendejét. A csillag vezetésével
nézzünk továbbra is Krisztusra, a világ irgal
masságára és világosságára; akárcsak a Szűz

anya, mutassuk őt be minden teremtmény
nek. Szavunk egyesüljön az egész egyház
szavával, a zarándokok hangjával, akik oly
nagy számban lépték át a szent kaput. Az él
tető Szentlélek jelenléte erősítsen meg minket
az új évezredben való bizakodó tov ábbhala
dásban, hogy dicsőítsük és adjunk hálát az
Urnak, aki volt, aki van és aki eljövendő,

hogy mindent beteljesítsen." Ezután a Szent
atya letérdelt a még nyitott kapu előtt, és el
mondta a szentév utolsó imádságát: "Szent
Atyánk, aki szereted az életet, és teremtmé
nyeid életét gazdagítod, magad gazdag vagy
irgalomban és hatalmas a szeretetben, tekints
jóságosan imádkozó egyházadra, amely hálás
lélekkel vesz részt a dicsőséges Szent Szűztől
kétezer éve született Fiad nagy jubileumának
lezárásában. Fogadd el hálaáldozatunkat



mindazokért a jótéteményekért, amelyeket a
te jóságodból kaptunk a szentév során. Nagy
dolgokat tettél az egész földön elterjedt népe
dért: az irgalom és az igazság találkoztak, az
igazság és a béke csókot váltottak, amikor föl
dünk megtermette gyümölcsét. Téged dicsőí

tünk és áldunk, Urunk, hisz, amint becsukód
ni látjuk a Szent Péter-bazilika szent kapuját,
tudjuk, hogy a te nagylelkűséged kapuja soha
be nem zárul mindazok számára, akik hisz
nek szeretetedben, és megvallják irgalmassá
godat. Kérünk téged, hűséges Istenünk,
hagyd nyitva kegyelmed kincstárának ajtaját,
és add meg fiaidnak, akiket a megtérés és a
megújulás útjára hívtál, hogy kitartsanak az
új életben, s legyenek tanúságtevőia remény
ségnek, és munkatársai az egyetértésnek. A
Szentlélektől megerősítve a földi zarándoklás
után jussanak el abba a mennyei városba, ahol
élvezhetik az élet fájának gyümölcseit, és olt
halják szomjukat a Bárány trónjától eredő fo
lyóból. Neked, mindenható Atyánk, Krisztus
Urunk által a Szentlélekben legyen minden
tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Amen." Ezután az O Clavis David...kezdetű an
tifóna (Ó, Dávid kulcsa ...) csendült fel: a pápa
a szent kapu küszöbére térdelt, csöndben imád
kozott. A zárt kapu láttán hangzott el a Krisztus
tegnap és ma, Kezdet és Vég, Kriszius az Alfa és az
Omega, neki legyen dicsőség mindörökké! - akk
lamáció úgy, mint a kapu megnyitásakor. Ezzel
véget is ért a kapuzárás szertartása. A diákonus
magasra emelte az evangéliumos könyvet,
majd a Szent Péter téren felállított oltár felé in
duló menet élén trónusra helyezte. A nemzet
köziség jelzésére az öt kontinenst képviselőkét
két ukrán, kongói, óceániai, japán és amerikai
fiatal virágokat, olajlámpást és füstölő szereket
helyeztek az evangéliumos könyv mellé.

A vízkereszti szentmise evangéliuma után,
régi hagyomány szerint a diakónus meghirdet
te húsvét és az ún. mozgó ünnepek idejét.
Rendkívüli eleme volt még a liturgiának a kü
lönböző világrészeket és nyelveket képviselő

előimádkozókHívek könyörgései. Népviseleti ru
hába öltözve léptek kettesével a felolvasó áll
ványhoz. Az első olvasótól mindig idézetet
hallhatttmk a pápa egy-egy jellegzetes szentévi
beszédéből, felidézve a nagy jubileum emléke
zetes pillanatait. A hozzáfűződő könyörgést a
másik felolvasó mondta, mialatt az első az oltár
előtt lángoló tűzre tett egy kanálka illékony
anyagot Igy a megszokott könyörgések látvá
nyos ünnepi eseménnyé váltak. Az invokációk
indonéz, orosz, quechua, swahili, számoán és
franda nyelven hangzottak el.
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Még két ritka eleme volt a szentévet lezáró
liturgiának: az áldozás utáni könyörgés végez
tével a pápa ünnepélyesen aláírta a szentévet
lezáró .Nooo Millennio ineunie" kezdetű aposto
li levelét, amelyben a jubileum gyümölcseinek
megőrzésére buzdít. Ezután hangzott fel a Te
Deum. A szentmisét pápai áldás zárta le.

Az ősi szertartást sem hagyta el teljesen
az egyház, csak a bezárástól elkülönítve más
időben kapott helyet. A becsukott kapu temp
lom felőli oldalát falazzák be, és a fal közepé
re a keresztd'elét helyezik, amely mögött ta
lálható az o ahelyezett bronzurna a szentév
ben használatos pénzdarabokkal és a hivata
los dokumenturnmal. Ahogy 1984-ben, 2001
ben is január folyamán szűk körben történt
ez meg: felolvasták a pergament, bezárták az
urnát és befalazták, majd a bazilika főpapjá

nak imádsága, éneke, és a Mi Atyánk elimád
kozása után áldással zárult ez a kis szertartás.
A téglákra a Szentatya nevét, a többi bazili
kában pedig még a pápai legátus bíborosok
neveit vésték. Az urnák egy arany pénzérmét
és huszonhárom darab ezüst érmét tartal
maznak II. János Pál pápa huszonhárom éves
pontifikátusáról; tizenhét darab bronz érmet
az utolsó szentévtől eltelt időből (1984-2001),
és a kapunyitást, illetve bezárást igazoló per
gamen dokumentumot, amelyet abefalazás
szertartásában résztvevők írnak alá. A Vatiká
ni bazilikában ezeken kívül az urnába kerül
még régi szokás szerint a Máltai Lovagrend
emlékérme is. Itt a falba beépülő téglák közül
hármon II. János Pál pápa pecsétje is látható.

Mindezek a ceremóniák az emlékezetünk
be vésik a jubileum sok-sok elért kegyelmét,
örömét, ünnepét. Ezek között kiemelt helyen
szerepel a szentévi kapu megnyitásakor és
bezárásakor a küszöbön térdeplő Szentatya
látványa, a pásztoré, nyája "aklának" kapujá
ban. A bezárt és befalazott kapu szimbólum:
a jubileumi szentévnek vége, de a názáreti Jé
zus által meghirdetett kegyelem ideje folyta
tódik az egyház életében és minden hívő sze
mélyes hitéletében. A Szent Péter-bazilika be
zárt bronzkapu-szárnyain látható képek az ir
galmas lsten szeretet-megnyilvánulásait áb
rázolják. A kapura tekintve Krisztusra gondo
lunk, aki "az ajtó" (Jn 10,7), egészen addig,
amíg vándorutunk elvezet minket a paradi
csom, a mennyország kapujához, amelyet ő

maga nyit meg, hogy bevezessen örökké tartó
menyegzőjére.
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