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74 évig volt püspök

74 évig volt püspök Reimsben Szent Remig, másképpen Remigius, akinek
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ünnepét január 15-én tartják. Hosszú püspöki működése és
kitörölhetetlen emléke nyomot hagyott a város történetében, ő volt az, aki
megkeresztelte Klodvig királyt.
Szent Remig élete különböző régi szövegekből ismert. Közülük a leghíresebb a
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Szaporodó csodák

us
.m

a

Vita Sancti Remigii, amit Hincmar reimsi érsek írt 845 és 882 között. Remig 436ban született, jómódú családban nőtt fel, apja, Emil, Laon grófja volt. Nagyon
vallásos lelkületű lévén 20 éves korában úgy határozott, hogy egy Laon környéki
kolostorba vonul, hogy életét az imának szentelje. Híre annyira elterjedt, hogy
Bennadius reimsi érsek halálakor a város lakói őt keresték meg, hogy
helyettesítse az elhunyt érseket. Ekkor még csak 22 éves volt!
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Remigius erényes, példás érsek volt. De hírét főként a számtalan csodának
köszönte, amiket neki tulajdonítottak és amik csak növelték szentségének hírét:
vakok gyógyultak meg, tűzvészt állított meg, vizet borrá változtatott. De a
leghíresebb közülük – amit Hincmar ír le – a Szent Ampulla csodája maradt.
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Clovis megkeresztelése a francia katolikus történelem egyik kulcseseménye.
Hincmar elmondja, hogy mivel nem volt szentelt olaj Clovis homlokának
megkenésére, galamb formájában maga a Szentlélek hozott egy fiolányi olajat, és
ez volna az a szent Ampulla, amit a későbbiekben a francia királyok
koronázásakor a felszenteléshez használtak. Ezt a csodás Ampullát, amelyből az
olaj nem fogy ki soha, a reimsi Saint-Rémi apátságban őrizték.
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Állandóan növekvő hírnév
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Szent Remig 97 éves korában halt meg, 533. január 13-án, 74 évi püspöki
szolgálat után. A Saint-Christophe kápolnában temették el, ami hamarosan
zarándokhellyé vált: számtalan hívő özönlött ide, hogy áhítatba merüljön a szent
ember teste mellett. 1409-ben, a reimsi zsinat alkalmával, IX. Leo pápa
kívánságára, Remigius földi maradványait átvitték a reimsi Saint-Rémi apátságba,
amelyet 760 körül Jean Turpin abbé alapított, és amely egészen a Francia
Forradalomig működött.
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A reimsi Szent Rémi bazilika
Reims város híre akkor nőtt meg, amikor a francia királyok felszentelésének
hivatalos helyévé vált. Az első francia uralkodó, akit a reimsi katedrálisban
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koronáztak meg és szenteltek fel, Jámbor Lajos volt 816-ban. I. Henriktől kezdve
(1027) már minden francia királyt a reimsi katedrálisban koronáztak és szenteltek
fel, VI. Lajos, IV. Henrik és XVIII. Lajos kivételével. (A katedrális nem azonos a
Saint-Rémi bazilikával. A szerk.) A szertartás keretében felhasznált szent kenetbe
általában belekevertek egy kicsit abból a szent olajból, amelyek Szent Remig
kapott a Szent Ampullában.
Minden évben, az októberi első vasárnapi szentmise keretében egy különleges
eseményre kerül sor a Saint-Rémi bazilikában. Az Evangélium felolvasása után az
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érsek meggyújtja a templom koronacsillárján elhelyezkedő 96 gyertyát, ami
felidézi Szent Remig, Reims város patrónusa éveinek számát halálakor.
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Chaque année, comme le veut la tradition, lors de la messe de clôture de la
neuvaine de #SaintRemi, on enﬂamme les 96 bougies de la couronne qui
symbolise le nombre des années de Saint Remi.
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Un spectacle toujours impressionnant ! pic.twitter.com/apQc6b0ZQh
— Diocèse de Reims (@diocese_Reims) October 6, 2019
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Fordította: Dr. Seidl Ambrusné
Forrás: Aleteia 1, 2
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Ez a szertartás egyidejűleg szimbolikus és látványos: pár perc alatt gyúlnak ki a
gyertyák a bazilika hajójában felfüggesztett koronacsilláron, amelyre a franciák a
„fénykorona” szót használják. Az impozáns csillár hat méter átmérőjű és a
Mennyei Jeruzsálemet jelképezi, Izrael tizenkét törzsét (tizenkét tornyát). A 96
gyertya Szent Remig évei számára emlékeztet. Ez az esemény minden évben nagy
tömegeket vonz a misére. Hivatalos személyek is eljönnek, ott van a polgármester
és a képviselők, akiket az érsek hív meg, hogy együtt ünnepeljék meg a város
híres szentjét.
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