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Közös időpontja lesz a katolikus és
ortodox húsvétnak?
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A Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsának elnöke, Kurt
Koch bíboros támogatja azt a javaslatot, hogy a katolikusok és az
ortodoxok törekedjenek arra, hogy közös időpontban tudjanak
megállapodni Húsvét megünneplésére. A Konstantinápolyi Patriarchátus
egy képviselője szerint egy ilyen megállapodás nagyon ösztönzően,
bátorítóan hatna az ökumenikus mozgalomra.
Igor Gecsa (Telmessosi Jób) érsek szerint a naptári reform bevezetésére igen
alkalmas lenne a 2025. év, amelyben a Niceai Első Ökumenikus Zsinat 1700.
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évfordulójára emlékezik a világ. Ez a zsinat döntött úgy 325-ben, hogy Húsvétot
az első tavaszi teliholdat követő első vasárnapon tartsák, amiből következően a
legkorábbi húsvéti időpont március 22, a legkésőbbi pedig április 25.
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Napjainkban az ortodox keresztények a Gergely-naptár helyett a Julianus-naptárat
használják. A Julianus-naptár azonban egy hajszállal hosszabb évvel számol
(rendszeres, négyévenkénti szökőnapokat iktat be, amin a Gergely-naptár
finomított azzal, hogy a 400-zal nem osztható kerek évszázadok mégsem tartoznak
a szökőévek közé). Ez a kicsiny eltérés azt eredményezte, hogy mára a Julianusnaptárat követő ortodox egyház időszámítása 13 nappal a Gergely-naptár mögött
van. (Pár évtizeddel korábban iskolába járt olvasóink részére, emlékeztetőül: ezért
volt november 7. a Nagy Októberi Szocialista Forradalom napja.) Koch kardinális
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üdvözölte a javaslatot, amely Ferenc pápa és Tavadrosz kopt pápa támogatását is
élvezi.

K
at

ol

ik

us
.m

a

Forrás: Vatican Cardinal Kurt Koch supports common Easter date for Catholics,
Orthodox (catholicnewsagency.com)
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