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Keresztények egysége 

Az Ökumené margójára 

A Keresztény Egység-hét napjait ünnepeltük január 

hónapban. Ez az az időszak, amikor Földünkön közel 

kétmilliárd keresztényből sokan rászánjuk magunkat arra, 

hogy legalább egy-két napig ne „a magunk igazát” 

emlegessük, hanem jóindulattal a Másikra figyeljünk. 

Számunkra már a remélt Egység is ünnep. Ezekben a 

napokban találkozik Krisztus akarata a mi életünkkel. 

Jelképesen kezet nyújtanak egymásnak a keresztény 

közösségek és templomok, bármelyik felekezethez is 

tartozzanak, végre egy irányba húzunk, egy ügyért dobog a 

szívünk. 

Ilyenkor különös dolgok történnek. Észrevesszük egymás 

helytállását, elismerjük, hogy a sajátunkon kívül más érték is 

létezik, és ezt ki is mondjuk. 

Az egység gazdagít! Az egységért végzett munka nemcsak 

egymáshoz, hanem Istenhez is közelebb visz. Aki az egységért 

dolgozik, Krisztusért dolgozik és nem hiába. 

A másik felekezet nem jelent konkurenciát, sem pedig olyan 

közösséget, amelynek semmi köze hozzánk. Ellenkezőleg. 

Krisztusnak csak egyetlen teste létezik. Krisztusnak ebben az 

egy testében vagyunk egymás között megosztottak. Rá kell 

találnunk az együttlétre, hogy egyáltalán észrevegyük a 

szakadást, és szenvedjünk miatta. 

Az ökumené alapja az, hogy a másik embert tiszteletben 

tartjuk, s testvérként tekintünk rá, sőt, esetleg barátokként 

közös utat járunk. 

Az együttlét a közös szenvedésben is megnyilvánul. Amikor 

különböző keresztény felekezetek tagjainak együtt, vállvetve 

kell szenvedni, s egymásnak testvéri szeretettel segítenek, 

akkor megvalósul a szenvedés ökumenéje, a kiontott vér 

ökumenéje, amely különös hatékonysággal bír, nem pusztán a 

helyi közösségek számára, az egész egyház számára. Azok, 

akik a hit elleni gyűlöletből üldözik vagy megölik a 

keresztényeket, nem kérdezik, hogy ők ortodoxok vagy 

katolikusok: számukra egyszerűen keresztények. A keresztény 

vér ugyanaz. 

Micsoda kicsinyességekkel tesszük kockára a 

meghívásunkat! Kívülállók számára olyanok vagyunk, mint a 

„homokozóban veszekedő gyerekek”. 

Nem szabad, hogy a nézeteltérések elrettentsenek és 

megbénítsanak minket, megakadályozva az előrehaladást. A 

feltámadás kegyelme lesz az, amelynek előízét már ma is 

érezhetjük. Minden egyes alkalommal, amikor bocsánatot 

kérünk egymástól a más felekezetű keresztények ellen 

elkövetett bűnökért, s minden egyes alkalommal, amikor elég 

bátrak vagyunk ahhoz, hogy megbocsássunk és elfogadjuk a 

megbocsátást, a feltámadást tapasztalhatjuk meg! Minden 

alkalommal, amikor régi előítéleteket legyőzve van 

bátorságunk, hogy új testvéri kapcsolatokat alakítsunk ki, 

megvalljuk, hogy Krisztus valóban feltámadt. Minden 

alkalommal, amikor az egységre való meghívásunk felől 

tekintünk az egyház jövőjére, felragyog húsvét hajnalának 

fénye! 

„Igazi ökumenizmus nincs a szív megtérése nélkül.” (UR7) 

Bármiféle teológiai párbeszéd vagy közös részvétel a világ 

nyomorúságainak enyhítésében úgy kap értelmet, ahogy 

bármely keresztény cselekvés: ha engedjük, hogy 

személyiségünk magvában, mint szentélyben Isten vegyen 

birtokába bennünket. Az egység keresése így válik a Lélek 

munkájává a felekezeti közösségekben, egyébként csak 

udvariasság – becsülendő érték, ám a keresztényektől nem 

ennyit kér Mesterük. 

A felekezeti szembenállás korának nagy tévedése az volt – 

mutatott rá XVI. Benedek pápa egyik beszédében –, hogy a 

keresztények csak azt nézték, ami elválasztja őket, s nem 

fogták fel azt, ami minden megosztottság ellenére közös 

maradt bennük. Az utóbbi évtizedek nagy ökumenikus 

haladása éppen abban áll, hogy a felekezetek újra felfedezték a 

köztük fennálló alapvető közösséget, ami a Szentírásban és az 

ókeresztény hitvallásokban gyökerezik. 

Az ökumené két legfontosabb feladata, célja, hogy a 

keresztények kölcsönösen segítsék egymást mind mélyebben 

és élőbben hinni, továbbá, hogy közösen tanúságot tegyenek 

az élő Isten jelenlétéről, s ezáltal megadják a világnak azt a 

választ, amire szüksége van. 

 

A keresztény egységről vatikáni szemmel 

Sajnos sokan már nem tartják nélkülözhetetlen feladatnak 

az egyházak egyesülését, vagyis elvesztették az 

érzékenységüket arra, amit II. János Pál pontosan huszonöt 

évvel ezelőtt Ut unum sint kezdettel kiadott enciklikája oly 

sürgető igénnyel hangsúlyozott. 

A körlevél – mondta az évforduló alkalmából szervezett 

rendezvényen Kurt Koch bíboros – pontosan rámutat, miért 

annyira fontos a keresztények egysége. Egyrészt az egységre 

figyelmeztette Jézus a tanítványait, másrészt az egység 

lényegesen hitelesebbé tudná tenni a keresztény üzenetet. A 

lengyel pápa abban a tudatban írta meg enciklikáját, hogy 

megújult önértelmezését a II. vatikáni zsinaton a Katolikus 

Egyház visszavonhatatlanul összekapcsolta a keresztény 

egységre irányuló törekvéssel. 

II. János Pál úgy vélte, hogy a pápai hivatal maga is gátja 

lehet a más egyházakkal kialakított egységnek. Mégis arra 

hívott mindenkit, hogy segítsenek megvilágítani, hogyan 
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mozdíthatja elő a római püspök hivatala a keresztény 

egységet, s hogyan lehet annak garanciája. Arról álmodott, 

hogy a harmadik keresztény évezredben olyan egység 

valósulhat meg, amely megfeleltethető az első évezred 

egységének. 

E cél érdekében két dolog volt fontos II. János Pál számára. 

Egyfelől az eltérő felekezetekhez tartozó vértanúk ökumenéje. 

Ezek a vértanúk azért vesztették életüket, mert keresztények 

voltak. Időre volt szükség ahhoz, hogy a Katolikus Egyház 

protestánsok, ortodoxok és mások tanúságtételét is el tudja 

ismerni. Másfelől a pápa az imádság jelentőségét domborította 

ki. Meggyőződése volt, hogy minél gyakrabban imádkoznak 

együtt a keresztények, annál könnyebben tudnak szembenézni 

az akadályokkal, és annál könnyebben tudnak közösen fellépni 

különböző ügyekben. (Forrás: Vigilia) 

 

Pázmány Péter imádsága a keresztények egységéért 

Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál, 

hogy amint te egy vagy, 

és egy a tetőled rendelt keresztség, 

úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked: 

adj szívünkbe Szent Lelket, 

hogy mindnyájan egyet értsünk, 

egyet valljunk és a te akaratodban való 

egységet szorgalmatosan megtartsuk. 

Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk 

az egy pásztornak gondviselése alatt, 

és téged minden visszavonás, gyűlölség 

és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk. 

 

Térítsd meg, Uram, a te elszéledett juhaidat, 

vedd el a homályt szívükről, 

nyisd meg a siketek fülét, 

világosítsd meg a vakok szemeit, 

és a te igaz hitedre tanítsd meg a tévelygőket. 

A te szerelmes szent Fiad, 

a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

 

Hírek az Olaszországi Magyar Misszióból 

Olaszországi magyarok 2021. évi zarándoklata Firenzébe 

A magyar összetartozás évében, 2020. március 21–22-ére 

Firenzébe hirdettünk zarándoklatot az olaszországi magyar 

közösségeknek. Később december 13-ára módosult a 

zarándoklat dátuma a koronavírus járvány miatt. Egyik 

alkalommal sem lehetett megrendezni a zarándoklatot a 

Pandémia következtében. 

Az előző évek tapasztalata alapján egy országos találkozó 

segítheti a közösségek egymáshoz való tartozását, és olyan 

élményt nyújthat, amely a helyi közösség életére is kihatással 

lehet. Azért esett a választás Firenzére, mert könnyen 

megközelíthető, központi helyen van és a firenzei magyar 

közösségnek is hasznos egy ilyen esemény. 

Ebben az évben is újult erővel tervezzük ezt az országos 

zarándoklatot, és bízunk benne, hogy a járványhelyzet 

kedvezően alakul és megvalósulhat a találkozónk. 

A zarándoklatot Exc. és Ft. Mons. dr. Kovács Gergely 

gyulafehérvári érsek úrral egyeztetett időpontban, 2021. 

május 16-án szeretnénk megtartani. 

 

Don Pierpaolo Felicolo, az Ufficio Migrantes igazgatójának 

látogatása római magyar közösségünkben 

Don Pierpaolo Felicolo január 31-én látogatást tett a Santo 

Stefano Rotondo templomban, ahol bekapcsolódott a római 

magyar közösség januári hó végi szentmiséjébe. Látogatása 

alkalmából felolvasta a római magyar közösség számára a 

Szentatya vikáriusától, Angelo De Donatis bíboros úrtól 

érkezett kinevezésemet és bemutatott a közösségnek. 

 

Online szentmisék és lelkiprogramok Olaszországban 

Vasárnaponként 9.00 órától a római Pápai Magyar Intézet 

kápolnájában szentmisét ünneplünk, amelybe a FB-on online 

be tudtok kapcsolódni. A FB keresőbe ezt kell beírni: 

@katolikus.misszio.italia 

Kivétel a hónap utolsó vasárnapja, mivel ekkor a hó végi 

római magyar szentmisét 11.00 órakor tartjuk a Szent 

István vértanú körtemplomban, a Celio dombon, és onnét 

élő szentmise közvetítést adunk. A szentmise követhető: 

@katolikus.misszio.italia 

Minden szerdán este 18.00 órától online szentmise-

közvetítés (FB-on @katolikus.misszio.italia) az Olaszország-

ban élő magyar közösségeink számára. 

 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 

Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 órakor 

a Szt. István körtemplomban. 

Február 7., március 7., április 11., május 2., június 6. 

16.00 óra – Milano (Istituto di Sant’Ambrogio kápolna, Via 

Copernico 9, 20125 Milano) 

Március 7., május 16. 12.00 óra – Firenze (Via Faenza 4, 

50123 Firenze.) Miséző atya: Jávorka Lajos 

Március 14. Velence 

Március 21. 11.00 óra – Bologna (Chiesa di San Biagio, 

Via della Resistenza 1/9, 40033 Bologna) 

Április 17. 16.30 óra – Palermo (Parrocchia Maria SS. 

della Lettera, Piazza Acquasanta 2, 90142 Palermo) 

Április 18. 11.30 óra – Catania (Forza D’Agroban) 11.00 

órától gyülekezünk. 

Március 20. 16.00 óra – Parma (Chiesa del Corpus 

Domini, oldalkápolna, Piazza G. Rolla 3, 43123 Parma) 

Május 9. 11.00 óra – Loreto (Casa di Accoglienza „San 

Serafino” kápolna, Via Asdrubali 100, 60025 Loreto) 

Május 23. 11.30 óra – Torino (Chiesa di San Rocco, Via 

San Francesco d’Assisi 3, 10122 Torino) 

Rómában minden kedden 8 órakor magyar nyelvű 

szentmisét ünneplünk a Szent Péter Bazilika Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnájában. Várunk mindenkit szeretettel! 
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