„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe
az Isten szeretete.” (Róm 5,5)

Felkészülés az egyházmegyei zarándoklatra
Máriagyűd, 2019. május 11.
- összeállította: a Pasztorális Iroda -

Mit jelent a zarándoklat?
„A zarándoklat, mint egyetemes, felekezet fölötti jelenség utazást, úton létet jelent, innen oda
menni: elindulni, menni, megérkezni, hazatérni; távolodni, közeledni, visszatérni. Ugyanakkor
ez az út csak olyan, mint a „madzag a paprikakoszorúban”, hiszen a kiránduló, a turista, a
menekült is úton van, mégsem zarándok. A szándék, a lelkület teszi a dolgokat azzá, amik.”1
Mi keresztények útra kelünk, hogy az imádság, és a közös út tapasztalata által Jézus
Krisztussal találkozzunk.

„A keresztények vére a kereszténység magvetése.”
(Tertullianus ✝220)

Keresztényüldözés Krisztustól napjainkig
Jézus Krisztus halála után néhány évvel Antióchiában nevezték először keresztényeknek a
föltámadt Krisztus követőit (vö. ApCsel 11,26). A keresztényüldözés pedig egyidős magával
a kereszténységgel, hiszen István diakónus megkövezéséről, akit az Egyház első
vértanújaként tisztelünk, már magában a Szentírásban olvasunk: “Erre ordítozni kezdtek,
befogták fülüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és megkövezték. A tanúk
egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruhájukat. Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: „Uram,
Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd
fel nekik bűnül!” Ezekkel a szavakkal elszenderült.” (ApCsel 7,57-60)
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Az első századok üldöztetései a Kr. u. IV. században értek véget, mikor először Nagy
Konstantin római császár szabad vallásgyakorlatot hirdetett, majd I. Theodosius császár Kr. u.
380-ban a kereszténységet tette meg a Római Birodalom államvallásává.
Széleskörű keresztényellenesség az európai társadalomban legközelebb a XVIII. század végi
francia forradalom idején alakult ki újra. Ettől kezdve a keresztényüldözés különböző módon
és területeken újra jelen van a történelemben, elég csak az Oszmán Birodalom örmény
keresztényei ellen folytatott kegyetlenségekre, a II. világháború koncentráció táboraira, vagy a
kommunista hatalom kíméletlen 70 évére gondolnunk.
Nem szabad elfeledkeznünk az ázsiai országokról sem, melyekben a XVI-XVII. században a
legsúlyosabb keresztényüldözésekre került sor, valamint Afrikában is számos alkalommal
történtek erőszakos és kegyetlen támadások Krisztus követői ellen.
A keresztényüldözés napjainkra soha nem látott méreteket öltött. Keresztényüldözésnek
nevezhetjük azt, ha valakit – azon oknál fogva, hogy Krisztussal azonosul – megfosztanak
vagyonától, bebörtönöznek, kínzásnak vetnek alá, megerőszakolnak, vagy akár meg is ölnek.
Világszerte naponta közel 245 millió keresztény ember szenved üldöztetést hite miatt. Évente
több mint 4000 keresztényt ölnek meg a hitéért, ezrek kerülnek börtönbe, miközben
ugyanilyen számban éri támadás templomaikat, közösségi épületeiket.
Legradikálisabb formában mindez Észak-Koreában történik, ahol a kommunista diktatúra
semmilyen toleranciát nem mutat a kereszténységgel szemben. Ezután következnek azok a
muszlim-többségű országok, ahol Krisztus követői szintén napról napra életveszélynek
vannak kitéve, úgy mint Afganisztán, Szomália, Líbia, Pakisztán, Szudán, Yemen és Irán. Az
üldözés jelen van Indiában és Afrika számos országaiban is, s sok helyen egyre erősödő
ellenségeskedés tapasztalható a különböző szélsőséges vallási csoportok részéről.
Külön meg kell említenünk a keresztény nők helyzetét, akik vallásuk mellett nemi
hovatartozásuk miatt különösen kiszolgáltatott és sebezhető helyzetben vannak.2
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Hungary Helps Program
Magyarországon 2017 alakult meg a Hungary Helps Program az üldözött keresztények
megsegítésére. Ennek keretében hirdették meg azt az ösztöndíjprogramot, mely az érintett
országok fiataljai számára biztosít képzést a magyar felsőoktatásban azzal a céllal, hogy a
nálunk megszerzett szaktudást hazájukban tudják felhasználni. Pécs is bekapcsolódott az
ösztöndíjprogramba, melynek köszönhetően harminckét fiatal folytatja tanulmányait
városunkban, akikkel együtt zarándokolunk a máriagyűdi kegyhelyre.
Ismerjük meg négy fiatal rövid
tanulmányaikat.

történetét,

akik

jelenleg

Budapesten folytatják
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Maikey Khorani
Az észak-iraki Erbílben született, gyerekkora óta tapasztalta, hogy hazájában nem könnyű
kereszténynek lenni: őt magát is sokat gúnyolták az iskolában vallási hovatartozása miatt.
Nagybátyja 2004-ben esett áldozatul egy öngyilkos merényletnek, amelynek nem kifejezetten
a keresztények voltak a célpontjai, de már tudták, hogy nem lesznek biztonságban. Maikey a
háború miatt nem tudta folytatni tanulmányait, önkéntes munkát végzett mint a
Neokatekumenális Út közösség tagja; Észak-Irakban segédkezett háború által érintett emberek
lelki támogatásában. „Nagyon megérintettek ezek a találkozások, nagyon hálásak voltak ezek
az emberek, hogy mellettük állt valaki, aki megerősítette őket” – mondta.

Nawar Sheer
Szintén Erbílből származik, tanúja volt az emberrablásoknak is, amiket az Iszlám Állam
követett el keresztények ellen. Egyik barátját is elrabolták, de ő szerencsés módon
megmenekült. Családját viszont érzékenyen érintette a kialakult helyzet: 2013-ban
meggyilkolták édesapja nagybátyját, aki az észak-iraki Shaklawában káld katolikus papként
szolgált.
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Hussam Francis Banno
Bagdadban született. Első húsba vágó találkozása a keresztényüldözéssel középiskolás
korában történt, amikor négy iskolatársa pengével fenyegette, hogy térjen át iszlám hitre.
Addig nem értette, mi a különbség a kereszténység és a muszlimok vallása között, miért jó az
a társainak, ha ő iszlám hitre tér. 2004-ben édesapja munkába menet megsérült egy
bombatámadásban, ezután a fővárosból Karakosba költöztek. Mivel a városban nem volt
felsőoktatási intézmény, Moszulban folytatta tanulmányait. Az Iszlám Állam támadásainak
időszakát Észak-Irakban vészelték át, azonban Karakosba hazatérve házuknak csak a romjait
találták; minden értékük és emlékük a háború martaléka lett – fogalmazott a fiatalember. Most
az újjáépítést élik, de az emberek mentalitása nem változott. „Építkezünk, de nem tudjuk, mi
jöhet még” – fejtette ki aggodalmait.

Sharl Makar
Kairóból

érkezett

Magyarországra.

Elmondása

szerint

hazájában

a

látványos

keresztényüldözés a 2011-es forradalom után kezdődött, az egyik keresztény templom ellen
elkövetett merényletben néhány rokona is életét vesztette. Az üldözés nemcsak a templomi
közösségek ellen elkövetett, sok áldozatot követelő támadásokban nyilvánul meg, hanem
egészen apró, hétköznapi dolgokban is. „Keresztet viselsz, leköpnek az utcán” – tette hozzá,
azonban azt is elmondta, megható látni, hogy sokan állnak a keresztények mellé, vigasztalják
őket, megvédik templomaikat, és segítenek nekik visszatérni a hétköznapi életbe.
Köztünk élő szentek

Frans van der Lugt SJ (1938-2014)
„Nem ismerek sem keresztényeket sem muszlimokat. Én csak embereket ismerek.”
A holland származású jezsuita szerzetes az 1960-as években érkezett Libanonba, majd 1966tól kezdve közel ötven éven keresztül szolgált Szíriában. Családi örökségéből és testvérei
támogatásával a nyugat szíriai Homsz környéki hegyekben az 1980- as években felépítette az
al-Ard (A Föld) központot, ahol szellemi és testi fogyatékosoknak épített otthont és iskolát,
valamint egy lelkigyakorlatos házat, amelyet keresztények és muszlimok egyaránt használtak
elmélkedésekre és összejövetelekre. Frans atya 2014 elején arab, francia és holland nyelvű
videó-üzeneteivel vált világszerte ismertté, melyekben a nemzetközi közösség segítségét
4

kérte. A fokozódó veszély ellenére nem volt hajlandó elhagyni Homsz városát, noha többször
felajánlották neki, hogy kimenekítik. Az óvárost 2012 tavaszán szállták meg lázadó csapatok,
tízezreket zárva el ezáltal a külvilágtól élelem, áram és gyógyszer nélkül. Aki tehette,
elmenekült, a maroknyi keresztény közösség számára Frans atya jelentette a reményt és a
vigaszt. 2014. április 7-én este férfi dörömbölt annak az épületnek az ajtaján, ahol az atya és
több család is élt, s az atyával akart találkozni. Miután megragadta őt és a ház belső udvarára
citálta, közvetlen közelről három lövést adott le Frans atyára, aki azonnal holtan esett össze.
A jezsuita pap egyik sokat idézett jelmondata így hangzott: „Ilá al-amám!” azaz „Mindig
előre!” Frans atya lelkülete, elfogadó szeretete, tettrekészsége tovább él mindazokban, akik
ismerték és szerették őt.4
Frans van der Lugt atya életéről és haláláról holland és flandriai jezsuiták készítették az alábbi
animációs filmet, mely erős felhívást intéz az egész világ felé: a legfontosabb a szeretet.
https://youtu.be/mrlAB891rZU
Evangéliumi tanítás
Mi nyújthat vigaszt az üldöztetések idején? Mi adhat reményt a nap mint nap üldözést
szenvedő több ezer keresztény számára? Maga Krisztus, aki életében legmélyebben megélte
az elhagyatottságot, az üldöztetést, a gyűlöletet. Jézus az utolsó vacsorán buzdítja tanítványait
az üldöztetések idején való állhatatosságra és kitartásra, s ugyanezekkel a szavakkal erősíti
meg a ma emberét, s hív meg mindannyiunkat erre, hiszen az Érte elszenvedett bántások és
szenvedés a Vele való egyesülés, s így üdvösségünk útja.
„Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint
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titeket. 19Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem
vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a
világ. 20Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is
megtartják. 21S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött
engem. 22Ha nem jöttem és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük. De így nincs
mentségük bűneikre. 23Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. 24Ha nem vittem volna végbe
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olyan tetteket közöttük, amilyeneket senki más nem vitt végbe, nem volna bűnük. De látták
ezeket, mégis gyűlölnek engem is, Atyámat is. 25Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható
jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek.”
(Jn 15,18-25)

Gyakorlati tanácsok a máriagyűdi zarándoklatra készülőknek

Zarándoklat célja: „Imádkozzunk közösen az üldözött keresztényekért!”
Gondolatébresztő
o Mit jelent számomra az, hogy Krisztushoz tartozom?
o Hogyan jelenik meg ez az életemben?
o Tudatosítom-e magamban, hogy a világon százezrek élik mindennapjaikat
halálos veszélyben keresztény hitük miatt? Imádkozom-e értük?
o Értéknek tekintem-e, hogy olyan országban élek, ahol szabadon gyakorolhatom
a vallásomat?
o Kihasználom-e az ebből fakadó lehetőségeimet, felelősen élem-e meg
Krisztushoz tartozásomat a mindennapjaimban?
o Mit tehetek én az üldözött keresztényekért?
Milyen konkrét lépésekkel készülhetek a zarándoklatra?
Előtte egy héttel:
-

Találkozó

a

zarándoklatra

készülőkkel,

a

zarándoklat

lényegének

közös

átelmélkedése, a közösségi mentalitás megteremtése, a zarándokok egymással való
megismertetése, akár közös ruházatban való megegyezés. pl. piros sál; fehér felső; stb.
-

Böjtöt vállalok. Valamit, ami emlékeztet a célomra. Ez lehet egyéni és mindannyiunk
közös vállalása is.

-

Karitatív segítséget ajánlok fel pl. adomány, önkéntes szolgálat, plébániához tartozó
idősek, betegek látogatása.

-

Szentírást olvasok otthon, előre kiadott iránymutatással, vagy a plébános vezetésével
a plébániatemplomban.
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-

Minden nap 15-20 perc elmélkedés keresztény mivoltomról a természetben.

-

Lehetőségeimhez

mérten

részt

veszek

a

hétköznapi

liturgiákon,

ezekbe

szolgálatommal is bekapcsolódom.
-

Szentmise után az esti imaóra elimádkozása a zarándoklatra készülőkkel/ért.

-

Plébániatemplomban napi rózsafüzér imádkozása a zarándoklatra készülőkkel.

-

Szolgálatvállalás a zarándoklat során. pl. zarándoktársaimra ügyelés, vízivásra
biztatás, fáradtaknak buzdítás, terhek cipelésének segítése, imaszándékban való
osztozás.

-

Otthonmaradtak bevonása: imádkozzanak a zarándokokért, a zarándokok pedig
értük. A zarándokok vigyenek haza az otthoniaknak egy-egy szentképet.

Imádság
Szent Anzelm - Zarándokok fohásza
Legyen szabad felnéznem a fényességedre,
ha csak messziről is,
ha csak a mélyből is!
Taníts meg a Te keresésedre,
mutasd meg magadat, ha kereslek,
mert keresni sem tudlak, ha nem Te tanítasz,
sem megtalálni, ha nem mutatod meg magadat!
Keresselek téged vágyakozással,
vágyakozzam Hozzád a kereséssel!
Találjalak meg a szeretéssel,
szeresselek a megtalálással.

Imádság az üldözött keresztényekért5
Ó, Jézus, Mária Fia! Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kellett, hogy mentsd az
életedet. A hazájukból elűzött ártatlanok sorsában osztoztál. Kitelepített lettél a kitelepítettek
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között, menekült a menekültek között. Dicsőség Neked, aki azért jöttél, hogy közöttünk
lakozzál, bűneink terhét hordozzad, sebeinket gyógyítsad!
Eléd hozzuk most az üldözött keresztények millióit szerte a világon. Könyörülj azokon, akik
fanatikus terrorszervezetek áldozataiként erőszakot szenvednek! Erősítsd azokat, akik
vérükkel tesznek tanúságot Rólad! Tekints az afrikai és ázsiai, szíriai és iraki tömegekre, akik
otthonaikat, szeretteiket gyászolva menekülttáborok lakóiként tengetik életüket! Kérünk, adj
Beléd vetett hitet és megtérést a békétleneknek! Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szűz Mária, Béke Királynője, könyörögj érettünk!

Feladat zarándoklat után

Utógondozás:
-

Hálaadó szentmise, 2-3 rövid tanúságtétel (3 perc) a vasárnapi szentmisén a
zarándoklat lelki élményeiről.

-

Közös hálaadó imádság a plébánián, akár havonta megismételt imaalkalommal
készülni a következő évi zarándoklatra, másokat is bevonva.

-

Közösségükben lelki élménymegosztás pl. Bibliakör.

-

Zarándoklat utáni élmény; érzés; tanítás; elhatározás leírása a máriagyűdi
szentképre, hogy elővéve felidézhetővé válhasson.
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