
Ökumené 2014

14 évvel ezelőtt,  2000. március 12-én a katolikus Egyház történelmében páratlan esemény 
színhelye volt a római Szent Péter bazilika. II. János-Pál pápa bűnbánati liturgia keretében az 
egész Egyház nevében bocsánatot kért Istentől  az egyház tagjai által  a múltban és a 
jelenben elkövetett minden bűnért. Az ünnepi liturgia szavai mély töredelmet, a bűnvallást, 
a bocsánatkérést, a megbocsátás és kiengesztelődés készségének a kinyilvánítását fejezték ki. 
A bazilikába bevonuló pápa megállt Michelangelo Pietája előtt annak, jeléül, hogy az Egyház, 
mint  Mária,  a  megfeszített  Üdvözítőt  akarja  átölelni,  magára  véve  gyermekei  múltjának 
terhét, kérve az Atya bocsánatát. Az oltárhoz közeledve a Mindenszentek litániáját énekelték 
a  szentek  közbenjárását  kérve  a  zarándok  és  tisztulásra  szoruló  egyház  tagjaiért.  Az 
egyetemes könyörgések fohászait egy-egy bíboros fogalmazta meg. A válasz: „Kyrie eleison, 
Uram irgalmazz” volt. Ezalatt sorra gyújtották meg a kereszt mellett felállított hét gyertyát. A 
liturgia  csúcspontjaként,  a  bocsánatkérés,  a  hódolat  és  a  hála  jeleként  a  pápa  átölelte  és 
megcsókolta a megfeszített Üdvözítő alakját.

Ökumenikus diakónia

Hogy értsük a fogalmakat: 

Az ökumené a Jézus nevét segítségül hívók egységét munkáló egyházi kezdeményezés. 
A diakónia is görög szó, szolgálatot jelent. 

Az ökumenikus diakónia: a keresztények egységét segítő szeretet szolgálat. 
Az ökumenikus imahét: január 18 és 25 között, Szent Pál apostol megtérésének ünnepével 
kapcsolatban e  két  fogalmon  gondolkodunk,  kérve  Jézust,  segítsen abban,  hogy az utolsó 
vacsorán elmondott, Egyházáért végzett ima valóra váljék: „Legyenek mindnyájan egyek.” 
(János 17.21)

Józsefvárosban több mint  20 éven keresztül,  ezen a héten imádkozott  együtt  a Jézus által 
elvárt  egységért  hívő  közösségünk  Az  elmúlt  évben  ennek  megerősítésére  kértük 
közösségeink asszonytestvéreit. A Nap utcai baptista gyülekezetben, havonta egyszer erre a 
szándékra  imádkoztak.  Az imának  eredményeként,  felhasználva  plébániánk  lehetőségét  és 
közösségeink  készségét,  meghívtuk  az  adventista,  baptista,  evangélikus,  református 
közösségek önkénteseit,  segítsenek abban, hogy a hajléktalanok a rosszra forduló időjárás 
idején  fedélhez  jussanak,  rendes  vacsorát  és  reggelit  kapjanak,  beszélgessenek,  Szentírás 
olvassanak - a közösségek önkénteseivel építsük az ökumenét Józsefvárosban.

Imádkozzunk a józsefvárosi ökumenéért!

A  munka  akkor  kezdődik,  amikor  elromlik  az  időjárás  és  még  nehezebb  lesz  a 
fedélnélkülieknek  az  utcán  élni,  élelmiszert  keresni  maguknak.  Aki  segíteni  szeretne, 
jelentkezzen a plébánián.

Dolgozzunk együtt, segítsük az ökumenikus diakóniát!

Bajzáth Ferenc
plébános     


