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Kedves testvéreim! (…) Főleg az Úrnak 
mondok köszönetet, aki megenged-
te, hogy egy további lépést tegyek a 
muszlim testvérekkel való párbeszéd és 
találkozás útján, hogy „a remény szolgája” 
legyek a mai világban. Zarándoklatom 
két szent nyomdokait követte: Assisi 
Ferencét és II. János Pálét. (…) Feltehetné 
valaki a kérdést: miért megy a pápa 
a muszlimokhoz és nemcsak a katoli-
kusokhoz? Miért van olyan sok vallás, 
hogyhogy ilyen sok vallás létezik? 
A muszlimokkal együtt ugyanazon atyá-
nak, Ábrahámnak a leszármazottai va-
gyunk. Miért engedi meg Isten, hogy sok 
vallás létezzen? Isten meg akarta enged-
ni ezt a valóságot: sok vallás van, néme-
lyek a kultúrából születnek, de mindig az 
ég felé, Istenre tekintenek. De amit Isten 
akar, az a testvériség közöttünk, és külö-
nösképpen – ennek az útnak az indokát 
itt találjuk – azokkal a testvéreinkkel, akik 
hozzánk hasonlóan Ábrahám gyermekei, 
a muszlimok. Nem kell félnünk a külön-
bözőségtől: Isten megengedte ezt.  
Attól kell félnünk, ha nem a testvérisé-
gen dolgozunk, nem annak érdekében, 
hogy együtt járjunk az életben. A remény 
szolgálata mindenekelőtt azt jelenti, 
hogy hidat verünk a civilizációk között. 
(…) Különös figyelmet szenteltem a mig-
rációs kérdésnek, amikor a hatóságokhoz 

beszéltem, és főleg azon a találkozón, 
amelyet kimondottan migránsoknak 
szerveztünk. Némelyikük tanúságot tett 
arról, hogy megváltozik és ismét emberi-
vé válik a migráns élete, amikor olyan 
közösségre talál, amely személyként 
befogadja őt. Ez alapvető fontosságú. 
Épp a marokkói Marrákesben ratifikálták 
„a biztonságos, rendezett és szabályozott 
migrációról szóló globális egyezményt”. 
Ez jelentős lépés a nemzetközi közösség 
felelősségvállalása felé. Szentszékként 
felkínáltuk hozzájárulásunkat, amelyet 
négy igével lehet összefoglalni: befogad-
ni, védelmezni, támogatni és integrálni a 
migránsokat. Nem arra gondolunk, hogy 
a magasból kell segélyprogramokat 
leeresztenünk, hanem arra, hogy együtt 
kell közös úton járnunk ezzel a négy 
tevékenyéggel, hogy olyan városokat és 
országokat építsünk, amelyek – megőriz-
ve saját kulturális és vallási identitásukat 
– nyitottak a különbözőségekre és meg 
tudják becsülni azokat az emberi test-
vériség jegyében. (…) A Marokkóban élő 
Egyház elkötelezetten segíti a migráns 
személyeket, és köszönetet akartam 
mondani nekik, és bátorítani akartam 
mindazokat, akik nagylelkű szolgálatot 
végeznek értük, és így megvalósítják 
Krisztus szavát: „Idegen voltam,  
és befogadtatok” (Mt 25,35). 

Forrás: Magyar Kurír

ATTÓL KELL FÉLNÜNK, HA NEM A TESTVÉRISÉGEN DOLGOZUNK! 
(Ferenc pápa 2019. április 3-ai beszéde a hétvégi marokkói útjáról)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-attol-kell-felnunk-ha-nem-testverisegen-dolgozunk


Most vasárnap, a mise után a tavaszkö-
szöntőn vehetünk részt a templomkertben.

A  héten a fogadóórák elmaradnak.

Nagycsütörtökön Csabán 16:30-kor 
kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje, 
ami után gyónási lehetőséget biztosítunk. 
Ligeten 18:30-kor kezdünk, amely vé-
geztével lamentációt tartunk. 21 órától 
taizé imaórát tartunk a templomban 
és csöndes szentségimádást a kápol-
nában, ami alatt éjfélig a sekrestyében 
Szabolcs atyánál és a könyvtárszobá-
ban László atyánál lehetőségünk lesz a 
húsvéti gyónásunk elvégzésére. 
Jászfalun 19 órakor kezdjük a szentmisét, 
az Egyházközségi nővéreknél pedig 
18:30-kor, ami után 23-ig Ferenc atya 
gyóntat.

Nagypénteken a keresztutak a követ-
kezőképpen lesznek: 15 órakor a csabai 
templomban tartunk keresztutat,  
16 órakor a kálváriánál családos ke-
resztutat végzünk. Jászfalun 15 órakor 
kezdődik a keresztút a kápolnában 
és a hegyen egyaránt. Ligeten az esti 
szertartást követően indul a férfiak 
keresztútja.
A szertartások a következő rend szerint 
alakulnak: Csabán 16:30-kor kezdünk, 
ami után ismét lesz gyónási lehetőség, 
Ligeten 18:30-kor, Jászfalun 19 órakor.
Az Egyházközségi nővéreknél 18:30-kor 
kezdődnek a szertatások.
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Nagyszombaton Csabán 8 órától 
12 óráig szentsírőrzés lesz, erre a sek-
restyében lehet feliratkozni. A szertartás 
17 órakor kezdődik, ami alatt misekuckó 
is lesz a csabai plébánián, amire kizá-
rólag az elsőáldozós kornál fiatalabb 
gyermekeket várják. Ligeten 8 órától 
21 óráig szentsírőrzést tartunk, amire 
a sekrestyében lehet föliratkozni,  
a szertartást 21 órakor kezdjük. Jászfalun 
20 órakor, az Egyházközségi nővéreknél 
21 órakor kezdünk. A szertartások végén 
körmenet és ételszentelés lesz.

Húsvétvasárnap vasárnapi miserendet 
tartunk. Csabán 9 órakor szlovák 
szentmise is lesz.

Húsvéthétfőn Csabán lesz mise 11 órakor.

A nagyhéten a következők atyák tartják 
a szentmiséket és a szertartásokat: 
a szent három napban Csabán és Jász-
falun László atya, Ligeten Szabolcs atya, 
az Egyházközségi nővéreknél Ferenc 
atya fogja azokat végezni. Húsvétva-
sárnap a 9 órás ligeti szentmisét László 
atya, húsvéthétfőn a csabai 11 órás 
szentmisét Ferenc atya celebrálja.

IGENAPTÁR - VIRÁGVASÁRNAP
Iz 50,4-7   
Fil 2,6-11     
Lk 22,14-23,56 ÁPR.14
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