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AZ IRGALMASSÁG ÉVÉRŐL
Szentatyánk, Ferenc pápa által nemrégiben meghirdetett rendkívüli szentévvel
kapcsolatosan az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Excellenciás
Salvatore Rino Fisichella érsek információs anyagot küldött számunkra, melyből
egy pár fontosabb gondolatot szeretnék kiemelni:
1.
A szentév meghirdetése
Ferenc pápa ez év március 13-án egy bűnbánati szertartás keretében,
Misericordiae Vultus (Az irgalmasság arca) című bullájával az irgalmasság
rendkívüli szentévét hirdetett meg, mely 2015. december 8-án veszi kezdetét
és 2016. Krisztus Király ünnepén zárul. A szentév megszervezését Szentatyánk
az Új Evangelizáció Pápai Tanácsára bízta, aki egész év folyamán élő
kapcsolatot ápol a helyi egyházmegyékkel és folyamatosan tájékoztat az év
folyamán zajló eseményekről.
A kiengesztelődés szentsége lehetővé teszi számunkra, hogy újból és újból
visszatérjünk a mindig megbocsátó Atyához, aki Fiában kiengesztelődött velünk.
A bűnbánat szentsége a pap feloldozó keze révén felragyogtatja előttünk
Krisztus arcát és a tiszta szív örömével járhatjuk az élet útját. Mindannyian arra
kaptunk meghívást, hogy ezzel az örömmel nyújtsunk vigasztalást korunk
minden emberének. A megbocsátó Atyával való találkozás élményét szeretnénk
a szentévben minél több felebarátunkkal megismertetni, és megosztani velük a
megtisztulásnak ezt a szent örömét.
2.
Szent kapu megnyitása
A rendkívüli szentév megnyitásának a helyi egyházban külsőleg is meg kell
nyilvánulnia, éppen ezért a Szentatya kifejezett kérése, hogy a világ minden
egyházmegyéjében, főleg a székesegyházakban egy kaput jelöljenek meg,
amelyet az Isteni Irgalmasság Kapujaként Advent 3. vasárnapján ünnepélyesen
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nyissanak meg, hogy a szentév alkalmával többször is alkalmat nyújtson a
híveknek és a zarándokoknak Isten irántunk mutatott irgalmának szemlélésére és
elmélyítésére.
Az ajtók elzárnak és védenek, de mindenek előtt egy olyan helyre vezetnek, ahol
oltalmat, biztonságot és szeretetet tapasztal meg az azon átlépő. Az irgalmasság
ajtaján belépve teljes búcsú nyerhető a bűnbánat szentségének gyakorlásával
valamit a Szentatya szándékára végzett Miatyánk, Üdvözlégy és Hiszekegy
elimádkozásával. Mindemellett találjunk alkalmakat és lehetőségeket
plébániáinkon, hogy híveinket is rávezessük arra, hogy Isten irgalmas szeretetét
egymás között is gyakorolhatják, valahányszor egymásnak bocsátanak meg vagy
egymást önzetlenül segítik.
3.
Az irgalmasság rendkívüli szentévének mottója és logója
Jézus az ellenségszeretetre szólítja fel követőit: „Legyetek irgalmasok, amint a ti
Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). A szlovén származású Marko I. Rupnik jezsuita
atya az irgalmasság teológiai összegzéseként alkotta meg a szentév logóját és
mottóját. Krisztus megváltói művének beteljesítéseként, mint jó pásztor vállára
veszi az elesett embert és összesimuló arcukon egyik szemük összekapcsolódik.
Így „közös szemükkel” egymást szemlélik: Krisztus az ember szemével, az
ember pedig Krisztus szemével. Az ókeresztény és középkori ikonográfiából
ismert mandorlába helyezett ábrázolás belülről kifele haladva világosodik,
utalva Krisztus megváltói művére, aki a sötétségből a világosságra vezeti az
elesett embert. Csak Ő egyedül ismeri a hazafelé vezető utat az atyai házba. A
szentév logója Krisztusnak erre a cselekedetére szólít fel valamennyiünket –
„Irgalmasok, mint az Atya – Misericordes sicut Pater.”
Az irgalmasság rendkívüli szentéve különleges lehetőséget biztosít számunkra,
hogy az isteni irgalmasságot közelebbről megismerhessük és átélhessük. A
kapott információk alapján a következő évi lelkipásztori rendezvényeink mellett
minden egyes alkalmat meg szeretnénk ragadni, hogy Isten megbocsátó
szeretetét hirdessük híveinknek egyházmegyénkben is. Szeretettel hívom már
most Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy Szentatyánk ezen kezdeményezésébe
minél többen és egyre aktívabban kapcsolódjunk be, hogy helyi
egyházközségeinkben is minél több formában gyakoroljuk az irgalmasság testi
és lelki cselekedeteit.
***
A Szentatya kérésének eleget téve a nagyváradi egyházmegyében a
székesegyház főbejáratától jobbra eső ajtót nevezem meg az Isteni Irgalmasság
Kapujának (porta misericordiae), melynek ünnepélyes megnyitására Advent 3.
vasárnapján, 2015. december 13-án kerül majd sor. A rendkívüli szentév egyéb
programjairól később fogunk tájékoztatást adni.
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