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41GöröGkatolikus  SzemlÉleT

Az utolsó vacsorán az úr Jézus így szólt szent Péterhez: Imádkoztam érted, nehogy megfo-
gyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. (lk 22,32) Azóta 
szent Péter utódai, a pápák ezt a szolgálatot teljesítik, amikor lelkipásztori útjaikon felkeresik 

a keresztény testvéreket, és megerősítik őket hitükben. II. szent János Pál pápa volt az első, aki ellá-
togatott romániába (1999. május 7–9.), de látogatását csak bukarestre korlátozták. Nagyon sajnálta, 
hogy nem jöhetett erdélybe, ahol katolikus hívei többsége él. megígérte, ha még egyszer országunkba 
látogat, feltétlenül eljön erdélybe is. Azóta húsz év telt el. ígéretét most Ferenc szentatyánk teljesíti.

Nagy öröm tölti el szívünket, hogy szentatyánk hozzánk is eljön, csíksomlyóra. A tervek szerint jú-
nius 1-jén, szombaton a nyeregben szentmisét mutat be, és szól hozzánk. ez azonban csak akkor 
lesz biztos, amikor a látogatás programját a szentszék sajtóirodája közölni fogja. mivel az idei, 453. 
fogadalmi búcsú június 8-án, szombaton lesz, egy héttel a pápalátogatás után, ezért a csíksomlyói 
pápalátogatás napját — a feltételezett június 1-jét — is fogadalmi búcsúnak nyilvánítom, hogy a pápa-
látogatás zarándokai is eleget tehessenek az ősök fogadalmának.

Isten hozta, szentatyánk, a csíksomlyói segítő szűz máriához, erdélyi híveihez! kérjük, erősítsen min-
ket hitünkben és a szentatya iránti hűségben a csíksomlyói kőkereszt feliratos fohásza szerint: „Isten! 
Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben.”

még négy hónapunk van az előkészületre.

1. kérem, hogy a vasárnapi szentmiséken az egyetemes könyörgések közé egyet vagy kettőt 
tegyenek be a mellékelt könyörgésekből.

2. A szentmisék után az „Isten szolgája, Márton Áron” kezdetű imádság előtt mondjuk el a 
következő imádságot a pápalátogatás lelki gyümölcseiért:

Szerető Mennyei Atyánk, Te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse 
Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében 
és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. 
Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! 

Kedves Testvéreim! Használjuk ki életünknek ezen egyedülálló lehetőségét: a szentatya, az 
„élő szent Péter” eljön hozzánk, hogy megerősítsen hitünkben. készüljünk őszinte odaadással a nagy 
találkozásra, amely szűkebb hazánk, az erdélyi főegyházmegye történetében is egyedülálló esemény.

gyulafehérvár, 2019. január 21. 
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