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„A második évezred végén az egyház újra a vértanúk egyháza lett.”– írta II. János Pál 
pápa, aki a hívő közösségeket arra kérte a Nagy Szentév és az új évezred előkészítésére hívó 
Tertio millennio adveniente kezdetű apostoli levelében, hogy gyűjtsék össze és ápolják a XX. 
században hitükért megölt keresztények emlékét. A helyi egyházak meg is kezdték a 
tanúságtételek összegyűjtését és eljuttatását a Szentszék által létrehozott Új Vértanúk 
Bizottságához. 

 

A bizottság munkája nyomán a közelmúlt történelmének megdöbbentő valósága tárul 
elénk. Az 1915-ös örmény népirtástól az 1999-ben történt kelet-timori tömegmészárlásokig 
öt kontinensen át ível ez a történet: a nácizmus és a bolsevik kommunizmus, a spanyol és a 
mexikói polgárháborúk, a latin-amerikai diktatúrák, az afrikai etnikai háborúk és az iszlám 
fundamentalizmus keresztény áldozatainak száma talán a hárommilliót is eléri. Sokuk nevét 
ma sem ismerjük. Az egyház kortárs martirológiája nem hősök története, hanem olyan 
férfiaké és nőké, akik számára az Evangélium vagy a rájuk bízottak iránti hűség erősebbnek 
bizonyult a saját életük iránti aggodalomnál. A pápa újra és újra hangsúlyozta, hogy az ő 
áldozatuk olyan örökség, amelyet nagy hálával kell megőriznünk és továbbadnunk az új 
évezrednek. A nagy jubileumi év egyik csúcspontjaként 2000. május 7-én II. János Pál 
ünnepélyes ökumenikus igeliturgiát tartott a XX. század vértanúinak emlékére a római 
Colosseumban. Korunk üldöztetései nem tettek különbséget nemzeti vagy felekezeti 
hovatartozás között, minden keresztényt egyformán sújtottak. A náci lágerek és a szovjet 
gulágok szögesdrótjai mögött gyakran együtt szenvedtek és tanúskodtak az Evangéliumról 
katolikusok, ortodoxok és protestánsok. A mártírok áldozatában pedig az Egyház egysége 
titokzatos módon már a jelenben megvalósul. 

A  mártírok emlékezete a Nagyhét, a kereszt vereségének és diadalának misztériumába 
illeszkedik. A gyengék, a legyőzöttek története a vértanúké, ők mindvégig szabadon szerették 
az Evangéliumot és a rájuk bízottakat. Nekik is köszönhetjük, hogy a Húsvét, a Feltámadás 
fénye még a XX. század legsötétebb óráiban sem hunyt ki végleg. Az üldöztetés azonban nem 
ért véget. A világ számos pontján továbbra is férfiak és nők adják életüket az Evangéliumért. 
Napjainkban riasztó híreket hallunk nap mint nap a híradásokból közel-keleti vagy észak-
afrikai  keresztény testvéreink üldöztetéséről, az iszlám fundamentalizmus követői gyakran a 
kora keresztény idők óta fennálló közösségeket pusztítanak el, tesznek földönfutóvá, 
ahogyan erre a havannai történelmi jelentőségű találkozón tett nyilatkozatukban Ferenc 
pápa és Kirill moszkvai pátriárka közösen felhívták a világ közvéleményének a figyelmét. A 
Sant’Egidio (Szent Egyed) Közösség – ahol csak jelen van a világban –  ünnepélyes 
igeliturgiában emlékezik meg korunk vértanúiról a Nagyhét során vagy azt megelőzően. Ez a 
hagyomány 1997 óta folyamatos a közösségekben, Pécsett nyolcadik alkalommal kerül rá sor. 
Az ünnepélyes igeliturgia mindannyiunk számára alkalmat ad arra, hogy együtt imádkozzunk 
a megpróbáltatások között élő testvéreinkért. 
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A megemlékezésen könyörgéseket mondanak, imádkoznak a 
résztvevő felekezetek lelkészei. 

 
 

2018. március 26, hétfő, 18 óra 
Lyceum templom, Pécs, Király u. 44. 

A liturgia után minden résztvevőt szeretettel várunk egy kis 
beszélgetésre, szeretetvendégségre a templom sekrestyéjébe. 

 
További információ: 

E-mail: santegidio.pecs@gmail.com 
www.facebook.com/santegidio.kozosseg 
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