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Hová megy Ferenc pápa Irakban és
miért? – hírügynökségi magyarázat
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Ferenc pápa Irakba látogatásának hivatalos logója
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Egy héten belül, Ferenc pápa valószínűleg történelmet ír: ő lesz az első
pápa, aki Irakba látogat. Március 5. és 8. közötti útja során egyaránt
meglátogat többezer éves történelmi-bibliai helyszíneken folyó ásatásokat
és olyan templomokat is, ahol a katolikusok néhány évvel ezelőtt szörnyű
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terrortámadásokat szenvedtek el.
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Az iraki politikai vezetőkkel és tekintélyes iszlám klerikusokkal tervezett
találkozókhoz a pápa várhatóan 900 mérföldet tesz majd meg Irakon belül alig
több mint három nap alatt.
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Íme egy lista azokról a helyszínekről, amelyet Ferenc pápa meglátogat.
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Március 5, péntek: Bagdad
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Beszéd az Elnöki Palotában

K
at

A bagdadi nemzetközi repülőtérre való érkezésekor a pápa a tervek szerint
Mustafa Al-Kadhimi iraki miniszterelnökkel találkozik, majd Barham Salih iraki
elnököt látogatja meg az elnöki palotában, ahol a polgári hatóságok gyűlésén
mond beszédet.
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Az iraki hatóságokkal való pápai találkozók épp akkor zajlanak, amikor az
országnak komoly politikai, társadalmi-gazdasági és biztonsági kihívásokkal kell
szembenéznie. Soroljuk fel ezek között a kormányzati korrupció elleni
tiltakozásokat, a munkanélküliség magas szintjét, valamint az Egyesült Államok
2003-as iraki invázióját követően kialakult politikai rendszeren belüli szektás
megosztottságot is.
Üdvösség Nagyasszonya Székesegyház

Az Üdvösség Nagyasszonya szír katolikus székesegyház, más néven a Sayidat alNejat, az Iszlám Állam által elkövetett öngyilkos merénylet helyszíne volt, amikor
2010-ben egy vasárnapi mise alatt több mint 50 embert gyilkoltak meg.
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A terroristák két papot öltek meg és több mint 100 embert ejtettek túszul, mielőtt
az iraki biztonsági erők az amerikai erők támogatásával megrohamozták az
egyházat. A templomban elhunyt 48 katolikus boldoggá avatásának folyamata az
egyházmegyei szintről 2019 októberében került a Vatikán elé.

K
at

A székesegyház egyike volt azoknak a 2004 augusztusában lebombázott
templomoknak is, amikor Bagdadban öt, Moszulban pedig egy, a templomok előtt
leparkolt autókba rejtett bomba robbant fel. Összesen 12 ember vesztette életét
és több mint 70-en megsebesültek.
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Ferenc pápa meglátogatja a székesegyházat és beszédet mond a helyi püspökök,
papok, szerzetesek és más iraki katolikusok előtt.
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A közösségi médiában közzétett fotók szerint a katedrális előtti falra ráfestették a
pápa képét, Irak és a Vatikán zászlóival.
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Március 6, szombat: Nedzsef (Nadzsaf) városa és
az Ur síkság
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Találkozás egy síita pappal Nedzsefben
Második iraki napján, Ferenc pápa Nedzsefbe utazik az Iraqi Airways
légitársasággal, hogy találkozzon Ali al-Sistani-val, az iraki síita muzulmánok
egyik befolyásos vezetőjével.
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Nedzsefet a síita iszlám egyik legszentebb zarándokhelyének tartják Mekka és
Medina után. Itt temették el Ali ibn Abi Talib imámot, Mohamed vejét és az első
síita imámot. Ali kalifátushoz való jogának kérdése vezetett el a szunnita és síita
muzulmánok között hatalmas szakadáshoz.
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Nedzseftől nem messze található Ezékiel próféta sírja Al Kifl-ben. Az egykori
történelmi zsidó zsinagóga helye ma egy újonnan épült síita mecsetben található.
Vallásközi találkozó az Ur síkságon
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Ezután Ferenc pápa Irak déli részére, az Ur síkságra utazik, amelyet a Biblia
Ábrahám szülővárosaként említ. A 20. században feltárt Ur ásatási helyszínén egy
mezopotámiai zikkurat (toronytemplom) és egy ősi házkomplexum található.
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Úr romvárosa, háttérben a zikkurat (Wikipédia)
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Szent József káldeus székesegyház Bagdadban
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A pápa egy vallásközi gyűlésen mond beszédet Urban, tekintettel arra, milyen
jelentős volt Ábrahám személye a három nagy monoteista vallásban. A
judaizmusban Ábrahámot a zsidó nép első pátriárkájának tekintik. A muzulmánok
úgy vélik, hogy Mohamed Ábrahám fiának, Izmaelnek egyik leszármazottja.

Ferenc pápa, Bagdadba visszatérve szentmisével zárja a napot a Szent József
káldeus katolikus székesegyházban. A Mar Yousef-nek nevezett székesegyházat az
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1950-es években építették, és nemrégiben restauráltatta Louis Raphaël Sako
káldeus pátriárka.
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Szent József székesegyház, Bagdad (Wikipédia)
A káldeusok alkotják az egyik olyan keleti katolikus közösséget, amely jelen van
Irakban. Történetük az első keresztényekre nyúlik vissza a keleti egyházzal való
kapcsolatuk révén. A káldeusok az iraki keresztények mintegy kétharmadát tették
ki, mielőtt az Iszlám Állam erőszakos cselekményei le nem csökkentették volna
létszámukat. Más keleti rítusú közösségek is vannak Irakban: szír, örmény és
melkita görögkatolikusok.
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Március 7, vasárnap: Moszul és Ninive síksága
Emlékhely Moszulban
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Ferenc pápa útjának utolsó napját Irakban tölti, a Ninivétől északra fekvő
alföldön, ahol az Iszlám Állam népirtó kampányt folytatott a keresztények, jazidok
és más kisebbségi csoportok ellen Moszul bevétele után, 2014 nyarán.
A pápát az iraki Kurdisztán egyházi és polgári hatóságai fogadják majd az erbili
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repülőtéren fogadják, mielőtt helikopterrel Moszulba utazna tovább, ahol a Hosh
al-Bieaa téren fog imádkozni a háború áldozataiért.
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A Szeplőtelen Fogantatás székesegyháza Bakhdidában
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Ezután Ferenc pápa helikopterrel továbbutazik Bakhdida városába (más néven
Qaraqosh-ba), hogy meglátogassa a helyi keresztény közösséget és felkeresse a
Szeplőtelen Fogantatás szír katolikus székesegyházat, ahol elmondja az
Úrangyala imádságot.
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Szentmise az Erbil stadionban
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Az Al-Tahira néven is ismert székesegyházat meggyalázták, belseje kiégett,
amikor az Iszlám Állam felgyújtotta, miután 2014-ben átvette a város irányítását.
A székesegyház restaurációját nemrég fejezték be a Szükséget Szenvedő Egyház
nevű szervezettől kapott támogatással. Egy helyi keresztény művész által faragott
Szűz Mária szobrot januárban helyezték el a torony tetején.

Utolsó iraki estéjén, március 7-én Ferenc pápa szentmisét mutat be az erbili
Franso Hariri nemzetközi stadionban. Várhatóan ez a szentmise lesz a pápának
útja során az iraki keresztényekkel való legnagyobb összejövetele.
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A kurdisztáni helyi hatóságok közlése szerint 4500 ember regisztrált a
szentmisére. A misére a stadionba való belépéshez az erbili Katolikus Egyetem
által kiadott különleges személyi igazolványra lesz szükség.
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Március 8, hétfő: Visszautazás Bagdadból
Rómába
A hétfő reggeli búcsúztató ceremóniát követően a bagdadi nemzetközi
repülőtérről Ferenc pápa Rómába repül az Alitalia légitársasággal, alig több mint
öt óra alatt 1800 mérföldet megtéve. A pápa a repülés során tartott
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sajtókonferencián válaszol majd az újságírók kérdéseire.
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Bachar Warda káldeus katolikus érsek az ANC-nek elmondta, hogy Ferenc pápa
közelgő látogatása fordulópontot jelenthet az ország kis létszámú keresztény
lakossága számára.

– jelentette ki Erbil érseke.
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Fordította: Hegedüs Katalin
Forrás: aciafrique.org
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“Elképzelhető, hogy a pápa látogatása nyomán megváltozik az iraki
keresztények jelenlegi helyzete, és egy veszélyeztetett, eltűnőfélben levő
népcsoportból sikeres és fejlődő csoporttá válnak”
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Fotó: CNS grafika /Todd Habiger
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