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BOLDOGOK A BEKESZERZÓK _ FÓPÁSZTORI BUZDÍTÁS A
HÁnonú NApJAIBAI§

,,Boldogok a bélreszerzők, mert őket Istenfiainakfo§ák ítívni." (Mt 5, 9)

Kedves Testvéreim!
Az emberiség történelmének évez.redei azt bizonyitják, hogy fejlődés és
boldogulás csak akkor lehetséges, ha mindenki szémtéra biáosítjuk abékét, az
egyéni és közösségi jogokat, illetve az emberi méltóságot tiszteletben tartjuk.
Mindaz, ami ezen értékek ellen irányul megosáást, pusztítást és sok szenvedést
okozó erőszak. A Római Martyrológium leírása szerint Isten akkor ajándékoáa
önmagát az emberiség számára, akkor testesült meg, ,,amikor béke honolt a
fötdkeretrségen". Az Ő érkezése új fénybe helyeáe a béke ajándékát, awte\y az
elfogadás, a megbocsájtás és a kölcsönös tisztelet megélésében teremhet
gyümölcsőt az emberiség számálra. A hegyi beszédben Jézus egyértelműen a
boldogság birtokosának neveú a béketeremtő embert, hiszen az erőszak, a
gyűlölet és az elnyomás boldogtalarrsághoz vezet.

Nagy aggodalommal énesülünk az egyre fokozódó háborus fejlemónyekről a
szomszédos Ukrajnában, és eszünkbe jut Jézus idéze§ tanítása, illetve
felfedezzük felelősségvállalásunk lehetőségeit és útjait. Ismételgesstik Jézus
szavait, hogy megerösödjön bennünk a béketeremtés vágyamost, amikőr ismét
háboru fenyegeti Európát és az egész világot. Ne ragadjunk le a szomorú
megállapitásnáI, hogy a népek nem tanulnak az elmúlt évszinad
szörnyűségeiből, vagy hogy könnyen elfelejtjük a megszállások és diktaturák
borzalmait. Szernbesülve a legújabb kor veszélyeivel, keresáény emberhez
illően kövessiik Iérus tanitását, és legyünk a béke esrközei a megprőbáltaás
idején.
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Kedves Testvéreim!
Keresztény felelősségünk tudatáhan affa kérek mindenkit, hogy a háboru
veszélyeitől sujtott kárpátaljai és egész ukrajnai testvéreinkkel vállalt
szolidaritás jegyében tegyük meg részünkről is azokat a lépéseket, amelyeken
keresztül a béke ügyét és a menekültek megsegítését szolgálhatjuk. Ennek
értelmében mindenkitől aá kérem, hogy kapcsglódjunk be a Szentatyánk,
Ferenc pápa által meghirdetett ima- és böjti napba, amelyet ez év
hamvazószerdé$én,2,022. március 2-án a béke és kiengesztelödés ajándékáért
ajánljuk fel. Imádkoznnk minden nap a béke aJándékáért, a népek vezetőiért,
kérve számukra a bölcsességet és az erős lelket a béke megteremtése érdekében.
Nem utolsó sorban elrendelem, hogy egyhéume,gyénk minden templomában,
nagyböjt első és második vasárnapján, március 6-án és 13-án hirdessünk és
tartsunk gyűjtést a háborus menekiiltek megsegítésére. Az összegrílt pénzbeli
adományokat hivatalunkhoz kell eljuttatni nagyböjt III. vasárnapjáig, hogy majd
az egyházmegyei karitásszal meg tudjuk szewezni azakmegfelelő elosáását.

A Boldogságos Sntz Mária, a Béke királynője oltalmazza népeinket a háboru
veszedelmeitől, szerető jóságával vigasáalla a szenvedőket, az árvákat, az
özvegyeket, és esdje ki az örök boldogságot a háboruban elesettek számétta.
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