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Bevezető
Újév napján vegyes érzelmekkel ébredünk. A megilletődés, a vágyakozás és a reménykedés érzelmei
vesznek erőt rajtunk. Mindenki remél valamit. A munkanélküli állásról, a beteg egészségről, a félénk biztonságról, a magányos társakról, a
becsapottak igazságról, a hontalanok
meleg otthonról, a foglyok szabadságról álmodoznak. Mindannyian
szeretnénk nyugodtan és békében élni. Békét szeretnénk szívünkben, békét családunkban, békét nemzetünknek és békét az egész világnak.
Gondolkodtunk e már azon,
hogy mit teszünk majd mindezekért
ebben az újesztendőben? Tegyük
meg az első lépéseket már most e
szentmise kezdetén.
Kyrie-litánia
Jézus Krisztus, Aki áldássá lettél
minden ember számára: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki testvérünk akartál lenni, hogy mi Isten gyermekei legyünk: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akinek nevében üdvösséget talál minden ember: Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Az új esztendő első napján Ferenc pápa, a 2014-es Béke Világnapra küldött üzenetét ismertetem, helyenként szóról szóra.
„Ebben az első üzenetemben,
amelyet a Béke Világnapja alkalmából küldök, szeretném mindenkihez,
az egyes emberekhez és a népekhez
is eljuttatni jókívánságomat, hogy
életüket örömben és reményben élhessék. Minden férfi és nő szívében
ott lakik ugyanis a teljes élet utáni

vágy, amelyhez hozzátartozik a testvériségre való elfojthatatlan vágyakozás, a törekvés a másokkal való
közösségre, akik nem ellenségeink
és vetélytársaink, hanem magunkhoz
ölelendő testvéreink, akiket el kell
fogadnunk.”
A testvériség minden ember
életének lényeges alkotórésze. A
testvériséget először a családban tanuljuk meg. A család ezért minden
testvériség forrása és ennél fogva a
béke első útja is, mivel hatása az,
hogy szeretetet sugározzon a világba. Ezt a hivatást sajnos manapság a
tények megcáfolják. A mai világot a
„globális közöny”jellemzi. Fokozatosan elfásulunk a másik ember
szenvedése iránt és saját magunkba
zárkózunk.
A világ számos területén, úgy
tűnik, nem lehet megálljt parancsolni
az emberi jogok súlyos megsértésének, főként az élethez való jog és a
vallásszabadsághoz való jog tekintetében. Ilyen tragikus, aggasztó jelenség az emberkereskedelem is, amikor személyek életén és kétségbeesésén nyerészkednek a semmitől vissza
nem riadó emberek. A fegyverrel vívott háborúk mellett kibontakoznak
a kevésbé látható, de nem kevésbé
kegyetlen összecsapások a gazdaság
és a pénzügyek területén, amelyek
szintén képesek szétroncsolni életeket, családokat és vállalkozásokat.
A globalizáció, annak ellenére,
hogy közel hoz bennünket egymáshoz, nem tesz minket testvérekké.
Ezen felül, a javak igazságtalan elosztása, a szegénység is a testvériség hiányát jelzik, és megmutatják a szolidaritás kultúrájának a hiá-

nyát is. Az új ideológiák, amelyeket
a mindent elborító individualizmus,
önzés és anyagi fogyasztási láz jellemez, meggyengítik a társas kapcsolatokat és táplálják a „selejt” fogalmát: ez a gyengébbek megvetéséhez
és magára hagyásához vezet, akiket
„feleslegesnek” tartanak. Ez eredményezi azt, hogy az emberi együttélés
ma már az önzésre épül.
Üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozza: a testvériség elképzelhetetlen egy közös atya elismerése nélkül.
Az emberek közötti igazi testvériség
fontos követelménye a transzcendens
atyaság, mert test-vériség egyszerűen nincs közös atya nélkül. Csak az
isteni Atyaságnak az elismerésével
valósulhat meg az emberek közötti
testvériség, amely által felebarátokká
válunk, és gondját viseljük egymásnak. Aki nem ismeri közös Atyának
az Istent, annak az ember nem testvére.
Ferenc pápa leszögezi, hogy
nemcsak a személyek, hanem a nemzetek is hivatottak a testvériség szellemének megteremtésére. A Szentatya mély meggyőződése az, hogy a
testvériség segíti a szegénység leküzdését is.
A Szentatya hosszabban foglakozik
a
jelenlegi
gazdasági-pénz-ügyi válsággal, melynek
okát abban látja, hogy az emberek
fokozatosan eltávolodtak Istentől és
embertársaiktól, mértéktelen módon
csak az anyagi javakat keresték és
kiüresítették a személyek és közösségek közötti kapcsolatokat. A gazdasági válságok ismétlődése szükségessé teszi a gazdasági modell és az

emberek életvitelének a megváltoztatását.
Ferenc pápa erőteljesen megbélyegzi az általánosan elterjedt korrupciót és a szervezett bűnözés
számtalan formáját. A politikai közösség feladata, hogy megfékezze
ezeket elsősorban azáltal, hogy maga
is átláthatóan és felelősen cselekszik.
Erőteljesen hangsúlyozza a
Szentatya, hogy egyedül csak a testvériség szüntetheti meg a háborút.
Őt idézem: „Az elmúlt évben továbbra is számos testvérünk kényszerült a romboló háborúk közepette
élni, és ez súlyos seb a testvériségen.
Ezért kívánok most komoly
felhívást intézni mindazokhoz, akik
fegyvereikkel erőszakot és halált
okoznak: abban az emberben, akit
ma csak legyőzendő ellenségnek tartotok, fedezzétek fel testvéreteket, és
parancsoljatok megálljt a kezeteknek! Mondjatok le a fegyverek útjáról és induljatok el a másik felé a
párbeszéd, a megbocsátás és a kiengesztelődés útján, hogy újraépítsétek
az igazságosságot, a bizalmat és a
reményt magatok körül!”
„Mindazonáltal, amíg ilyen
nagy mennyiségű fegyver van felalmozva, mint jelenleg, mindig lehet
majd új ürügyet találni az ellenségeskedések kirobbantásához. Ezért kérem, hogy mindenki járuljon hozzá a
fegyverkezés megállításához.”
Ferenc pápa végül Mária, Jézus Anyja oltalmát kérte, hogy megértsük és megéljük minden nap a Fia
szívéből fakadó testvériséget, és elvigyük a békét szeretett földgolyónk
minden emberéhez. Amen
F. F.

