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A SZENTATYA, FERENC PÁPA ÜZENETE A BÉKE 56. VILÁG-
NAPJÁRA 

Senki sem menekülhet meg önmagában! 
Újrakezdés a koronavírus-járvány után, hogy közösen keres-
sük a béke útjait 

„Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges 
írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy 
érkezik el, mint éjjel a tolvaj” 
(Szent Pál első levele a tesszaloniki híveknek 5,1–2). 

1. Pál apostol e szavakkal arra szólítja fel a tesszaloniki közös-
ség tagjait, hogy állhatatosan várják az Úrral való találkozást, 
nyitott szívvel, mindkét lábbal a földön állva, figyelmesen 
szemlélve a valóságot és a történelem eseményeit. Még akkor 
is, amikor életünk eseményei tragikusnak látszanak, és úgy 
érezzük, hogy az igazságtalanság és a szenvedés sötét és ne-
hezen elviselhető alagútjába jutottunk, arra szól a meghívá-
sunk, hogy szívünket nyitva tartsuk a remény előtt, és biza-
kodva várakozzunk Istenre, aki megajándékoz bennünket je-
lenlétével és megmutatja számunkra a helyes utat. Ezért 
Szent Pál többször is arra buzdítja a közösség tagjait, hogy le-
gyenek éberek, keressék a jót, az igazságosságot és az igazsá-
got: „Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek 
és józanok” (1Tessz 5,6). Ez felhívás arra, hogy virrasszunk, ne 
zárkózzunk be a félelembe, a szomorúságba vagy a lemon-
dásba, hanem tegyünk inkább úgy, mint az őrök, akik képesek 
figyelni és észrevenni a hajnal első fényeit, különösen a legsö-
tétebb órákban. 

2. A koronavírus-járvány mély sötétségbe taszított bennün-
ket, feldúlva megszokott életvitelünket, felborítva terveinket 
és szokásainkat, zűrzavart, szenvedést és oly sok testvérünk 
halálát okozva. 
A fizikai tünetek mellett sokak számára a koronavírus-beteg-
ség hosszútávú hatásokkal járó általános rossz közérzetet is 
okozott. 
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a világjárvány a tár-
sadalmi és gazdasági rend néhány érzékeny pontját is érin-
tette, ellentmondásokat és egyenlőtlenségeket felszínre 
hozva. Veszélyeztette a munkahelyek biztonságát és felerősí-
tette a társadalmunkban egyre általánosabbá váló magányt, 
különösen a legkiszolgáltatottabbak és a szegények körében. 
Gondoljunk csak a dolgozók millióira szerte a világon, akik a 
lezárások alatt munka és támogatás nélkül maradtak. 
A társadalom és az egyének olyan helyzetekben, amelyek a 
legyőzöttség és a keserűség érzését keltik, ritkán képesek fej-
lődni: ezek az érzések gyengítik a békéért tett erőfeszítéseket, 
társadalmi konfliktusokat, frusztrációt szülnek, végül pedig az 
erőszak különböző formáit idézik elő. Ebben az értelemben 

úgy tűnik, hogy a járvány még világunk legbékésebb részeit is 
megrázta, és számtalan sebet tárt fel. […] 

5. Mit kell tehát tennünk? Először is engedjük, hogy a megta-
pasztalt válsághelyzet megváltoztassa a szívünket, vagyis en-
gedjük, hogy ezen a történelmi pillanaton keresztül Isten 
megváltoztassa a világ és a valóság értelmezésének megszo-
kott szempontjait. 
Ahhoz, hogy ezt megtehessük és hogy a koronavírusjárvány 
válsághelyzete után jobban éljünk, nem szabad figyelmen kí-
vül hagynunk egy alapvető tényt: az erkölcsi, társadalmi, poli-
tikai és gazdasági válságok, amelyeket átélünk, mind össze-
függenek egymással, és azok a problémák, amelyeket elszige-
teltnek tekintünk, valójában a többinek okai vagy következ-
ményei. Ezért az a feladatunk, hogy felelősséggel és együttér-
zéssel nézzünk szembe világunk kihívásaival. Meg kell újíta-
nunk erőfeszítéseinket, hogy biztosítsuk a közegészségügyi el-
látást mindenki számára. Elő kell mozdítanunk a békére irá-
nyuló kezdeményezéseket, hogy véget vessünk a konfliktu-
soknak és háborúknak, amelyek továbbra is áldozatokat köve-
telnek és szegénységet okoznak. Csak akkor leszünk képesek 
új világot építeni és hozzájárulni Isten országának felépítésé-
hez, mely a szeretet, az igazságosság és a béke országa, ha Is-
ten végtelen és irgalmas szeretetétől inspirálva önzetlen vá-
gyakozással vetjük bele magunkat ezekbe a helyzetekbe. 

Azzal a reménnyel osztom meg ezeket az gondolatokat, hogy 
az új évben együtt járhatjuk az utat, megszívlelve azt, amit a 
történelem taníthat nekünk. Az összes jóakaratú férfinak és 
nőnek azt kívánom, hogy a béke munkásaként napról napra 
egy jó új évet építsenek! A szeplőtlen Mária, Jézus anyja és a 
béke királynője járjon közben értünk és az egész világért! 

 (Ferenc pápa) 

(Ferenc pápa teljes üzenete a ”Zsombói Katolikusok” email le-
velezőlistán olvasható.) 
 

 

VASÁRNAP 

12.25. 

 
 
11:00 
 

URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY 
– FÜ 
Varga Krisztina és ifj. Zámbó Gá-
bor, élő és +családtagok 

HÉTFŐ 
12.26. 

11:00 Majláth és Lajkó család élő és 
+tagjaiért 

SZOMBAT 
12.31. 

11:00 Évvégi hálaadás 

VASÁRNAP 

01.01. 

 
 
14:00 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA 
(ÚJÉV) – FÜ 
Szentmise 


