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Ferenc pápa elment az orosz
nagykövetségre és telefonon
beszélt Zelenszkij ukrán elnökkel

Miközben Ukrajnában az orosz támadást követően tovább folynak a
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drámai harcok, Ferenc pápa szombaton felhívta telefonon Volodimir
Zelenszkij ukrán elnököt, aki Twitter-üzenetében elmondta, hogy
„köszönetet mondott a pápa imáiért”, aki „mélységesen aggódik az
Ukrajnában zajló háború miatt”.
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„Ma a Szentatya telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán
elnökkel” – nyilatkozta szombaton este Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A
telefonbeszélgetésre akkor került sor, amikor továbbra is drámai hírek érkeznek
az Ukrajnában dúló háborúról és a Kijevben folyó utcai harcokról. Ukrajna
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szentszéki nagykövetsége Twitter-üzenetben számolt be a beszélgetésről: „Ferenc
pápa a legmélyebb sajnálatát fejezte ki az országunkban zajló tragikus események
miatt”.
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Ukrán és orosz nyelvű pápai Twitter-üzenetek a
békéért
Egy másik tweetben maga Zelenszkij elnök így nyilatkozik: „Köszönetet mondtam
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Ferenc pápának, amiért imádkozik Ukrajna békéjéért és a fegyverszünetért. Az
ukrán nép érzi Őszentsége lelki támogatását”.
Szombaton Ferenc pápa immár az egymást követő második napon ukrán és az
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orosz nyelven tette közzé üzenetét a @Pontifex Twitter-fiókján, melyben
„határozottan nemet mondott a háborúra”: „Jézus azt tanította nekünk, hogy az
erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel, imával és böjtöléssel
válaszoljunk. A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrületétől!”
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A Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott szombat esti telefonbeszélgetés előtt Ferenc
pápa pénteken délben személyesen kereste fel a Vatikán tőszomszédságában az
Orosz Föderáció szentszéki nagykövetségét, ahol fél órás megbeszélést folytatott
Alekszandr Avdejevvel, az Orosz Föderáció szentszéki nagykövetével.
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Pénteken Ferenc pápa ukrán és orosz nyelvű Twitter-üzenetében a „Fratelli tutti”
enciklikájának gondolatait használta: „Minden háború rosszabb világot hagy maga
után, mint annak előtte volt. A háború a politika és az emberiség kudarca,
szégyenletes fegyverletétel és vereség a gonosz erőivel szemben”
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A pápa telefonbeszélgetése Szvjatoszlav Sevcsuk
kijevi görögkatolikus nagyérsekkel
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Ferenc pápa szintén pénteken telefonált Szvjatoszlav Sevcsuk, az ukrán
görögkatolikus egyház Kijev-halicsi nagyérsekének, tájékoztatást kérve a kijevi és
ukrajnai helyzetről. A Szentatya kifejezte készségét, hogy kész minden tőle
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telhetőt megtenni a béke érekében, egyúttal köszönetet mondott az ukrán
görögkatolikus egyháznak, hogy személyesen és közvetlenül az ukrán nép mellett
áll. A pápa külön megköszönte, hogy a nagyérsek megnyitotta a kijevi
görögkatolikus székesegyház alagsori helyiségeit, amelyek igazi menedékhelyként
szolgálnak a helyi lakosság számára. A Szentatya végül imáiról biztosította a
szenvedő ukrán népet és áldását adta rájuk.
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Ferenc
pápa
elment
a
római
orosz
nagykövetségre, hogy kifejezze aggodalmát
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Ferenc pápa az Orosz Föderáció szentszéki nagykövetségén
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Pénteken délelőtt a Szentatya a Vatikán közelében található orosz
nagykövetségen több, mint fél órás látogatást tett, mivel szívén viseli Ukrajna
helyzetét, mely február 24-e óta támadás alatt áll.
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Február 25-én, dél körül személyesen kereste föl az Orosz Föderáció szentszéki
nagykövetét, Alekszandr Avdejevet a Szent Péter-térre vezető Via della
Conciliazione út 10 szám alatt. Fehér személygépkocsiján érkezett, és több, mint
fél órát töltött el a nagykövetségen – amint arról Matteo Bruni szentszéki szóvivő
tájékoztatott.

Ima és böjt Hamvazószerdán a békéért
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Ferenc pápa figyelemmel követi az ukrán helyzet alakulását, ahol a február 24-i
támadásnak már számos halottja és sebesültje van. Egy nappal korábban, a
szerdai audiencián a pápa fájdalmának adott hangot a feszültség fokozódása
miatt. Még az erőszak kirobbanása előtt felszólította a politikai vezetőket, hogy
végezzenek lelkiismeretvizsgálatot Isten előtt, aki a béke, nem pedig a háború
Istene. Hívőket és nem hívőket egyaránt arra kért, hogy imádkozzanak és
böjtöljenek a békéért március 2-án, Hamvazószerdán. „Jézus arra tanított minket,
hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel válaszoljunk, az
imával és a böjttel. Mindenkit arra szólítok, hogy március 2-án, Hamvazószerdán
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Van még idő a tárgyalásokra

a

tartson böjtnapot a békéért. Különösen a hívőket bátorítom, hogy buzgón adják át
magukat aznap az imádságnak és a böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot
a háború őrültségétől!” – fohászkodott szerdán a pápa.

Pietro Parolin bíboros államtitkár február 24-én csütörtökön kora délután
nyilatkozatot tett közzé, mely az Ukrajna elleni hajnali orosz támadást követően
állítja: „Még mindig van idő jóakaratra és tárgyalásokra”.
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Az ukrajnai válság mai fejleményei nyomán még világosabban és még inkább
szívhez szólóan hangzanak azok a szavak, amelyeket a Szentatya, Ferenc pápa
tegnap az általános kihallgatás végén mondott, amikor „nagy fájdalmának”,
„szorongásának és aggodalmának” adott hangot. Felszólította az összes érintett
felet, hogy „tartózkodjanak minden olyan akciótól, amely még nagyobb szenvedést
okoz a lakosságnak”, ami „destabilizálja a békés együttélést” és „aláássa a
nemzetközi jogot”. Ez a felhívás drámaian sürgetővé válik az Ukrajna területén
megkezdett orosz katonai műveletek után. A tragikus forgatókönyv, amitől
mindenki tartott, sajnos valósággá vált. De van még idő a jóakaratra, van még
tere a tárgyalásoknak, van még hely a bölcsesség gyakorlására, amely
megakadályozza a részérdekek felülkerekedését, megvédi mindenki jogos
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törekvéseit és megmenti a világot a háború őrületétől és borzalmaitól. Mi, hívő
emberek nem veszítjük el a reményt és bízunk benne, hogy a világ sorsát
kezükben tartók lelkiismeretében pislákol a fény. És továbbra is imádkozunk és
böjtölünk – miként azt Hamvazószerdán tesszük majd – Ukrajna és az egész világ
békéjéért.
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Forrás: Vatican News
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