Kétség sem fér hozzá, Szent Katalinnak
sikerült küldetését Európa-szinten
megvalósítania, és azt mondhatjuk,
minden részletében európai mentalitást
honosított meg városában, Sienában.
Nekünk, akik a 21. században élünk, és
mélyen belénk ivódott a megfásult
nacionalista mentalitás és korláttá vált
országhatárok, nehezünkre esik elképzelni egy olyan Európát, amelyben kiki honfitársának tekinti felebarátait, ugyanazon világ részeként, melyben
könnyen át lehet járni egyik országból a másikba.
…
Levelei igazán európai szintű tevékenységre mutatnak rá, melyből a világi
kormányzás és a politikai gondolkodási elvek is sokat tanulhatnak. Megvan
bennük a modern gondolkodás íze, amelyet minden őszintén demokrata
európai állampolgár elfogadhat. A hatalom ideiglenes szerep csupán, és az
egyes országok szokásai és mentalitása szerint különbözik.
…
Szent Katalin szerint a politikai vezetés szolgálat, melyet az erre
kijelölteknek testvéri szeretetben kell teljesíteniük közösségük felé,
megzabolázva rendetlen vágyaikat, úgymint az önzést, a hiúságot, az
irigységet és a félelmet. Ez egy alapjaiban keresztény gondolat, melyet egy
misztikus fogalmazott meg, ugyanakkor mélységesen emberi és
demokratikus is, az ideális politikai személy előképe. Napjaink Európája is
felismerné önmagát ezekben az alkotmányos elvekben, melyeknek célja,
hogy összebékítsék a vezetőket a néppel és a népet a vezetőkkel, és
megtörténjen az igazság, a közjó és a béke győzelme.

IMA EURÓPÁÉRT
„Se sarete quelloche dovete essere,
Metterete il fuoco dell’amore in tutto il mundo”
„Ha azok vagytok, aminek lennetek kell,
az egész világot lángra lobbantjátok a szeretet tüzével!”
(Sienai Szent Katalin, Levelek, 368)

Mario Castellano OP
S. Caterina da Siena e l’Europa
Quaderni Cateriniani 30 (4., 13. és 14. o.)
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Sienai Szent Katalin és kontinensünk többi védőszentje közbenjárására
emeljük kéréseinket Urunkhoz, Istenünkhöz.
Atyánk, igazság forrása, erősítsd meg akaratunkat, hogy az igazságosságot
építsük azok között, akikkel találkozunk, különösen a szegények
legszegényebbjei között.
KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD: URUNK, HALLGASS MEG MINKET!

Urunk Jézus Krisztus Atyja, a Béke Fejedelmének Atyja, adj békét
szívünknek és segíts, hogy a békéért munkálkodjunk Európában és
mindenhol a mai világban.
KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD: URUNK, HALLGASS MEG MINKET!

Atyánk, ki elküldted a Szentlelket: isteni bölcsességed legyen azokkal, akik
Európában politikai, gazdasági vagy kulturális felelősséget hordoznak.
Áldd meg azokat, akik nemzetközi intézményekben dolgoznak. Hadd
legyenek a béke és az igazságosság csatornái Országod szolgálatában.
KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD: URUNK, HALLGASS MEG MINKET!

Atyánk, a te Fiad arra kér minket, hogy legyünk egyek, ahogy ő is egy volt
veled: segíts, hogy egységet és egyetértést építsünk családunkban,
közösségünkben, munkahelyünkön, városunkban, országunkban és az
egész világon.

Az önmagunk körül forgástól - szabadíts meg, Urunk!
A másságtól és az ismeretlentől való félelemtől - szabadíts meg, Urunk!
A megosztottság lelkétől – szabadíts meg, Urunk!
A hazugságtól és a hamisságtól – szabadíts meg, Urunk!
A közjó iránti érdektelenségtől - szabadíts meg, Urunk!
A közömbösségtől - szabadíts meg, Urunk!
A párbeszéd elutasításától - szabadíts meg, Urunk!
Az élet megvetésétől - szabadíts meg, Urunk!
A teremtett világ iránti tisztelet hiányától - szabadíts meg, Urunk!
A remény hiányától - szabadíts meg, Urunk!

Sienai Szent Katalinnal együtt könyörögjünk:
Szentlélek, jöjj el a szívembe,
a te erőddel, Istenem, vonj magadhoz
és add meg, hogy helyes istenfélelemmel szeressek.
Krisztusom, óvj meg a gonosz gondolatoktól,
melegíts fel és lobbants lángra legédesebb szeretettel,
hogy terheimet könnyűnek érezzem.
Szentséges Atyám és Édes Uram,
segíts meg engem szolgálataimban
Krisztus szeretetével! Ámen.

KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD: URUNK, HALLGASS MEG MINKET!

Atyánk, az irgalom és a jóakarat Arca, tégy minket képessé, hogy a
kölcsönös tisztelet szellemében, a te szereteted nyomában felfedezhessük a
sokféleségben rejlő gazdagságot.
KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD: URUNK, HALLGASS MEG MINKET!

Atyánk, minden szeretet forrása! Adj nekünk bátorságot, hogy mindennapi
feladatainkban Fiadat, Urunkat, Jézus Krisztust utánozzuk, aki a kereszten
odaadta magát értünk, hogy a szeretet kultúrája növekedjen
társadalmunkban.
KÖNYÖRGÜNK HOZZÁD: URUNK, HALLGASS MEG MINKET!
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Fratres Ordinis Praedicatorum
Curia Generalitia
Róma, 2019. március 26.
Prot. 50/19/2/ 1 Varia Europe

Kedves testvéreim és nővéreim az európai Domonkos Családban,
Az utóbbi találkozásaink alkalmával közületek néhányan aggodalmatokat fejeztétek ki az európai
társadalom jelenlegi változásaival kapcsolatban. Azokon a helyeken, ahová Krisztus prédikálni
küld benneteket, a történetekben, amelyeket mások megosztanak veletek, a hírekben, melyekkel a
médiában találkoztok, olyan helyzeteknek vagytok tanúi, amelyek látszólag ellenkeznek az
evangélium üzenetével és az egyház társadalmi tanításával. Ezek a dolgok aggodalmat és
kérdéseket indítanak fel bennetek. A tavaly októberben, Kölnben megtartott konferencia Rendünk
prédikátori tevékenységéről a Szent Prédikáció: kihívás a törékeny Európában címet viselte.
Szeretett testvéreink Ukrajnában napjainkban súlyos konfliktusok között élnek. Mindezek hatására
aggódtok az európai kontinens békéjéért és igazságosságáért.
Domonkos hagyományunk tele van olyan személyiségekkel, akik különböző módokon
hordozták apostoli tevékenységükben a béke és az igazságosság evangéliumi üzenetét. Elég csak
megemlítenünk olyan neveket, mint Bartolomé de las Casas, Jean-Joseph Lataste, Giorgio La Pira,
Vincent McNabb, Louis-Joseph Lertet, Laure Sabès, Patrik Kužela, Aurelius Arkenau, Mikuláš
Lexmann, Dominique Pire, MichaŁ Czartoryski, Hijacint Bošković, Anna Abrikosova és még
sokan mások. Rövid élete során Sienai Katalin szintén a béke üzenetét próbálta továbbadni az
egyházban és a társadalomban egyaránt. Nem meglepő tehát, hogy ő lett Európa egyik
társvédőszentje, ezé a kontinensé, melynek történelmét annyi könny áztatta és annyi népek közti
konfliktus szegélyezte.
Válaszul ezekre az aggodalmakra és Rendünk elkötelezettségére az igazság és a béke
mellett, a történelemnek ebben a korszakában, amikor Európa szemlátomást megosztottságtól
szenved, a domonkos testvérek és nővérek két kezdeményezést indítottak, melyeket ebben a
levelemben támogatni szeretnék. Az egyik kezdeményezésben a Justice and Peace (JPIC) európai
munkatársai kiadtak egy szöveget azzal a céllal, hogy tudatosságot ébresszenek az európai
társadalomban mutatkozó kihívások iránt. A másikban testvérek és nővérek egy csoportja készített
egy imádságot Európáért, melyben kontinensünk lakóit Sienai Szent Katalin közbenjárásával
Istenre bízzák. Ezt a két dokumentumot megtaláljátok az üzenet csatolmányaként, valamint a
www.op.org címen. Kérlek benneteket, hogy terjesszétek, akár saját nyelvetekre lefordítva, és
használjátok a lehető legszélesebb körben a domonkos család közösségeiben, a templomaitokba
járók között, lelkészségeken, iskolákban és azok között, akikkel tevékenységeitek során
találkoztok. Szeretném, ha weboldalatokra is kitennétek őket. Különösen is kérlek, hogy
imádkozzátok együtt az Európáért szóló imádságot Sienai Szent Katalin április 29-i ünnepe
környékén.
Hadd idézzem Ludwik Wisniewski testvérünk szívből jövő felhívását, amely a 2019.
január 14-én, Gdanskban meggyilkolt Pawel Adamowiczról való megemlékezésében hangzott el:
„Fel kell hagynunk a gyűlöletbeszéddel, egymás megvetésével, az alaptalan vádaskodással. Ne
legyünk többé közömbösek az utcáinkon, a médiában, az iskolákban, a parlamentben, sőt, a
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templomban is áradó gyűlölet mérge iránt. Akik a gyűlölet nyelvét beszélik és hazugságokra építik
fel karrierjüket, nem vállalhatnak magas szintű felelősséget.” E szavak mindnyájunkat megtérésre
és felelősségre hívnak, hogy egyénenként és domonkos családként egyaránt a Béke Fejedelmének
méltó hírnökei legyünk.
Imádsággal kívánok nektek örömteli húsvéti készületet,
Testvéretek Szent Domonkosban,
[aláírás]
Bruno Cadoré OP
A Prédikátorok Rendjének Generálisa
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Levél a Domonkos Családhoz
A 2019. májusi európai parlamenti választásokhoz közeledve
A Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC – Az Igazságosság, Béke és a Teremtés épsége)
európai férfi szerzetesi támogatóinak egy nemrégiben megtartott gyűlésén, más európai Igazság és
Béke Bizottságokhoz hasonlóan a közelgő Európai Parlamenti választásokról beszéltünk. Elhatároztuk,
hogy aggodalmainkat továbbítjuk régiónk más JPIC munkatársai felé is. Ezért írtunk egy szöveget,
melyet minden munkatársnak elküldtünk, hogy véleményeket gyűjtsünk. A végeredmény ez a levél,
melyben összegyűjtöttük mindazokat a kihívásokat, melyeket a legtöbben fontosnak tartunk.
A körülmények emlékeztetnek bennünket Rendünk felelősségére, hogy fel kell ismernünk az idők
jeleit, ha hatékonyan akarunk hozzájárulni a közjóhoz. Szeretnénk felvetni néhány alapvető témát,
melyek a reflexió kiindulópontjául szolgálhatnak közösségeinkben és apostoli tevékenységeinkben.
Ezeket szeretnénk röviden felsorolni a „meglátni, megítélni, cselekedni” módszert alkalmazva, végül
pedig említünk egy-egy követendő példát domonkos családból.

Migráció, idegengyűlölet és rasszizmus
A migráció korunk nagyon összetett jelensége. Először is arra indít minket, hogy felismerjük okait: az
igazságtalanságot, az erőszakot, az eredeti országok gazdasági kizsákmányolását. Az önkéntes,
biztonságos, rendszerezett és jól irányított migráció hozzájárul a fejlődéshez és a kulturális
gazdagodáshoz.
A migráció arra indít, hogy elfogadjuk az evangélium felhívását a vendégszeretetre, a
legsebezhetőbbek iránti felelősségre és a megismerésre való nyitottságra.
Ha hűek akarunk lenni az evangéliumhoz, meg kell változtatnunk gondolkodásunkat és
életmódunkat, illetve el kell utasítanunk az idegengyűlöletet, az ellenségeskedést és a rasszizmus egyéb
formáit, amelyek a bevándorlókat bűnbaknak tekintik európai társadalmunk nehézségei miatt.
Engedjük, hogy Dominique Pire tanúságtétele inspiráljon bennünket ezen a téren.

Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek és a javak igazságos elosztása
Még európai társadalmainkban is egyre növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségnek és
kirekesztésnek lehetünk tanúi. A pénzimádaton alapuló neoliberális kapitalizmus uralma (vö. Evangelii
Gaudium 55) az eldobhatóság kultúrájának kedvez, nehéz életkörülményeket és a tisztességes munka
hiányát okozza sokak számára. A nők számos helyen kihasználás, negatív megkülönböztetés és erőszak
áldozatai.
Ez a helyzet arra indít bennünket, hogy befogadjuk a próféták tanítását az igazságos viszonyokról
és tisztességes munkalehetőségről minden ember számára. Ezt vallja az egyház társadalmi tanítása is.
Arra vagyunk tehát hivatottak, hogy sorsközösséget vállaljunk a szenvedőkkel, és alternatív
gazdasági és munkaerőpiaci mintákat mutassunk, amelyek védik a társadalmi jogokat, illetve olyan
törvényeket mozdítsunk elő, amelyek elismerik ezeket a jogokat.
Engedjük, hogy ebben az ügyben Giorgio La Pira tanúsága inspiráljon bennünket.
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Családi ügyek és az élet védelme
Annak is tanúi vagyunk, hogy a családdal kapcsolatos törvények általában elégtelenek ahhoz, hogy
növekedjen a születési ráta, javuljon az oktatás, a beteg- és idősgondozás, és összeegyeztethetővé
váljon a munka és a családi élet.
Ez a helyzet azt juttatja eszünkbe, hogy Jézus az egyes személyeket nem tárgyként, hanem alanyként
tekintette, nyitott volt mások felé és saját életét adta üdvösségünkért.
Olyan eljárásmódokat kell tehát kidolgoznunk, amelyek elősegítik a gondoskodást, az önátadást, a
szolidaritást és az élet védelmét annak minden szakaszában.
Ebben példa lehet számunkra számtalan domonkos nővér, akik a világ különböző pontjain
állhatatosan gondozzák a leggyengébbeket.

A demokrácia válsága és a populizmus
Általában véve azt láthatjuk, hogy válságba került az alkotmányos demokrácia. Populista irányzatok
támogatják a kirekesztő nacionalizmus különböző formáit, bizonyos esetekben pedig a keresztény hitet
és az emberi jogokat is manipulálják, miközben leegyszerűsített megoldásokat javasolnak összetett
problémákra.
Ez a helyzet arra sürget bennünket, hogy gyakorlatba vigyük Jézus meghívását az egyetemes
testvériségre.
Arra is meghívást érzünk, hogy a konfliktusokat igazságban kezeljük, keressük a kiengesztelődés
útjait, megéljük az irgalmasságot, identitásunkat pedig ne a másikhoz viszonyítva határozzuk meg.
Ehhez Boldog Pierre Claverie tanúságát hívhatjuk segítségül.

Ökológiai válság
Tudatában vagyunk annak, hogy a mostani ökológiai válság nagyban veszélyezteti bolygónk jövőjét
és az eljövendő generációkat. A környezetszennyezés, a klímaváltozás és a természetes erőforrások
túlzott kihasználása komolyan károsítja egész népcsoportok egészségét és a teremtett világ rendjét.
Ez a helyzet arra hív bennünket, hogy befogadjuk a Biblia üzenetét a teremtéssel kapcsolatban, és
jobban megismerjük a Laudato si’ enciklika tettre hívó szavait, különös tekintettel az ökológiai
megtérésről és közös otthonunk védelméről.
Arra is indít ez a helyzet, hogy átgondoljuk fogyasztói magatartásunkat, és konkrét tettekkel
segítsük az ENSZ 2030-ig kitűzött tervében meghatározott célok megvalósulását (17 Fenntartható
Fejlődési Cél).
Példaként a domonkos család genfi és New York-i ENSZ küldöttségének tanúságát ajánljuk,
valamint az Amazon-vidéken és a világ más részein élő testvéreinkét és nővéreinkét.
Illene azon munkálkodnunk, hogy ezek a pontok tovább fejlődjenek Európa megújulásáért, „hogy új,
három képességen alapuló humanizmus születhessen: az integrálás képességén, a párbeszédkészségen
és a világra hozás képességén.” (Ferenc Pápa, Beszéd a Charlemagne-díj átadáson, 2016. május 6).
Xabier Gómez OP, A JPIC-Európa területi munkatársa
Alessandro Cortesi OP, JPIC munkatárs, Sienai Szent Katalin provincia (Olaszország)
Ivan Attard OP, JPIC munkatárs, Máltai Provincia
Madrid, 2019, febr.1.
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