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További imapontok: 
1. Imádkozzunk továbbra is azokért, akiket a 

törökországi földrengés, valamint Szíria és a 

folytatódó földrengések és utórengések érinteSek. 

2. Imádkozzunk azokért, akik részt vesznek az Egyesült 

Királyság és az EU közöc, az északír jegyzőkönyvvel 

kapcsolatos paShelyzet feloldását célzó 

tárgyalásokon.

"Deus caritas est" volt XVI. 
Benedek pápa első tanító levele, 
egy enciklika a szeretetről, mint a 
keresztény hit középpontjáról és 
I s te n l e g m a ga s a b b sz i nt ű 
megismeréséről, aki a szeretet.  

Lemondásának estéjén, 2013. 
február 11-én egy mérföldes 
villám csapoS a Szent Péter-
bazilika kupolájába, véget vetve 
egy olyan korszaknak, amelynek 
szellemét ő testesíteSe meg. 
"Már nem tartozom a régi 
világhoz, de az új sem igazán van 

még iS" - így jellemezte magát az emeritus pápa. Ő volt a 
pápa "az idők közöS"[1].   

2022 szilveszter éjszakáján hívta haza őt mennyei Atyához, 
ami Európa számára láthatóan az idők fordulójává vált. 
Utolsó szavai a következők voltak: "Uram, szeretlek téged!". 

XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger) halála az év utolsó 
napján felkiáltójelet teS a 2022-es évfordulóra utaló jelek és 
kijelentések mögé. Vele távozoS korunk egyik legnagyobb 
gondolkodója, egyháztanítója, apologétája és védelmezője 
Európa, a jog és az emberi méltóság filozófiai alapjainak. 
Teológiaprofesszorként, bíborosként és pápaként egész 
életében az igazság munkatársának tekinteSe magát (3Jn 
1,8) - Isten Krisztusban kinyilatkoztatoS igazságának az 
emberiség üdvösségére. Mint előSe egyetlen más pápa sem, 
azért dolgozoS, hogy Isten Igéje gyümölcsöt teremjen az 
Egyház és a társadalom számára. Az 1968-as egyház és állam 
elleni diáklázadás idején Ratzinger leghíresebb könyve, a 
"Bevezetés a kereszténységbe" fiatalok nemzedékeinek 
segíteS abban, hogy megtalálják az igazságot Isten 
személyében. 

Benedek pápa Európa szellemi gyökereit Jeruzsálem, Athén 
és Róma, Európa idenstásának három pillérének 
találkozásából képzelte el: Izrael Istenbe veteS hitéből, a 
g ö r ö g ö k fi l o z ó fi a i é s z j á r á s á b ó l é s R ó m a j o g i 

gondolkodásából. ÖsszebékíteSe az értelmet és a hitet oS, 
ahol a modernitás a szekularizáció során ellentéteknek 
nevezte őket. FigyelmezteteS az objekvv igazság tagadására 
és a relasvizmus diktatúrájára, amely lerombolná a liberális 
demokráciák belső magját, és totalitarizmust és a poliskai 
hatalom uralmát hozná az emberi jogok fölé. EmlékezteteS 
arra, hogy az emberi jogok a Teremtő Istenről való 
meggyőződésből, az emberek törvény előc egyenlőségének 
e s z m é j é b ő l , a z e g y e s e m b e r e k m é l t ó s á g a 
sérthetetlenségének elismeréséből és az ember teSeiért 
való felelősségének tudatából fejlődtek ki. A szabadság csak 
az igazsággal jár együS, és minden, ami igaz, jó és szép, az 
isteni részvételt fejezi ki. 

Arra biztaSa a híveket, hogy a posztkeresztény világban 
legyenek emlékezet, lelkiismeret és képzelet, és kreavv 
kisebbségként szolgálják az emberiséget Európa 
örökségének legjavával. A 2005-ös kölni Iwúsági Világnapon, 
amelyen 200 nemzet egymillió fiatalja veS részt, egy új 
"Benedek-generációt" hívoS össze: "... csak a szentektől, 
csak Istentől származik az igazi forradalom, a világ 
megváltoztatásának végleges útja. [...] Nem ideológiák 
mensk meg a világot, hanem csak az élő Istenhez, a mi 
Teremtőnkhöz való visszatérés, aki szabadságunk, a valóban 
jó és igaz dolgok garanciája."[2] 

Jézus-trilógiájának első részében Ratzinger Jézus életének 
két eseményét emeli ki tanítványaival: Péter gyónását (Mk 
8,27-29) és Jézus átváltoztatását (Mk 9,2-8). Imádkozzunk, 
hogy XVI. Benedek pápa teológiai öröksége úgy bontakozzon 
ki, hogy az Egyház egésze szilárdan megalapozza Jézus 
Krisztusnak való megvallását, és hogy a most következő 
időben Isten dicsőségének megtapasztalása tanúságot 
tegyen a világnak a keresztények e vallomásának igazságáról: 
"Ez az én szereteS Fiam, hallgassátok Őt!". (Márk 9:7) 

[1] h&ps://www.va/cannews.va/de/papst/news/2022-12/papst-benedikt-
xvi-tod-nachruf-joseph-ratzinger-va/kan-kirche.html  

[2] h&ps://www.va/can.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2005/
august/documents/hf_ben-xvi_spe_20050820_vigil-wyd.html

Kedves imádkozó testvéreink szerte Európában! 
XVI. Benedek pápa öröksége
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a név és a cím megadásával. Köszönjük! 

Támogatás

Friss hírek: 
Ma van az ukrajnai háború kezdetének szomorú évfordulója. 

Ezen a héten mind Putyin, mind a nyugas vezetők részéről 

felerősödöS a retorika, és semmi jele annak, hogy bármilyen 

közvevtés vagy béketárgyalások irányába teSek volna 

lépéseket. Ha valami, akkor a hangnem még harciasabbá 

vált. Imádkozzunk áSörésért és álláspontváltásért. 

Imádkozzunk Ukrajna népéért is, amely a konfliktus végére 

és a béke helyreállítására vágyik.

Február #144-2023 
Szerző 

Karin Heepen 
Alelnök

European Christian Political
Movement (ECPM)
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