A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele

Krisztusban Kedves Testvérek!

A nagyböjti időszak kezdetén újra tudatosítjuk magunkban, hogy Urunk feltámadásának
ünnepére, Húsvétra készülünk. A készület ideje pedig alkalom a bűnbánatra, mert a megváltás
titkával való találkozás megtisztulást, megtérést kíván az ember részéről. Az imádság, a böjt és
a rászorulók segítése ennek a bűnbánatnak a legfontosabb kifejezései. Amikor észrevesszük
környezetünkben a magányos, beteg vagy anyagi szegénységben élő embertársainkat és
adománnyal, munkával, jó szóval igyekszünk segítségükre lenni, gondoljunk arra, hogy
közösségek, családok, sőt egész népek is rászorulhatnak gondoskodó szeretetünkre. Ezt
fejezzük ki akkor, amikor például a háborúk áldozatainak vagy az üldözött keresztényeknek
igyekszünk segítséget nyújtani.

Ha őszintén szembenézünk a tényekkel, látnunk kell, hogy a mi népünk körében is sokan
rászorulnak a segítő gondoskodásra. Nemcsak leszakadó közösségeink, hanem a magyarság
egésze is számos terhet hordoz. Idős nemzet lettünk, ezért továbbra is nagy a szükség az
idősek és a betegek hatékony, intézményes támogatására. Bár kedvező jelek mutatkoznak a
házasság, a családalapítás és a gyermekvállalás terén, hazánk lakossága még mindig
fogyatkozik. Elődeink hitét, hűségét, áldozatait, az általuk létrehozott alkotásokat a jövőben
csak az új magyar nemzedékek tudják értékelni. Ezért is fontos, hogy továbbra is óvjuk és
erősítsük az Isten rendelése szerinti házasság és család értékeit. Nyelvünk és népünk egész
kulturális öröksége éppúgy, mint a többi nemzeteké, a teremtett világ értékei közé tartozik és
kedves Isten előtt. Műveljük olyan felelős szeretettel, amilyet maga a Teremtő vár tőlünk! Ez a
szeretet kívánja meg, hogy különös gondot fordítsunk a gyermekek és a fiatalok keresztény
szellemű oktatására és nevelésére. Ez fejeződik ki abban is, hogy sok szülő katolikus óvodát
vagy iskolát választ gyermeke számára, az állami iskolákban tanulókat pedig katolikus hittanra
íratja be.

Olyan világban élünk, amelyet megsebzett ugyan a bűn – az egyén bűne és a „világ bűne” –,
amelyben azonban hatékonyan működik Isten embert megszentelő és jócselekedetekre segítő
kegyelme is, ezért Istenbe vetett bizalommal vállaljuk az életállapotunkból és hivatásunkból
fakadó küldetést. Tegyünk meg mindent családjainkért, közösségünkért, népünkért és
hazánkért. A jövőért érzett felelősséggel vegyünk részt a közelgő országgyűlési választáson,
valamint az ezzel egy időben tartandó népszavazáson is. Kérjük Krisztus Urunkat, adjon
bizalmat és reményt népünknek itt, a földi történelem során és az örökkévalóságban.
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A Nagyböjt során még inkább fogadjuk meg Ferenc pápa buzdítását „az imádságban kifejeződő
hit, az Isten Szaváról való elmélkedés, a szentmise ünneplése, a szentségimádás, a szentségi
gyónás, a szeretet cselekedetei, a közösségi élet, a missziós elkötelezettség” fontosságáról.
(Gaudete et exsultate, 162). Mindezeket figyelembe véve ajánljuk fel idei hamvazószerdai
böjtölésünket, imáinkat és jócselekedeteinket magyar hazánkért és népünkért is!

Budapest, 2022. február 11., a Lourdes-i Szűzanya emléknapján
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