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Bíboros úr! Tisztelt püspöktestvérek, a Nagymagisztérium és a helytartóságok tisztelt 

tagjai, kedves testvérek! 

 

Örömmel fogadom a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendhez tartozó lovagokat, dámákat, 

klerikusokat, és szívélyesen üdvözöllek titeket. Különösen is üdvözlöm John Patrick Foley 

bíboros urat, a Rend nagymesterét, és köszönöm a baráti szavakat, amelyeket az imént a 

nevetekben hozzám intézett. Úgyszintén üdvözlöm Őboldogsága Fouad Twal urat, a rend 

nagyperjelét, Jeruzsálem latin pátriárkáját. Általatok melegen és nagyrabecsüléssel köszöntöm az 

egész világon elterjedt nagyérdemű Rend tagjait. 

A Rómában ötévente rendezett találkozótok a Consulta, amelyen a helytartók és a rend 

vezetői összegyűlnek, hogy a katolikus közösség szentföldi helyzetéről, az ide irányuló akciókról 

tanácskozzatok, és meghatározzátok a jövő irányvonalait. Amikor most megköszönöm 

látogatásotokat, egyúttal kifejezem mélységes elismerésemet a testvéri szolidaritás azon akciói 

iránt, amelyeket a Szent Sír Lovagrend évek óta és a jelenben is folytat a szent helyek 

támogatásának érdekében. Lovagrendetek, amely eredetileg Urunk Szent Sírjának védelmére 

rendelt „díszőrségként” alakult meg, kezdettől fogva élvezi a pápák különös figyelmét, és amelyet 

a pápák mindig is elláttak e különleges szolgálathoz szükséges lelki és jogi eszközökkel. Boldog 

IX. Pius pápa 1847-ben a Rend újjászervezését rendelte el, hogy egy katolikus hitű közösség 

szentföldi újraindítását támogassa, amikor is Krisztus Sírjának őrzését immár nem a fegyverek 

hatalmára alapozta, hanem a hit megvallására és az adott területen élő keresztények iránti 

felebaráti szeretet kinyilvánítására. A legújabb időkben Isten szolgája, boldog emlékű XII. Pius 

pápa közösségeteket jogi személynek ismerte el, és ezáltal annak jelenlétét az Egyházon belül és a 

nemzetek viszonylatában hivatalosabbá tette és megszilárdította. 

Testvéreim! Régi és dicsőséges kötelék fűzi össze Lovagrendeteket Krisztus Szent Sírjával, 

melynél Urunk halálát és dicsőséges feltámadását különösen is ünnepeljük. Éppen ez Rendetek 

spiritualitásának sarokköve. Ezért a megfeszített és feltámadt Krisztus életetek középpontja 

ugyanúgy, mint ahogy középpontja minden egyéni és közösségi programnak és projektnek is. 

Vezessen és támogasson benneteket az ő üdvöt adó ereje, hogy küldetéseteket mélyen át tudjátok 



élni. Legyetek beszédes tanúi az Evangéliumnak, és korunk építőmesterei egy olyan reménynek, 

amely a feltámadt Krisztus jelenén alapul. A Szentlélek kegyelmével Ő vezet és támogat 

mindenkit, aki egy új emberiség felépítésének szenteli magát, amelyet az igazságosság, a szeretet 

és béke Evangéliumban gyökerező értékei hatnak át. 

Mennyire szükség van éppen Jézus földjén az igazságosságra és a békére! Vessétek be 

magatokat ennek érdekében is. A lovag és a dáma foglalja állandóan imáiba, és kérlelje ezeknek az 

elveknek mielőbbi megvalósulását. Kérjétek az Urat, tegyen benneteket a béke és a testvéri 

szeretet őszinte és meggyőződéses követeivé. Szeretetének ereje tegye lehetővé számotokra, hogy 

elkötelezett békevágyatok tartós gyümölcsöt hozzon, táplálva azokat a közösségeket, amelyek 

évek óta egy bizonytalan és veszélyekkel teli légkörben élnek. 

Szívélyes üdvözletemet küldöm a Közel-keleten folyamatos politikai, gazdasági és szociális 

krízis állapotában szenvedő népcsoportoknak is, amelyek helyzetét a világszerte folyamatosan 

romló körülmények tovább súlyosbították. Különleges együttérzésemet fejezem ki azon 

hittestvéreim iránt, akik kivándorlásra kényszerülnek. Hogyan oszthatnánk meg ezeknek a 

kipróbált közösségeknek szenvedéseit? Ugyanakkor hogyan köszönjük meg nektek, hogy 

segítségetekkel oly nagylelkűen mellettük álltok? Ezekben az adventi napokban, amikor karácsony 

ünneplésére készülünk, hívő tekintetünk Betlehemre irányul, ahol az Isten fia egy nyomorúságos 

barlangban megszületett. Lelki szemeink előtt megjelennek azok a helyek, amelyeket a Megváltó 

jelenléte szentelt meg. Kérjük Máriát, aki az Üdvözítőt világra hozta, hogy anyai oltalmát terjessze 

ki azokra a testvéreinkre, akik ezen a vidéken élnek, és nap mint nap számos nehézséggel 

szembesülnek. Arra is kérjük őt, erősítsen benneteket és mindazokat, akik Isten segítségével egy 

jobb világ felépítésén fáradoznak. 

Kedves lovagok és dámák, töltsön el benneteket az adventi idő lelkülete, és tartsátok 

éberen szívetekben az Úr eljövetele iránti várakozást. Ilyen módon találkozhattok vele a 

mindennapi élet forgatagában, felismerhetitek őt a szegényekben és a szenvedőkben, akiknek 

segítségére vagytok. A Názáreti Szűz, akit néhány nap múlva a Szeplőtelen Fogantatás címen 

szólítunk meg, támogasson benneteket küldetésetekben, vagyis hogy őrzitek annak a földnek a 

szeretetét, amelyen az isteni Megváltó vándorolt, miközben „jót cselekedett, és mindenkit 

meggyógyított, aki az ördög hatalmában volt, ugyanis Isten volt vele” (Apcsel 10,38). Ezen 

érzésekkel eltelve adom mindnyájatokra szívélyes áldásomat. 

(Orig. ital. in O.R. 6.12.2008) 
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