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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Przebieg wojny na Ukrainie stał się tak bardzo poważny, wyniszczający i niebezpieczny, że budzi
wielkie zaniepokojenie. Dlatego dzisiaj chciałbym temu poświęcić całe rozważanie, poprzedzające
modlitwę Anioł Pański. W istocie ta straszliwa i niepojęta rana ludzkości, zamiast się zabliźniać,
krwawi wciąż coraz bardziej i grozi poszerzeniem się.

Zasmucają mnie rzeki krwi i łez wylanych w tych miesiącach. Ubolewam z powodu tysięcy ofiar, w
szczególności wśród dzieci, oraz tak wielu zniszczeń, które pozostawiły bez domu wiele osób i
rodzin i grożą zimnem oraz głodem na rozległych terenach. Pewnych działań nigdy nie można
usprawiedliwiać, nigdy! Niepokojące jest to, że świat uczy się geografii Ukrainy przez nazwy takie
jak Bucza, Irpień, Mariupol, Izium, Zaporoże oraz innych miejscowości, które stały się miejscami
nieopisanych cierpień i lęków. A co powiedzieć o fakcie, że ludzkość znów znajduje się w obliczu
zagrożenia atomowego? To absurd.

Co jeszcze musi się wydarzyć? Ile krwi musi jeszcze popłynąć, żebyśmy zrozumieli, że wojna
nigdy nie jest rozwiązaniem, a jedynie zniszczeniem? W imię Boga i w imię poczucia
człowieczeństwa, które jest w każdym sercu, ponawiam mój apel o natychmiastowe
doprowadzenie do zawieszenia broni. Aby umilkła broń i aby szukano warunków do wszczęcia
negocjacji, mogących doprowadzić do rozwiązań, które nie byłyby narzucane siłą, ale uzgadniane,
sprawiedliwe i stabilne. A będą takie, jeżeli będą się opierały na poszanowaniu najświętszej
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wartości ludzkiego życia, a także suwerenności oraz integralności terytorialnej każdego kraju, jak
również praw mniejszości i uzasadnionych obaw.

Głęboko ubolewam z powodu groźnej sytuacji, jaka powstała w ostatnich dniach przez dalsze
działania sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego. Zwiększa ona w rzeczywistości
niebezpieczeństwo eskalacji nuklearnej, wywołując lęki przed niekontrolowanymi i katastrofalnymi
skutkami w skali świata.

Kieruję apel przede wszystkim do prezydenta Federacji Rosyjskiej, błagając go o zatrzymanie,
również ze względu na miłość do własnego narodu, tej spirali przemocy i śmierci. Z drugiej strony,
bolejąc z powodu ogromnego cierpienia ludności ukraińskiej wskutek doznanej agresji, kieruję
równie pełen ufności apel do prezydenta Ukrainy o otwartość na poważne propozycje pokoju.
Wszystkich uczestników życia międzynarodowego oraz politycznych przywódców narodów usilnie
proszę o uczynienie tego, co w ich mocy, aby położyć kres trwającej wojnie, nie dając się
wciągnąć w groźne eskalacje, oraz o szerzenie i wspieranie inicjatyw dialogu. Proszę, dołóżmy
starań, aby młode pokolenia oddychały zdrową atmosferą pokoju, a nie zanieczyszczoną
atmosferą wojny, która jest szaleństwem!

Oby po siedmiu miesiącach działań wojennych odwołano się do wszelkich narzędzi
dyplomatycznych, również tych, które być może do tej pory nie zostały wykorzystane, ażeby
doprowadzić do zakończenia tej ogromnej tragedii. Wojna sama w sobie jest błędem i
potwornością!  

Ufajmy w miłosierdzie Boga, który może odmienić serca, i w matczyne wstawiennictwo Królowej
Pokoju w chwili, kiedy zanoszone są suplikacje do Matki Bożej Różańcowej w Pompejach,
złączeni duchowo z wiernymi zgromadzonymi w Jej sanktuarium oraz w wielu częściach świata.

__________________________________

Po modlitwie Anioł Pański: 

Drodzy bracia i siostry, wyrażam bliskość mieszkańcom Kuby i Florydy, dotkniętym gwałtownym
huraganem. Oby Pan przyjął ofiary, dał pokrzepienie i nadzieję cierpiącym i wspierał wysiłki w
zakresie solidarności.

Modlę się także za osoby, które straciły życie, i te, które zostały ranne w zamieszkach, jakie
wybuchły po meczu piłkarskim w Malang w Indonezji.

Dziś wieczorem odbędzie się pokaz wyświetlanego na fasadzie Bazyliki św. Piotra
audiowizualnego dzieła, poświęconego postaci apostoła Piotra. Projekcje będą powtarzane
każdego wieczoru do 16 października, od godz. 21 do 23. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali
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nad tą inicjatywą, która zapoczątkowuje program duszpasterski, poświęcony św. Piotrowi i jego
misji.

Pozdrawiam was wszystkich, rzymian i pielgrzymów z różnych krajów - rodziny, grupy parafialne,
stowarzyszenia. W szczególności pozdrawiam grupę z diecezji Nanterre (Francja) oraz z Włoskiej
Misji Katolickiej w Karlsruhe (Niemcy). Pozdrawiam wiernych z Cordenons, Corbetty, Arcade
Povegliano, Formii, Grumo Appula i Cagliari.

Wszystkim życzę miłej niedzieli. I proszę, nie zapominajcie o modlitwie za mnie. Dobrego obiadu i
do zobaczenia!    
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