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350 ezer ember részvételével került sor a tanúságtételek ünnepére Milánóban a Családok VII.
Világtalálkozóján, június 2-án este. Az eseményen XVI. Benedek pápa a családi élet legnagyobb
problémáit érintő kérdésekre válaszolt.

A korábbi milánói repülőtéri leszállópálya, amelyet
most parkká alakítottak át, e napokban a család legnagyobb értékeit kiemelő programsorozat
színhelyévé vált. A szabad ég alatti hatalmas színpadon olasz és nemzetközi művészek léptek fel; az
evangélium fényében zene és színpadi koreográfia színesítette a programot.
A Szentatya este fél kilenctől, egy órán keresztül válaszolt a felmerülő kérdésekre, melyek többek
között a görög válságra, az Emilia-Romagna tartományban történt földrengés drámájára
vonatkoztak. A pápa arra hívott mindenkit, hogy mindig bízzanak Istenben.
Egy vietnámi kislány kérdésében a pápa gyermekkoráról érdeklődött. A Szentatya válaszában mint
paradicsomi állapotra emlékezett vissza gyermek- és fiatalkorára. A bizalom, az öröm és a szeretet
légkörében boldog voltam – mondta. Azt remélem, hogy ilyen otthonba térek majd vissza a
másvilágon.
Egy fiatal madagaszkári jegyespár fordult a pápához, megosztva vele vonzódásukat a keresztény
házasság felé, ugyanakkor kifejezték félelmüket az egész életen át tartó elköteleződéstől. A
megoldás titka a Szentatya szerint abban áll, hogy olyan szeretetkapcsolatot építenek, amely
nemcsak érzelemre alapul, hanem az értelem és az akarat is társul hozzá.
Egy görög házaspár az országukban uralkodó súlyos helyzetről szólt, ahol az emberek minden
reményüket elvesztették. Olyan politikára van szükség, amelyben felelősséget vállalnak a politikusok
– figyelmeztetett válaszában a pápa. Minden pártban növekedjen a felelősségérzet. Ne tegyenek
ígéretet olyan dolgokra, amelyeket nem tudnak megvalósítani. Ne csak szavazatokat keressenek
maguknak, hanem vállaljanak felelősséget mindenki java érdekében. Értsék meg, hogy a politika
mindig emberi és erkölcsi felelősség Isten és az emberek előtt – hangsúlyozta XVI. Benedek.
Egy amerikai házaspár sok nyugati család SOS-üzenetével érkezett a Szentatyához: nem tudják
összeegyeztetni a munkaidőt és a vasárnapi ünnepnapot. Válaszában XVI. Benedek arra kérte a
munkaadókat: gondoljanak a családra, és járuljanak hozzá, hogy a család és a munka mint prioritás
összeegyeztethető legyen. A vasárnappal kapcsolatban annak a reményének adott hangot, hogy az
Egyesült Államokban megtartják, mint ünnepnapot. Nagyon fontosnak nevezte a vasárnap, az Úr és
egyben az ember napjának, tehát az ember szabadságának védelmét.
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Az utolsó kérdés az újraházasodott párok kényes kérdését érintette, amelyet a Szentatya a mai
Egyház nagy szenvedésének nevezett. Az Egyház nem szűnik meg szeretni ezeket a családokat biztosította a pápa. Arra buzdította a plébániákat, hogy legyenek az elsők, akik támogatást
nyújtanak számukra.
Végül megemlékezett az Emiglia-Romagna tartományt sújtott földrengés áldozatairól. Köszöntötte a
térségből jelenlevőket és a TV-összeköttetésen keresztül a programba bekapcsolódó kitelepítetteket
a számukra felállított sátorvárosból San Felice sul Panaróból. Biztosította őket, hogy osztozik nagy
fájdalmukban és szenvedésükben. Mindennap imádkozik, hogy véget érjen a földrengés. Mindent
megtesz megsegítésük érdekében.
A tanúságtételeket követően, este fél 10-kor XVI. Benedek pápa elimádkozta a Miatyánkot a
családokkal, majd visszatért szálláshelyére, a milánói érsekségre.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
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