Comunicat de presă
CL e cu Papa: nu războiului din Ucraina!
Cu privire la conflictul din Ucraina, Comunione e Liberazione a difuzat următorul comunicat:
Suntem cu Papa și cu toți cei care depun eforturi pentru a opri oroarea acestui război. Suntem cu
Papa, care apără și proclamă pacea. Dar cât de fragilă este dorința păcii, dacă această dorință nu
devine o misiune, o responsabilitate în cotidian, pentru a construi experiențe care să asigure
poporului nostru, fiecărui popor, educația, munca, dreptatea, caritatea.
Multe s-au spus și multe se vor mai spune despre cauzele și despre posibilele efecte pe termen
scurt și pe termen lung ale acestei invazii lipsite de sens a Ucrainei din partea armatei ruse. Ca
creștini, privirea noastră este țintită în primul rând asupra omului: bărbați, femei, copii, bătrâni,
oameni bolnavi, care nu se descurcă singuri, care se văd, cu toții, amenințați de coșmarul
bombardamentelor, de lipsa de hrană și bunuri de primă necesitate, amenințați de pierderea unor
persoane dragi, și care sunt constrânși să fugă din propriile case, abandonând totul și mergând
spre necunoscut. Vor găsi oare pe cineva care să vrea să-i primească?
Nu putem gândi că vom sta să privim evenimentele așteptând să treacă. Și asta nu numai pentru
că de data aceasta conflictul se propulsează în Europa, ci pentru că mult timp vom suferi
consecințele acestei situații tragice de război. Deja Eschil observa că prima victimă a oricărui
război este adevărul. Minciuna hrănește ura, creează dușmănie, deschide șanțuri adânci între
creștini, frați în credință care se luptă între ei fără să știe de ce.
Simțim ca fiind foarte adevărate aceste cuvinte ale papei Francisc din Frați toți: Fiecare război
lasă lumea mai rea decât a găsit-o. Războiul este un faliment al politicii și al omenirii, o
capitulare rușinoasă, o înfrângere în fața forțelor răului. Să nu ne oprim asupra discuțiilor
teoretice, să luăm contact cu rănile, să atingem carnea celui care suferă daunele. [...] Să luăm în
considerare adevărul acestor victime ale violenței, să privim realitatea cu ochii lor și să ascultăm
relatările lor cu inima deschisă. Astfel, vom putea recunoaște abisul răului în inima războiului și
nu ne va tulbura faptul că ne tratează ca pe niște naivi pentru că am ales pacea».
În clipa frământării și a suferinței, a incertitudinii pentru soarta fraților noștri ucraineni, aderând
la Ziua de post cerută de Papa întregii Biserici în Miercurea Cenușii (2 martie 2022), invocăm
intervenția Spiritului Sfânt prin mijlocirea Fecioarei Maria, care este singura de „speranță [...]
fântân-apururi vie”.
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