PROJEV SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE ČLENŮM KONZULTY
RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU BOŽÍHO HROBU JERUZALÉMSKÉHO

Vatikán, Klementinský sál, pátek 16. listopadu 2018, 12.30

Drazí bratři a sestry!
Přijímám vás na závěr Konzulty členů Rady velmistra a místodržitelů rytířského řádu Božího hrobu
jeruzalémského. Zdravím kardinála velmistra Edwina O´Briena a pro-velkopřevora Mons. Pierbattistu
Pizzaballu a děkuji jim; zdravím členy Rady velmistra spolu s místodržícími národů a míst, kde je Řád
přítomen. A společně s vámi zdravím i velkou rodinu rytířů a dam na celém světě. Ke všem se obrací
moje mysl, vděčná za mnohé duchovní a charitativní aktivity, jež konáte ve prospěch obyvatel Svaté
země.
Shromáždili jste se, abyste pracovali v Konzultě, všeobecném shromáždění, jež slavíte jednou za
pět let u sídla Petrova. Zde, ve Vatikánu, jste v jistém slova smyslu doma, protože jste starobylou papežskou institucí pod ochranou Svatého stolce. Od minulé Konzulty v roce 2013 vzrostl řád Božího
hrobu co do počtu členů a geografického rozšíření tím, že vznikly nové místní součásti, co do hmotné
pomoci, kterou poskytl církvi ve Svaté zemi, i co do počtu poutí, jež Vaši členové vykonali. Děkuji vám
za podporu programů pastoračně a kulturně užitečných a povzbuzuji vás, abyste ve svém nasazení
pokračovali a po boku Latinského patriarchátu se postavili čelem k utečenecké krizi, která v uplynulých pěti letech přivedla církev k tomu, aby nabídla významnou humanitární odpověď v celé oblasti.
Je velmi pěkným znamením, že vaše iniciativy ve vzdělávání a ve zdravotní pomoci jsou otevřeny
pro všechny lidi, nezávisle na společenství, k němuž náležejí, a na vyznávaném náboženství. Tak přispíváte k vyrovnání stezek poznání křesťanských hodnot, k rozvoji mezináboženského dialogu, ke
vzájemnému respektu a oboustrannému pochopení. Jinými slovy: vaším záslužným nasazením přinášíte i vy svůj vklad do budování cesty, která – jak všichni doufáme – povede k dosažení míru v celé
oblasti.
Vím, že v tomto týdnu jste svou pozornost zaměřili na úlohu těch, kdo řídí činnost řádu v jednotlivých místech: na místodržitele, kteří jsou přítomni ve více než třiceti národech a oblastech světa,
v nichž je váš řád aktivní. Neustálý rozvoj a růst řádu je určitě závislý na vašem nepřestávajícím a neustále obnovovaném úsilí. V této souvislosti je důležité nezapomínat, že hlavním úkolem vašeho řádu
je duchovní růst jeho členů. Jakýkoli úspěch vašich iniciativ proto nemůže ponechat stranou odpovídající programy náboženského vzdělávání zaměřené na každého rytíře a každou dámu, aby upevnil
vlastní neodmyslitelný vztah s Pánem Ježíšem, především v modlitbě, v meditaci posvátných Písem a
v prohlubování nauky církve. Úkolem především pro ty z vás, kteří jste na vedoucích místech, je neustále dávat příklad intenzivního duchovního života a opravdového přilnutí k Pánu. Jen tak můžete poskytnout těm, kdo jsou vám podřízeni, hodnotnou službu autority.

S ohledem na vaše poslání ve světě nezapomínejte, že nejste organizací filantropů zabývajících se
materiálním a společenským rozvojem cílové skupiny. Jste povoláni, abyste do středu vašich aktivit
jako jejich konečný cíl postavili evangelní lásku k bližnímu, abyste všude svědčili o dobrotě a péči, s níž
Bůh miluje všechny bytosti. To, že jsou do vašeho řádu přijímáni biskupové, kněží a jáhni, nepředstavuje poctu. Je to součást jejich úlohy pastýřské služby, aby pomáhali těm, kdo mají ve vašich řadách
zodpovědnou úlohu, a aby poskytovali příležitost ke společné i liturgické modlitbě na rozličných úrovních, příležitost k trvalému duchovnímu rozvoji a katechezi pro permanentní formaci a růst všech
členů Řádu.
Před celým světem (který často odvrací pohled jiným směrem) leží dramatická situace křesťanů,
ve stále rostoucím počtu pronásledovaných a zabíjených. Vedle mučednictví krve existuje však i jejich
„bílé mučednictví“; například to, jež zakoušíme i v demokratických zemích, je-li omezována náboženská svoboda. Jde o bílé mučednictví církve v těchto místech. Vyzývám vás, abyste k materiální pomoci
tvrdě zkoušených národů připojili i neustávající modlitbu, abyste neúnavně vzývali Matku Boží, jíž
uctíváte pod jménem Panna Maria Palestinská. Ona je starostlivou matkou a pomocnicí křesťanů, pro
něž od Pána získává sílu a podporu v bolesti.
Obraz Naší Paní pronásledovaných křesťanů, který za chvíli požehnám a který všichni obdržíte,
abyste jej přinesli do příslušných místodržitelství, ať vás doprovází na vaší cestě. Společně vzývejme
péči Marie o církev ve Svaté zemi a obecněji na celém Blízkém východě a prosme o její zvláštní
přímluvu za ty, jejichž život a svoboda jsou v nebezpečí. Vaši drahocennou a neúnavnou snahu doprovázím svým požehnáním a prosím i vás, abyste se za mne modlili. Díky.

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI MEMBRI DELLA CONSULTA
DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME

Vaticano, Sala Clementina Venerdì, 16 novembre 2018, 12:30

Cari fratelli e sorelle!
Vi accolgo a conclusione della Consulta dei Membri del Gran Magistero e dei Luogotenenti dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Saluto e ringrazio il Cardinale Edwin O’Brien, Gran
Maestro, e il Pro-Gran Priore, Mons. Pierbattista Pizzaballa; saluto i Membri del Gran Magistero, insieme con i Luogotenenti delle nazioni e delle località in cui l’Ordine è presente. E con voi saluto anche
l’intera famiglia dei cavalieri e delle dame di tutto il mondo. A tutti va il mio pensiero riconoscente per
le molteplici attività spirituali e caritative che svolgete a vantaggio delle popolazioni della Terra Santa.
Vi siete riuniti per i lavori della Consulta, l’assemblea generale che celebrate ogni cinque anni
presso la sede di Pietro. Qui in Vaticano, siete, in certo qual modo, a casa vostra, in quanto costituite
un’antica istituzione pontificia posta sotto la protezione della Santa Sede. A partire dall’ultima Consulta del 2013 l’Ordine è cresciuto nel numero dei suoi membri, nell’espansione geografica con la
creazione di nuove articolazioni periferiche, nell’assistenza materiale che ha offerto alla Chiesa in
Terra Santa e nel numero di pellegrinaggi compiuti dai vostri membri. Vi ringrazio per il sostegno ai

programmi di utilità pastorale e culturale e vi incoraggio a proseguire il vostro impegno, a fianco del
Patriarcato Latino, nel far fronte alla crisi dei rifugiati che negli ultimi cinque anni ha indotto la Chiesa
a fornire una significativa risposta umanitaria in tutta la regione.
È un bel segno che le vostre iniziative nel campo della formazione e dell’assistenza sanitaria siano
aperte a tutti, indipendentemente dalle comunità di appartenenza e dalla religione professata. In questo modo voi contribuite a spianare la strada alla conoscenza dei valori cristiani, alla promozione del
dialogo interreligioso, al mutuo rispetto e alla reciproca comprensione. In altre parole, con il vostro
meritorio impegno, anche voi date il vostro apporto alla costruzione di quella via che porterà, lo speriamo tutti, al raggiungimento della pace in tutta la regione.
So che in questa settimana avete posto la vostra attenzione sul ruolo dei dirigenti locali, o luogotenenti, presenti in oltre trenta nazioni e zone del mondo in cui il vostro Ordine è attivo. Di certo la
continua crescita dell’Ordine dipende dal vostro incessante e sempre rinnovato impegno. A tale riguardo, è importante non dimenticare che lo scopo principale del vostro Ordine risiede nella crescita
spirituale dei suoi membri. Pertanto, qualsiasi successo delle vostre iniziative non può prescindere da
adeguati programmi formativi religiosi rivolti a ciascun cavaliere ed a ciascuna dama, affinché consolidi il proprio imprescindibile rapporto con il Signore Gesù, soprattutto nella preghiera, nella meditazione delle Sacre Scritture e nell’approfondimento della dottrina della Chiesa. E’ compito soprattutto
di voi dirigenti offrire l’esempio di intensa vita spirituale e di concreta adesione al Signore: potrete così
rendere un valido servizio di autorità a quanti sono a voi sottoposti.
Per quanto concerne, poi, la vostra missione nel mondo, non dimenticate che non siete un ente
filantropico impegnato a promuovere il miglioramento materiale e sociale dei destinatari. Siete chiamati a porre al centro e come scopo finale delle vostre opere l’amore evangelico al prossimo, per
testimoniare dappertutto la bontà e la cura con cui Dio ama tutti. L’ammissione nel Vostro Ordine di
Vescovi, Sacerdoti e Diaconi non rappresenta assolutamente una onorificenza. Fa parte dei loro compiti di servizio pastorale assistere quanti fra di voi hanno un ruolo di responsabilità fornendo occasioni
di preghiera comunitaria e liturgica ad ogni livello, continue opportunità spirituali e di catechesi per la
formazione permanente e per la crescita di tutti i componenti dell’Ordine.
È di fronte al mondo intero – che troppe volte volge lo sguardo dall’altra parte – la drammatica
situazione dei cristiani che vengono perseguitati e uccisi in numero sempre crescente. Oltre al loro
martirio nel sangue, esiste anche il loro “martirio bianco”, come ad esempio quello che si verifica nei
paesi democratici quando la libertà di religione viene limitata. E questo è il martirio bianco quotidiano
della Chiesa in quei posti. All’opera di soccorso materiale verso le popolazioni così duramente provate,
vi esorto ad associare sempre la preghiera, a invocare costantemente la Madonna, che voi venerate
col titolo di “Nostra Signora di Palestina”. Lei è la Madre premurosa e l’Aiuto dei cristiani, per i quali
ottiene dal Signore fortezza e conforto nel dolore.
L’icona di Nostra Signora dei Cristiani Perseguitati, che tra poco benedirò e che voi tutti riceverete
per portarla in ciascuna delle vostre Luogotenenze, accompagni il vostro cammino. Invochiamo insieme la sollecitudine di Maria per la Chiesa in Terra Santa e, più in generale, in Medio Oriente, insieme
alla sua speciale intercessione per coloro la cui vita e la cui libertà sono in pericolo. Accompagno la
vostra preziosa e infaticabile opera con la mia Benedizione, e vi chiedo per favore di pregare per me.
Grazie.
Zdroj: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/november/documents/papa-francesco_20181116_consulta-ordine-santosepolcro.html

