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Sa kanyang mensaheng pangkapayapaan sa taong ito nagbabala si Papa Benedikto XVI 

 na “kung nais ninyong makamtan ang kapayapaan at mapangalagaan ang kapaligiran, 
 alagaan ninyo ang buong nilalang (creation).” Ito ay dahil magkakaugnay ang bawa’t isa. 
 Nagpahayag ang Simbahan, sa kanyang pagpapahayag (profession) ng pananampalataya, 
 na ang Diyos ‘ang siyang gumawa ng lahat, nakikita o hindi nakikita’.“ Ang daigdig ay 
 hindi bunga ng anumang pangangailangan, o isang bulag na kapalaran, o swerte (chance). 
 Batay sa karunungan at pagmamahal, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay nang buong 
 laya.” (1) Ginawa ng Diyos ang lahat bilang kabutihan, at ginawa niya ang sangkatauhan 
 bilang pinakamataas na uri sa lahat ng bagay na nakikita. Ang kagustuhan ng Diyos na 
 may kaayusan, pagkakaisa at pakikipagkapwa ay matatagpuan sa lahat ng kanyang 
 ginawa. Ginawa ng Diyos ang lahat para sa sangkatauhan nguni’t, bilang kapalit, may 
 pananagutan  sila na inaalay ang lahat ng bagay sa Diyos sa diwa ng pasasalamat. 

Sa mga taong kailan lang lumipas, sa pagdating ng globalisasyon, kinatatatakutan natin 
 na ang phenomenon ng pagbabago ng panahon (climate change) at pag-init ng daigdig 
 (global warming) ay dulot ng paggawa ng nakasisirang impluwensiya ng mga gawain ng 
 tao, at dahil dito may nagsasabing merong krisis sa kapaligiran, at uso na ang tahasang 
 paggamit ng salitang ‘luntian.’ Ang giyera mismo ang isang malaking tagasira ng 
 kapaligiran. Kung sakaling dumating ang pagkakataon na muling gagamitin ang armas 
 nukleyar, maaring mangahulugan ito ng pagkawasak ng sangkatauhan kasama ang 
 kapaligiran ng daigdig. Ang bangsang Hapon, bilang kaisa-isang bansa sa daigdig na 
 naging biktima ng bomba atomika, ay may pananagutan na manawagan sa daigdig, lalo 
 na sa mga pinuno ng iba’t-ibang bansa, na alisin na ang mga armas nukleyar at 
 isakatuparan na ang isang daigdig na walang digmaan. (2) “Ang hangad ng daigdig ay 
 hindi ang mabuhay sa isang daigdig na binigkis ng mga armas na siyang nagpapatuloy ng 
 mga armadong hidwaan kundi ang mabuhay sa isang daigdig na ang sinoman ay 
 mabubuhay sa tunay na makataong pamamaraan.” (3) 

Hindi dapat natin payagan ang ating sarili na magsawalang bahala sa katunayang 
 napakaraming tao ang nasa kalagayan ng paghihirap at kalupitan dahil ang likas na 
 kapaligiran ay nasira na ng hidwaan at digmaan. At saka, mayroon tayong pananagutan 
 sa mga pinaka-mahihirap na tao sa daigdig at sa mga susunod na salinlahi na maiwasan 
 ang krisis pangkapaligiran. Tayo ay magdasal sa Misa para sa Kapayapaan sa araw na ito 
 na sa pamamagitan ng pantay-pantay na pamamahagi ng kayamanan ng daigdig na ito, 
 sa pamamagitan ng pagpili para sa ating sarili ng payak na pamumuhay, sa pamamagitan 
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 ng paggalang sa ginawa ng Diyos at sa pamamagitan  
 ng pagtingin sa Kanyang kabuuang pagtubos, ang  
lahat ng sangkatauhan ay mabubuhay nang may 
kaayusan. 

 
 
(1)  Catechism of the Catholic Church: Compendium, 54 
(2) Si Arsobispo Takami Mitsuaki ng Diyosesis ng Nagasaki, dala-dala ang imahen ng ‘Aming 

 Ina, Biktima ng Bomba,’ ay nagpunta sa isang pilgrimage para sa Kapayapaan sa Roma 
 (upang tanggapin ang bendisyon ng Papa Benedikto XVI) sa Espanya (para sa isang 
 memorial service para sa mga biktima ng pambobomba sa Guernica) at sa headquarters ng 
 United Nations sa New York upang manawagan na alisin na ang mga armas nukleyar. 
(Conference for the reaffirmation of the Nuclear Non-proliferation Treaty [NPT]). 

(3) Mula sa “An appeal from the Bishops of the Bombed Cities of Hiroshima and Nagasaki,” 
 26 Pebrero 2010.  


