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,,A ltalottaibfll fettdmad.t Krisztus aildgosstigd.baq az tr 2OO5-ds 6udben, dprilis 2-d'n
este 21 6ra J7 perckor, mikcizben a szombat udgdbez krizeled'ett ds md'r betEpttink az Or
napjdba, Ilrtsudt nyolcad,dba ds az Isteni lrgalmassd.g aasd'rnapid'ba, az Egjtlcdz szeretett
p6srtora, IL Jd.nos Pd.l pdpa ebbdt a uildgbdl d.tment az Atyd.ltoz. Az egdsz egj,tltd'2, fdkdnt
afiatatok imd,d.sdgban elktsdrt€k 6t d.tmenete sord.n II. Jd.nos Pdl pd'pa a 264. pcipa ooltETtl'ke tnegtnarad. az egj,tltd.z ds az egdsz emberis€g sztadben."

(A II. J6nos PdI p6pa kopors6jdban elhelyezett okiratb6l)

Kedues Testuerek!
Szomorusd.ggal uettrik tudomasul Szentatyd.nk balalbirdt. Szontorusagunkat
azonban enybiti a bata. Hatat adunk az lristennek ezert a pApaeft, aki 26
euen keresztuil jo pasztorkdnt uezette a rabizott katolikus egthazat, s ittuezette
azt a. barmadik euezredbe. IIdlat ad'unk Istennek ez€rt a jo arydetx, crki

Istenilnk gonctuisetd josdgat nemcsak a katolikusok, banenl minden emberfel1
bitelesen tudta kozuetfteni. Aldjuk az Urat ez€rt az en'tbereft, az 5 ember'
segedrt €s kozuetlenseg12rt, s azert, boglt olyan Sszinten es dttetsz6en uiszonyult

az emberekbez.
Hatas uagtok neki en Inaganx is figtelrues szeretet66r't, amit iranyoruban es
Kdrpil.tatja irant is mutatott mind.en tald.lkozasunkleor. Latszott, bogt iol ismeri a mi tnultunkat es mostani belyzettinket is. Koszonet azefi a sok batorito
es megerdsftd latogatasQert, melyeket a kozdp- es kelet-eur6pai orszagoleban
tett, s imdiuat es bator sz5leimonddsaual bozzajanr,lt abboz, bogjt ebben a
tersegben megualtozott a politikai helyzet 6s megfijult az egltbaz. ,,Az igazsag
szabadda tesz'- ennek a jezusi gond.olatnal< a szellem4ben tette ezeket. Kailonosen ukrajna.i latogatasdert uagtok halas neki, abol Ukraina egesz nepe ruegtapasztalbatta, bogll mennyire ualocli az 5 tanusdga az el6 Istenrdl, mennyire
erds az 5 bizonysdgaJezusrol, a Megualtordl.

Amint az 0r Jdzus az 5 feltaruadasa utd.n sem szegitellte keresztjdt es sebeit,
biszen ,lppen ezek tanuskodnak onfelald'ozo szereteterdl, uglt a mi pApAnk
Krisztus-kouetese is akkor uitlt meg hitelesebb1, amikor keresztutjanak utols6
staciojaboz erkezett. 6 seru szegjtellte az utobbi eaekben egltre sulyosbodo betegseget, gltongesegdt, \regsdget, nl'ert tudtc4 bogit az Isten ereje 6s szeretete
€ppen ezeken keresztr,il nyilud'nul meg meg jobban.
Szenued1se most u6get e?7. L1lekben m.i is megd.lltunk rauatalandl, es imainkkal kisefitik a temetes szertartdsat. Meg1rizztik emlekezetdt es tanitdsat, mely
Krisztus tanitasanak elmelyitese es kibontasa szamunkra.
Majnek Antal puspok
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Az utols6 napok tort€nete
MAncras 31. cstlrdnrdx
A Szentatya hirtelen sirlyos iilapotba kertilt, hitgyr-rti
gy'ullad_as l6pett fel, amely szepszist, sziv 6s vErkering€si
dsszeomldst okozott. Az orvosok kozolt6k vele, hogy az

lilapota nagyon sfilyos. Mivel nem kellett felt6tlentil k6rh6zba mennie, a p6pa figy dontott, hogy a.Yatik6.nban
marad.
Este megkapta a betegek kenet6t. A Szentatya ontudattrn61 volt, 6ber volt €s ny-ugodt.
Ahogy felrdppent a hir, hogy a pipa itllapota sflyos, a

viiig minden t6jdn imldkozni kezdtek 6fie, templomokban, kegyhelyeken. A vatikdni Szent P6ter t6rre pedig
ozdnleni kezdtek az emberek, legf6k6ppen a fiatalok,
hogy im6dkozzanak a Szentatyilrt, 6s hogy egyszerfen
,,mellette iegyenek".

Aeruus 1. eENrrx

A p6pa reggel a szob|jitban bemutatott szentmis6n
koncelebrilt, term6szetesen az |gydban fekve. Utdna,
mivel p6ntek volt, k6rte, hogy olvassdk fel neki a kereszttt 14 lllomitsit. Figyelte a szoveget 6s minden lllomdsnll
keresztet vetett. Miuten a keresztfiti djtatossdgot elv€gezte, k6rte, hogy a jelenlev6k imldkozzlk eI az aktuilIis
ima6r6t K6s6bb a szobSban fogadott n€hdny biborost,
akik munkatdrsai voltak.
A vatikini sz6viv6 elmondta, hogy a Szentatya lllapota
nagyon sirlyos, de stabllizll6dott. A p\pa ontudatlnll
van, teljes m6rt6kben tudatdban van ttllapotdnak, 6s nagy
belsd b6k6r5I tesz tanisigot.
Este a Szent P6ter t6ren r6zsafr_iz€r trjtatossi,got tafiottak, a r€sztvev6k aznap is betoltott6k a teret. Amikor a
pipdval ttidattdk, hogy milyen sokan imddkoznak €rte a
Szent P6ter t6ren, 6s f5leg fiatalok , a Szentatya er6lkodve
ezt mondta: ,,Kerestelek titeket. Most ti jottetek el hozzLm. Koszdnom ezt nektek."
Apprtrs 2. szorunqr
A piLpa Lllapota tovdbbra is sitlyos volt. Reggel szentmiset mutattak be az 5 jelenl6t6ben.
K6s6 d6luf6n hirtelen magas l6za lett.
Este 20 6rakor a Szentatya szobtriitban bemutattlk az
Isteni Irgalmassig tinnep6nek szentmis6j€t. A szentmise
sor6n a Szentatya megdldozott 6s irjb6l megkapta a betegek szents€g€t.
A Szent P6ter t6r ezen a napon is zsfifoldsig megtelt,
hogy az emberek a pipa kozel6ben iegyenek, 6s im6dkozzanak €fie.
A r6zsafiz€r imddsdg v6g6n Leonardo Sandri 6rsek,

heiyettes lllamtitkdr kozoke

a

hiv5sereggel

a

hirt:

,,Szeretett Szentaryink, II. J6nos Ptrl p6pa szombaton este

2I.37-kor visszar6rr az atyai hAzba."
K6s5bb hosszir ideig sz6lt a gy1,szharang a Szent p€ter
t€ren, eg6sz R6mdban 6s a vil6g szSmos templomdban is.

A Szentatya nagyon fontosnak taftotta az emberekkel
va16 kapcsolatot, ez6lt- volt ktilonosen is kedves neki a
vasdrnap d6li Urangyala imidsdg, amely egyben a Szent
P6ter t6ren osszegyiilt, 6.s a t€v6.n kereszttil bekapcsol6d6
hivekkel va16 talLlkozS,s is volt. Eg6sz pipas/aga alatt

egyetlen rJnngyala imldsdgot sem mulasztott el, m€g a
mer6nylet utdn sem, 6s most az utols6 nagyon neh6z hetekben sem.
A gdgernetszls ut6n m6r hivatalosan kozolt6k, hogy
most - 6rthet6 okb61 - nem lesz jelen azlJrangyala imddslgon, most el5szor a pipasiga alatt. nm 6, hatalmas
meglepet6st 6s oromet okozva a Gemelli klinika el6tt a116
hiveknek 6s a t6v6kozvetit6st n1zSknek, vdratlanul feltiint az ablakban 6s megdldotra a hiveker. Aki dt€ke, soha
nem felejti el. Magtrt nem kim61ve, fS.radtsd"got nem ismerve tdr6dott az emberekkel. Igazi p/asztor volt, aki
soha nem hagyja eI a ny6,j6,t.

Nem volt m6g szem6lrJ;;t ig). megmozgama vorna
a vil5.got. Blet6ben milii6kkal tal|lkozott, mert elment az
emberekhez szdmos orszAgba, es talllkozoir veh-ik a yati-
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,,Ifald.lom 6rdjdn lciuj engem ntagadboz, Uram"
,,Nagy b6kess6ggel tolt e1, ha arra a pillanatra gondolok,
amikor az IJr mald magAhoz sz6lit: az 6letb51 az 6\etret.
Ez6rt gyakran a szomorrisig6rnya n€Ikul ajkamra jon egy
ima, melyet a pap mond a szentmise bemutatdsa ut6n: In
hora mortis meae voca me, et inbe me venire ad te haliiom 6rdjin hivj engem magadhoz, Uram, 6s par^ncsold, hogy hozzAd jojjek. A keresztCny rem6nys6g imdja
ez, mely azzal, hogy a j6v5t az isteni j6sig oltalma a\i
helyezi, nem rontia el a jelen 6ritiinak orom6t."
ILJd.nos PAI pdpa leuele az iddsekbez 1999-ben (rdszlet)

A ld.bmosds szertartdsa nag)cslitortokon

Nagpenteki kereszttit

kinban is. Mikor felroppent a hir, hogy vdlsdgos az 6llapota, az eg€sz vi16g megmo2dult, R6m6ban az emberek
megtoltott6k a Szent P6ter teret, a vllltg otszdgaiban, a
templomokban €s a tereken imldkoztak 6rte. Nem csak
a katolikusok szerett6k, hanem a mdsvalltrsfiak 6s a nemhiv6k is. Ezekben az utols6 napokban katolikusok 6s
nem katolikusok, zsid6k 6s muzuiminok is imldkoztak
6rte.

Temet6s6n tobb mint hdrommilli6 ember vett teszt, Cs
tdbb mint k€tszAz diplomata k6pviseite a v'i|g szdmos
orsz6s.6t.

Tobben, aklk talllkoztak veie az utols6 napokban, azt
mondtdk, hogy figy szenvedett 6s halt meg, ahogy elt;
amit 61et6ben tanitott, azl a szenved6s6vel megeiSsitette.
Nagyon szenvedett 6s v6gig az ontudatlndl volt. EIfogadta a szenved6st €s a halilt is, teljesen Istenre 6s a
Sztzanyira bizva mag6t Totus tuus.
P.K. osszeallitasa uatikani birforasok
es szemdlyes elm1nyei alaPjan
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A gtrasz reapiajN'
Apntus

J.

uasAnNae

D6lel6tt f6l tizenegykor Angelo Sodano biboros szentmis6t mutatott be a Szentav6.€rt a Szent P6ter t6ren. A
t.r"t ,slifolesig megtoltotte ahiv6k serege. A szentmise
v6g€n Leonardo Sandri 6rsek felolvasta IL Jdnos PdI
papa iizenet6t, amelyet e vas1rnapra intdze.tt a hivSknoz.
A-pnnts 4.

anrd

A Szentarya holttestdt el6sz6r az Apostoli Palotdban, a
Kelemen-teremben ravataloztAk fel, onnan vitt6k dt h6tf5n d6lutdn tinnep6lyes szertartAs keret6ben a Szent
P6ter-bazilikdba. A Szent P6ter t6l utoljira I6tta a szeretett p6pa arc6t ott, ahol 26 6ves pdpasd ga sor5.n annyiszor mutatott be szentmis6t 6s ahol annyiszor feltfint
dolgoz6szobdja ablakfban, az unnepnapi lJrangyalaRegina Coeli im6dslgok alkalmlryaL Miutln korbevitt6k
a teren, a bazllika homlokzata el6tt a hodlgyat a Szent
Peter t6ren osszegyfilt vlgelilthatatlan hiv6sereg fel6 forditottdk, hogy m6g egyszer megmutassdk a pdp6t, miei6tt a Konfesszi6 olt6ra el6, Szent P6ter sirja fo16 helyezt6k volna. A Szent P6ter t6ren mintegy 750 ezer hiv6
ttirelmesen 6rlk 6ta imAdslgban 6s osszeszedettsegben
v dlta a bficsirv6tel pillanatirt.

Dr. Erdd Pdter biboros a Szentatya rauatala elStt

6ljenz6se 6s tapsvihar szakitotta meg. A Papaboys nern-

zedlke ma is ugyanazokkal a skanddlt rigmusokkal
lljenezte pdpdjdt, mint 6let6ben. ,,Hivtdl, 6s iu vagyunk!", ,,Soha senki nem vdlaszt ei szeretetunkt5ll" *
ilyen 6s ehhez hasonl6 feliratok voltak olvashat6k keztikben.
A Laterini Szent Jf.nos Bazilikitbz,, gyffltek ossze az esti
a fiatalok, hogy im6dhozzanak II. Jdnos pdl
pdp|€tt 6s eg6sz ljszaka virrasszanak, a temet6si szer
tan6s kezdet6ig. K6t nap alatt szinte teljesen sponran
m6don szewezSddtt itt egy Ifjfs6gi Yil6gtal6Ikoz6. A
fiatalok krilon hiv6s n6lktil 6.rkeztek, hogy szeretett
pdpdjuk mellett legyenek, s elkis6rj6k utols6 6tjdra. A
Laterdni Bazilikdban 6s az eIStte 16v6 t6ren osszegyiilt
tobb ezer fiatal most bebrizonyitotta, hogy nem f6l kimutatni rugaszkodis{t 6s szeretet6t a lelkileg orokke fiatal
6r6"kban

Apnms 5-6, xron-szenpa

A temetdsig tobb mint egymilli5 ember r6rta le kegyelet6t II. J6nos Piil pdpa holmesre el6tt. Tobb kilom6teres sorokban fegyelmezetten 6s trirelmese n v Ar akoztak
az emberek, tobbs6grik csendes imlba menilten. A..16mai forgalom ezekben a napokban szinte teljesen megb6nult. A v6r osv ezet6.s szllllshelyek l6treho z6sin fdradozoitt a R6milba igyekv5 embertomeg szdmlra, Sz6mos
pl€binta is l6tott vend6gril zardndokokat, de m6g igy is
sokan az utc6n toltottek a temet6s eIStti ljszakat.
A Szentaqta ravatal|ntrl virrasztott eg6sz €jjel magdntrtkdra, Stanislaw Dziwisz 6rsek is, aki 40 6ven it volt II.
J6nos P6i p6pa h(s€ges muhkar6rsa, bardtja. A keddi
nap sordn 6rkezett meg R6m6ba Erd6 P6ter biboros,
prim5.s, 6rsek is, 6s mindj6rt a Szent P6ter-bazilikdba sietett, ahol hosszan imddkozott a Szentatya ravatala eI6tt.
GvAsz RoiraAeeN

A kdv€z6kt6l az €lelmiszerboltokig szinte mindemitt a
Szentatya f6nyk6pe volt l6that6. Az itjsdgok tobbs6g6nek cimoldal4.n a r6maiak szeretett pdpdja mosolygott. A
templomokban a megszokottndl dszrevehet6en tobben
voltak, a hivek a p|pd€rt imddkoztak 6s m6csesekei
gyrljtottak. K6s6 este is r6zsaf\z€rt imddkoz6 csoportok
tartottak a Yatikln fel€ a szfrk utc6kban.
Apnnts 7. csurORrOK
,4. r'reteror E;sze.xer naA,ye e pApAEnr
Y6rakoz6s kozben a fratalsAg 6nek6t idSnk6nr a pipa

Jdnos Pdl pApa irAnt.
Mecyen

r'rrsn

e SzrNreryAEnr RoMAeeN

II. Jdnos Pitl pAp66rt. muranak be

gy6szmis6r Erdd

P6ter 6s Paskai L6szl6 biborosok 2005. Aprilis 7-€n
R6mdban, a Pdpai Magyar Int€zet melletti templomban
a R6mdban tart6zkod6 magyar pLispokokkel egy'Lit. A
szentmis6n r6szt vett M6d1 Ferenc kdztdrsasdgi elnok 6s
feles6ge, Orb6n Viktor miniszterelnok 6s feles6ge,
valamint a vatikdni 6s az olaszorszS,gi nagykovetek, valamint a R6mdban 616 6s a pdpa temet6s6re az Or6k
Vdrosba 6rkez6 magyar hiv6k.
A biboros pfimls felid€zte, hogy ezekben az 6r1kban
a magyat fiatalok gyefiyas kormenetet tafianak Budapesten, azon az rifvonalon, ameiyen 799l-ben, rnagyarorszlgi lelkiplsztori lltogatS.sa alkalmtrn II. Jdnos pdl
pApa j6"rt..(A biboros primis ktilon ilzenetet intCzett a
kormeneten r6szvev6 fiatalokhaz, melyet a program
kezdet6n feloivastak nekik). Erd5 P6ter biboros ezekkel
a szavakkal fejezte be besz6d6r: Koszdnlrik neked,
r'
Istenr-ink, II Jdnos Pil ptpitl
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A temet€s
2005. |prihs 8-1n, p6nteken d6iel6tt Joseph Ratzinger
biboros, a Biborosi Koll6gium d€kdnja mutata be a
Szept P€ter t6ren a SzentaLya temet6si gylszmis1j€t,
amelyet megel6z6en a baztllkdban r.innep6lyesen lezdrtLk a pdpa kopors6jdt. A Szentaqra holttest6t ciprusfdb6\ k€sznlt egyszerl kopors6ba heiyezt6k, amelyet
csak egy kereszt 6s egy M betfi diszitett, utalva IL J6nos
P61 pltpai cimer6re,
A kopors6 lezdrisa el6tt Piero Marini 6.rsek, a p6pa
szertartasmestere 6s Stanislaw Dziwisz 6rsek, a Szentatya
magS.ntitkdra, feh6r selyembSl k6szrilt szemfed6t helyezett a Szen?qra arcdra, a kovetkezS imddsdg kis6ret6ben:

,,6, mindenbato es orok Isten, '6let 6s balal Ural Mi
remeljr.ik 6s bissztlk, boglt II. Janos Pal papa 6lete imntar
benned uan elrejtue.
Arcat, amely nem latja mar ennek a uilagnak afenyet,
uilagitsa meg mindig az igazi f€ny, amelynek Benned
uan kimerfth

etet len forrasa/
Arca, amely a Te utjaidat kutatta, bog,t azokat megrnuta.ssa az Eglhaz szdmara, most hadd lassa meg a Te
atyai arcodat!
Arca, amelyet mi mdt nem ldtbatunk, szeml4lje a Te
szepsegedet, 6s ajdnlja nyajd.t a Te oltalmadba, aki az

Ordk Pasztor uAg)/,
drdkke! Amen."

aki 6lsz es uralkodot minctorokkrjn-

Abazilika el5tt nem katolikus kereszr6nyek 6s a tobbi
k6pvisel5i is helyet foglaltak, kozottik a n1'r-rgalmazott r6mai f6rabbi, illetve muzulmdn, buddhista 6s
szikh ktild6tts6gek is.

va116s

70 6ra ut6n n6hdny perccel vonult ki a bazihkitb6l a
Szentalya kopors6jdt kis6r6 kormenet, amelyet a tobb
szLzeztes hivSsereg nagy tapsa fogadott. Az egyszer(i
kopors6t egy perzsasz5nyegen, egy feszr.iiet 6s a hfisv€ti
gyertya kozott helyezt6k el. A bazilika f6beiLratlLt diszit6
f alisz6ny eg a F elttrmadt Krisztust itbr 6zoIta.

A kopors6ra egy nyitott Evang6liumos konyvet
helyeztek, amelynek oldalait a szefiaftas idej6n erSsen
ftj6 sz6I ide-oda lapozta, v6gtil a vastag kdnyvtdbla
ellen6re teljesen becsukta.

A hatalmas tomeg, mely a vil6g minden r€sz6r51 gytlt
ossze, m61y lhitattal kovette aslertartdst, tapssal fejezve
ki a Szentatya irdnti szeretet6t. A hivek a szefiafias soren
tobbszor is ritmusosan skandfltdk: ,,santo, santo - szent,
szent" - mint ahogy hatalmas feliratokon hirdett6k kivlnsigukat: ,,subito santo" - azaz II. J6nos P6lt avass6k
azonnal szentt€. Ez volt a visszatl.rS ielszava a csritortok
esti ifjfisdgi fdklyds feivonuh.snak is.
Ratzinger biboros mondott szentbesz6det, melynek
vez6rmotir.u ma a feltS.madt Krisztusnak P 1terhez i^tezefi
szavai voltak: ,,Kovess engem!"
,,1978 okt6ber6ben m€g egyszer lejdtsz6dott az a parbesz€d P6terrel: ,,Simon, Jdnos fla, szeretsz-e engem?
Legeltesd b6r6nyaimaf." Az IJr k6rd6s6re: ,,Karol, szeretsz-e engem?", a krakk6i 6rsek szive m6ly6b6l v6laszoII: ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek". Krisztus szeretete volt a legnagyobb a mi szeretett Szentaty|nk €Iet€ben. Mindenki tudia ezt, aki imdd-

kozni .Itrtta, 6s pr6dikdlni hallotta 6t. Annak koszonhet6en, hogy 6lete m61yen gyokerezett Krisztusban,
tudta hordozni azt a terhet, amely meghaladja a pusztAn
emberi k6pess6geket: Krisztus nyl4At", az egyetemes egyn
hLzat p6sztork6nt vezetni.
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Szentatya 6let6nek

uto1s6 hfisv6rvasS.rnapj6n, a szenved6st5l megjelolve m6g

egyszer megjelent az Apostoli Palota ablak|ban,6s utoljfua osztott Urbi et Orbi 6lddst. Biztosak lehettink abban,
hogy szeretefi pepank ma a Mennyei Arya h|zdnak ablak1b6l n6z 6s megdld benntinket. Igen, 6ldj meg minket,
Szentarydnkl Drdga lelkedet a Szfrzanya, a Te 6.desany6d
kez6be ajdnljuk, aki minden nap vezetett, €s most az 6
Fia, a mi Urunk J6zus Krisztus orok dics6s6g6be vezet
t6ged. Amen

A szentmise utdn kovetkezett a bficsirv6tel sze{tartasa.
Sztephanosz Gattasz alexandriai pdtrilrka vezetre az 6.nekelt keleti imildsigot, amelybe a katolikus keleri

szer-

tafiasf p ittri1rkitk mellert bekapcsol6dott I. B artolo maio sz
konstantinipolyi okumenikus ortodox pdtri6rka, Chrisztodoulosz ath6ni ortodox metropolita 6s Rowan \Williams
angiik6n primds is.
A szertartison felhangzott a Mindenszentek Iitanieja,
^z
6si temet6si 6nek sorai: ,,Mennyorsz6g oromdbe vigyenek
az angyalok ..", 6s Mfuia 6rom6neke, a Magnificat is. Majd
a' Szentatya egyszert ciprusfa kopors6ja megkezdte utols6 ttjdtt. Abazllika 16pcs5in m6g egyszer a n6p fel6 fordi
toftak

- igy vehettek az

egybegylltek v6gs6 bircstt

a

Szentaty|t6L Hatalmas, sztnni nem akar6 taps volt a v6lasz. Egyre hangosabb volt a kilitlts: ,,Santo, santo! Szent,
szent!" Az egyhdz hiv6serege 6si szokdst elevenitett fel:
akklamdlta, kozfelkidlt6ssal er6sitette meg: az eltlvozott
pftpdt szentk6nt tiszteli, szentnek tartja.
IL J6nos Pdl teste Szent P6ter sirjdt6l nem messze nyugszik, Boldog )OCII. Jdnos p6pa kor6.bbi ny.r_rgv6hely6n. De
a hazamenni nem akar6, tinnepl6 tomeg, a mozdulni nem

akar6 milii6k hirdett6k: itr tobb rorr6nr, mint egy tesr
temet€se. Az Egyhdz h6llt adott 6s tinnepelt. Unnepelte
Isten kegyelm6t, amely hatalmas dolgokra teszi k6pess6
az embert. Unnepelt6k Krisztust, akinek evang6liumos
konyve most bez6rult a Szentatya kopors6j6n, de orokk6
nyitva marad mindazok sziv1ben, akiknek II. J6nos p6l
hirdette az evang6liumot.

A gydszszertafies eIStt a Szentatya szil6vdrostrb6l, Vadowic6b6l 150 f5s krilddtts6g hozta el a polgdrmesteraszszony, Ewa Filipiak vezet6s6vel 6s adta 6t Stanislaw
Dziwisz 6rseknek azt az ezist I6dlk6t, amelyben egy r6gi
lengyel szokds szerint egy maroknyi foldet hoztak, hogy
szeretett pipdjuk sirjLra sz6rjek. tI krilonboz6 helyrdl
val6 a fold, Karol Vojryla fiatalkorlnak kedves helyszineirSl: a futbaIlp6.lyir6l, ahol a zsid6k csapat|val je$zott,
szul6hdza kertj6b6l, az (ttr6l, amely a Sz(tzanyilnak szefitelt bazillka fel6 visz, a virigos 6s sz6p f6,kkal teli parkb6l,
amelyben magS.nyosan vagy bardtaival szerctett s6t6lni. A
kis \Tadowic6ben h6szezren ndzt€k iagy kivetit5kon a
temet6st, Eur6pdban szdmos helyen csendben imddkozva
gy6ltek ossze a hdrom 6r5"s gyiszszertartd,sra. ,,Sz6munkra
mtrr szent. Mindenki a szenfie avat1,slt akarja, mi ktilonosen" - mondj6k a gyiszol6lengyel hivek.
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A Szentaffia utotrs6 tizenete a hivekhez
IJr

Aprilis 3-an, az lrangyala imadalkalmdual oluastdk fel az utolsS

J€zus felaji,.nlja megbocs6t6, kia rem6nys6gre meg-

sd.g

engesztel6 6s

elmelkeclest, melynek szoueget meg a
Szentatyaual egj,ttitt keszr.tettek el5.

nyit6 szeretetet. A szeretet teriti meg
a sziveket €s hozza el a b6k6t. Mily
nagy szriks6ge van a villgnak arra,
hogy meg6rtse 6s elfogadja az lsteni
Irgalmassdgot! Urunk, aki hallioddal
6s feltdmaddsoddal kinyilatkoztatod
az Atya szeretetet, hisztink benned 6s
ma bizalommal ezt ism6teljtiLk: J6zusom, bizom benned, 16gy irgalmas
hozzdnk €s az eg6sz vtllghoz.
Az Angyaii Udvdzlet liturgikus rinnepe arra hiv bennilnket, hogy Mdria
tekintetEn kereszttil szeml6ljr-ik a
Krisztus sziv€b6l fon6soz6 irgalmas

Ma 6jra felcsendril a hirsv€ti alleluja. A mai evang6liumi szakaszban azt
olvassuk, hogy a Feltdmadt Krisztus
megjelent apostolainak 6s megmutatta nekik otdalat, lAjdalmas kinszen-

ved€s6nek eltorollietetlen jeleivel,
amelyek megmaradtak test6n feltdmadlsa utdn is. Azok a dics6s6ges
sebek, amelyeket 8 nappal k6sdbb a
hitetlen Tam6s meg€rintett, kinyilarkoztatjlk isten irgaimdt. aki ,.irgy
szerette a vil6got, hogy egyszulott
Filt adta oda errc." A szeretetnek ez
a miszt6riuma 611 a mar Feh6rvasS.rnap liturgiiLj1,nak k6z6ppontjtrban, amelyet az Isteni Irgalmasslg
tiszteletCnek szenteltink. Az emberis6gnek, amely olykor t6velygSnek

szeretet hatalmas miszt6riumdt. M6.ria

tiinik 6s a gonoszsig, az onz6s 6s a
f6lelem keriti hatalmdba, a feltdmaclt

XI. J6nCIs

segits6g6vel meg6rtjiik a hfisv6ti
or6m igazi jelent€s€t. amely ezen a
bizonyossdgon alapul: Az, akit a Szfiz
m6h6ben hordozott €s vtltgra hozott,
aki szenvedett 6s meghalt 6rtiink,
v

al6ban f eltAmadt, allelu

ja

!

Pel phpa vdgrendelete
(rdsztetek)

Totus Tuus ego sum

A Legszentebb Szenthdromsdg nev€ben. Amen.
,,Virrasszatok, ...meft nem tudjdtok, mely napon jon el
Uratok" (vo.Mt 24,42) - ezek a szavak arra a legutols6
hivista eml6keztetnek, amely abban a pillanatban kovetkezik be, amikor az IJr akerja. Ezr a hivdst kiv6nom
kovetni, €s aztkivioom, hogy mindaz, ami foldi 6letem
r6.sze, ene a pillanava k6szitsen fel. Nem tudom, hogy ez
mikor kovetkezik be, de mint mindent, ezt a pillanatot is
Mesterem Anyjlnak kez€be helyezem: Totus Tuus.
Szint6n anyai Kez€te bizok mindent €s Mindazokat,
akikkei dletem 6s hivatdsom sor6n kapcsolatba kerultem.
Ezekre a Kezekre bizom mindenek el6tt az Egyhlzat,
nemzetemet is €s az eg6sz emberis€get. H6IAI adok min-

denkinek. MindenkitSl bocsenatot k6rek. Imdt is k6rek,
hogy Isten Irgalmassdga nagyobbnak lrrutatkozzon
gyengesCgemn6l 6s m6ltatianslgomndl.
Semmif6le tulajdont nem hagyok magam ut6n, ame1yr61
rendelkeznem kellene. A mindennapi haszntrIati tiffgyakat, amelyeket hasznlltam, k6rem, hogy osszAk ki, ahogyan j6nak Ietj k. Szem6lyes feljegyz6seimet 6gess6k el.

Ami a temetdsemet illeti, megismltlem azokat az utasitdsokat, arneiyeket Vi. Pel p6pa adott. (lapsz€li jegyzet:
Sir a foldbe, szarkofig n61kul, 92.111.1.3.)
A helyr5i ddntson a Biborosi Testulet 6s a Honfitdrsak.

,,Apud Dominum Misericordia et copiosa apud Eum
redemptio" (,,Istenn61 az irgalom, 6s bdsCgben a
megvLltds n6la")
II. Janos Pdl pdpa
R6ma, 1979. mlrcius 6.

Haldlom

utln k€rek

Szentmis6ket 6s imlkat.
****aa*

(Kehezes

nelktili lap)

Kifejezem legm6lyebb bizalmamat, hogy minden gyenges6gem e1len6re, aztJr megad nekem minden sziiks6ges
kegyelmet, hogy Akarata szerint szemben€zzek bdrmilyen feladattal. megpr6b6ltat6ssal 6s szenved6ssel, amelyet Szolg616t6l k6r majd az 6let soran. Abban is bizom,
hogy soha nem engedi meg, hogy m gat^rtasomi szavaim, tetteim vagy mulasztS,saim r6v6n hfitlen legyek
kotelessEgeimhez P6ter szent Sz6k6ben.
.
2000.

A

+******

III.

12-18.

Gondvisel6s tervei szerint osztfiyrlszemul jutott,

hogy a tovat(in6 neh6z lvszizad,ban 6ljek, 6s most ebben
az €vben, amikor el6rkezem 6letem 80. 6v6hez (,,octo-

gesima adveniens"), fel kell tenni a k6rd6st, nem 6rkezett-e el az idele annak, hogy a bibliai Simeonnai
egyritt ism6teljem: ,,Nunc dimittis"? (Bocsdsd el most szolgAc)at TJram)

Ui

J-tajtds

Hogyan is tehetn6m meg, hogy nem 6le1em at halas
eml6kezettel a vil6g minden Ptispdki kar6t, amelyekkel
talfikoztam az egyndst kovet6 ,,ad limina Apostolorum"
ldtogatdsok sordn ? Hogyne eml6kezn6k annyi kereszt6ny
- nem katolikus - Tesfv6remre? Es R6ma rubbijfua? A nem
kereszt6ny valldsok olyan nagyszLmt k€pvisel6j6re ? A
kultfira, a tudomdny, a politika 6s a tomegtdj€koztatlsi
eszkozok vlllgltnak annyi k6pvis el6j6re?
Ahogy kozeledik f6ldi 6letem hatS.wonala, gondolatban
visszaidrek a kezdethez. Szr.ileimhez. Fiv6remhez 6s N6v6remhez (akit nem ismertem, mert meghali szulet6sem

el5tt), a wadowicei pl€binilfiemplomhoz, ahol megkereszteltek, ifjirsigom vdros|hoz, az Altallnos iskolai, gimnlazium| egyetemi tdtsnSimhez 6s tirsaimhoz, a megszll15"s €veihez, amikor munkdsk6nt dolgoztam, majd a
niegowic-i pl6bdni6hoz, a krakk6i Szent Fl6ri6.n pl6b inifrhoz, az e gy etemi lelkipf s ztorkoddshoz, a kor ny ezet.
kozoss6g6hez... minden kornyezethez... Krakk6ban, R6mdban ...azokhoz a szem6lyekhez, akiket az 0r kulonosk6ppen rim bizott. Mindenkinek csak ezt kivdnom
mondani: ,,Isten fizesse meg Nektek!"
,,In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum"
(Kezedbe ajltnlom a lelkemet, Uram)
A.D.
2000.

ilr.

17.

9

Ui J{ajtds

-10

II. Jfrnos Pal pdrpa €letutia
Karol \Vojtyla 7920. mdjus 18-in szr-iletett \Tadowic6ben. 1938-ban €rertsl.gizett Krakk6ban 6s ugyanitt
kezdte meg egyetemi tanulmdnyait a Jagello Egyetemen,
melyet a hiborfi miatt csak egy 6vig folytatahatott. 1940'
I944-ig, Lengyelorszlg n6met megszllldsa alatt egy
m€szk6bdnylban, majd a Solvey vegyigyirban munklsk6nt dolgozott. Kozben Sapieha 6rsek iileg6lis szeminlrium6ban tanult, itt k6sztilve a papsdgra. 1946. november
1-j6n szenteltlk pappi. Szentel6se utin k6t 6vig R6m6ban
folytatott tanulm6nyok at. 19 48-ban t€rt vissza Krakk6ba.
1953-t6l mor6lteol6giai professzorkent tanitott Krakk6ban, majd a lublini katolikus egyetemen is. Kozben egyetemi lek6szk6nt is tev6kenykedett. 1958-ban, egy kenutirra kozben, melyet frataljaival tett, 6fie a hir: )C(II. Jinos
pipa krakk6i seg6dpuspokkd nevezte ki. 1964-ben lett
krakk6i 6rsek, 1.967-ben pedig \4. Pel pipa a biborosi
koll€gium tagjai koz€ nevezte ki. 1978. oktober 16-dn
este a konkliLv€ megvliasztotta a katolikus egyhAz 264.
pApAjinak.

ki. ,,28. encrklikdilr6l" pedig iprilis 5-6n igy besz€It
Angelo Comastri 6rsek, Vatikdnvlros helynoke: ,,II. Jdnos
P61 pApa utols6 encikliklja betegs€gdnek idSszaka volt.
Hit6vel 6s szeretet6vel mondta el nektink Isten miszt6riumet. Mindez€n m6ly hllinkat fejezzik ki neki."
Torus Tuus

Plpai jelmondatlnak teljes szovege igy hangzik: ,,Totus
tuus ego sum, et omnia mea tua. sunt. Accipio te in mea
omnia!" Magyartil: Eg6szen a Ti6d vagyok, 6s mindenem
a ti6d. Illet6kesnek ismerlek el minden r,lgyemben!"
2005. dprilis 1-16n, p6nteken irta meg a Szentatya Clete
utols6 level6t, melynek cimzettle a czestochowa-i Jasna
G6ra pdlos kolostor eloljdr6ja volt. A lev61 v6g6n II. Jinos
Pitl pipa igy ajinlja fe1 m6g egyszer, utoljtrra minden6t a
Sz6zany6nak: ,,Mikozben t6rdre hullok a Jasna G6ra-i
Kirit|ynS kegyk6pe el5tt, imidkozom, hogy nemzetem
bizva a Sziizanya hathat6s segits6g6ben, Iegy6zze mrndazt, ami az emberi m6lt6slgot 6s hazdnk javAt vesz€lyeztetr.

(...)

tr;4.aria

anyai gondviselEsCre bizom hazAnkat,

az eg€sz F.gyhtzat 6s onmagamat. TotLls tuLls

ti6d!"
Szentmise a czestocbowai keg,,kep masolata el6tt

II. Jlnos P6l p6pa I9l8 6ta

osszesen 104 kiilfdldi

uazA$ rcfi Cs 129 orszlgba latogatott el. Magyarorsztrgon
I99l-ben €s l995-ban jafi. Nyolc alkalommal latogatott el
Lengyelorszlgba. Romdnilt 7999-ben larogatta meg. Ez
volt- az els5 eset, amikor a katolikus egyhAzf6 egy f6leg
ortodox lakossdgf lIIamot keresett fel. 2001-ben Ukrajn6ba liltogatott, ahol az egyik lembergi szentmis6.n sztrmos zarlndok is r6szt vert KArpitalj1r6l. Lz 1054-es nagy
egyhdzszakadis 6ta 6 az els6 p1.pa, aki 2001-ben Gorogorsztgba l6togatott. 2000-ben jubileumi I togatlst. tett a
Szentfoldon. Ezen az irtjan feikereste Damaszkuszt is. 6
a tort6nelem e1s5 pip6ja, aki felkeresett egy mecsetet,
m6gpedig a damaszkuszr Omajjdd mecsetet, ahol Keresz-

tel6 Szent Jdnos eml6khely6n imldkozott. Szint6n 6 volt
az e1s6 pipa, aki zsinag6gdba is e116togatott.
Pdpasdga alatt 27 enciklikdt 6s szdmos egy6b irdst adott

-
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Az Isrrrur IRcertr,tessAc.
m'[sericordia c. enciklik|jdban, 1,980-ban, p6pasiga 3. €v6ben a p6pa arra hiv minket, hogy 6gy tekintsunk az Atyira, mint az irgalom 6s minden vigasztalAs
Isten€re, Mirilban pedig tiszteljnk az Irgalom Anyjit, aki
Erzs6betn6l tett le:rgatasakor h6Ia€nek6ben ezt mondta:
,,az Ur nemzed€kr6l nemzeddkre nem feledi irgaimass6g1t.".f)ppen szeretett pdpink volt az, aki felsz6litotta az
egyhizat arra, hogy az irgalmassig hdza legyen, ameiyben helye kapnak mindazoknak, akik segits6gre, megbocsitS.sra 6s szeretetre szorulnak. Hdny 6s hlny alkalommal ism6telte eI 26 €ves pdpasiga sorin a Szentatya,
Diues

in

hogy az emberek €s a n6pek kozotti kapcsolatok nem
csak az igazs/agossigon alapulnak, hanem a szetetet, az
irgalom, a tipikus kereszt6ny r.izenet jegy6ben kell azokat
tok6letess6 tenni. (Angelo Sodano biboros, a 2005. iprilis
3-in a szent P6ter t6ren mondott szentmis6n.)
,,A Szentatya a Sz6zany6ban ta161ta meg Isten tgalm6oak legtiszttrbb visszatr-ik rdz6d€s€t. 6, aki fiatalon elvesztette 6desanyjit, €gi €desanyjit annitl jobban szerette.
Hallotta a keresztre feszitett iJr szavait, amelyek szem6lyesen is neki sz6ltak: ,,ime a te anyAd". Es 6 is irgy tett,
ahogy a szeretett tanitvLny: hazavitte 5t otthondba. Totus
Tuus. Es efi51 az 6desanydt6l megtanulta, hogyan v|Ijon
Krisztr-rshoz hasonl6vi.." $oseph Ratzinger biboros 2005.
lprilis -6n, a temet6si szentmis6n.)

Auschwitzban

Megerkez4s Magyarorszdg fc)ldjere

Az

irlsok forrisa az

5-11. olclalon: Magyar Rr.rlir, Vatikdni Rlcli6

Ne f€lietek!
Legtobbet ezt ballbattuk tdle, pitpasAga kezdet1tdl
fogua. Nentfdlt 5 sem, meg azutan sem, bogjt 1981-

ben csaknem a balalat okoztak a naerenylS l6udsei.
Azutan is jatta a uilagot, birdetue Isten szeretetet 6s
irgalmat, az ember meltosagat, a bdkdt, a kereszleny
1fiekeket. Szauai, melyeket t6bb mint 26 eue, 1978.
oktober 22-6n, beiktatasakor mondott, megualtozott
koru.nkban is ugtanolyan 1ruenyesek es iddszeniek:
,,Ne feljetek! Nyissdtok rueg, tAryAtok ki a kapukat
Krisztus elStt/ Megment6 batalma el6tt nyissatok meg
az allambatarokat, a gazclasagi €s politileai rendszereket, a kultura es fejlSdes szeles teruileteitl
Ne

feljetek!" e

