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���� Folytatás az elızı oldalról.

Teskánd új temploma
A megyeszékhelytıl alig öt kilométer-
re, a Zala folyó völgyében található
Teskánd 50 évvel ezelıtt csak egy
major volt, mindössze néhány ember
lakta. Az elmúlt évtizedekben évrıl
évre egyre többen költöztek Zalaeger-
szegrıl is Teskándra, így ma már 1300
a lakosok száma, s a környezı elöre-
gedı falvakkal ellentétben egy dina-
mikusan fejlıdı település.
Az ezredfordulóra felépült az új iskola,
óvoda, bölcsıde, s az egyházközség
visszakapta jogos tulajdonát. Ebben
az épületben folyt a hitélet, de az egy-
házközség hívei igazi templomra
vágytak. A helybeliek példás összefo-
gásának eredményeként épült fel az
új, „ókeresztény” stílusú kis templom.
A Vass testvérek a falu egyik legszebb
pontján, egy dombtetın, festıi kör-
nyezetben található családi örökségü-
ket ajánlották fel az egyházközségnek
a templomépítés céljára. Itt kezdıdött
el 2007-ben az építkezés. A költségek
legnagyobb részét a szombathelyi
egyházmegye biztosította, emellett az
önkormányzat, egy erre a célra létre-
hozott alapítvány és a helybeli lako-
sok, vállalkozók adták össze. A hely-
beli mesteremberek ingyenes mun-
kájukkal járultak hozzá a templom-
építéshez.

A templomszentelésrıl a Zalai Hírlap és
TV is tudósított. A képen elöl Fecske Or-
solya testvér.

A TARTALOMBÓL:

Elérkezett hozzánk az Isten
Országa! (E. Gabriella tv.)

Élménybeszámoló a II. Isteni
Irgalmasság Világkongresz-
szusról (Eszter és Hanna testvér)

Szarajevói zarándoklatomról
- beszámoló a drínai vértanúk
boldoggáavatásáról (Gál Mária tv.)

„Férfinak és nınek teremtet-
te…” - Dr.Wanda Póltawska

  elıadása

Emlékezés II. János Pálra

Szellemi harc az élet és a
       halál kultúrája között
Európa elismerte az emberi
        embriók jogait

Jézus és Mária Magdolna???

A nı méltóságáról
       és hivatásáról

„Növelni az életet…” – „Isten
teremtette általunk…” -
Vallomás a nıi-anyai hivatásról

(Gyné Gréti)

60 éve telepedtek le a
Szociális testvérek Kubában!

Egy új korszak küszöbén –
Damian Stayne

Íme, jön a te igaz és üdvözítı
 Királyod!



3

Elérkezett hozzánk
az Isten Országa!

Menjetek és hirdessétek: közel
van a mennyek országa – hirdes-
sétek Isten országának örömhírét – így
küldte szét Jézus az apostolokat. Má-
sutt azt mondja: Isten országa nem
jön el látható módon, nem látványosan
„száll alá” a Mennybıl (legalábbis amíg
nem érkezik el az İ másodszori, dicsı-
séges eljövetele), hanem csendben,
rejtetten, folyamatosan növeke-
dik, bontakozik, épül közöttünk,
bennünk.

Ám ha körülnézünk mai világunk-
ban, bizony sokszor nehéz elhin-
nünk még nekünk, keresztényeknek
is, hogy már most jelen van kö-
zöttünk Isten országa.

…..
Isten választása mindig a ki-

csinyekre, erıtlenekre esik, a világ
szemében balgákra, lenézettekre, a
semminek látszókra (vö.: 1Kor1, 27-).
Többnyire rajtuk keresztül nyilvánítja
ki erejét, hatalmát, hogy nyilvánvalóvá
legyen: mindezt az ı keze mővelte,
nem emberi erı…

Már az Ószövetségben megnyilvá-
nul Istennek ez a „pozitív diszkriminá-
ciója”, hiszen egy kicsiny népet választ
ki, hogy az İ népe legyen. Vagy gon-
doljunk Dávid és Góliát történetére,
vagy Gedeonéra – és számtalan más
példát is hozhatnánk.

Jézus pedig azt mondja: „Ne félj,
te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett
Atyátoknak, hogy nektek adja az Or-
szágot”.

És amikor elérkezett „az idık tel-
jessége”, Isten elküldte hozzánk az
İ egyszülött Fiát – mint gyenge,
kiszolgáltatott csecsemıt, mint
Emberfiát, aki asszonytól született, s
mindenben hasonló lett hozzánk, a
bőnt kivéve. Szolgai alakot vett fel – s
hagyta, hogy a rabszolgák kivégzési
módjával vessenek véget földi életének
a „hatalmasok”, akik nem fogadták be
a világ Világosságát.

És mégis İ a gyıztes Bárány,
aki gyızelmet aratott a bőn és a halál
fölött, bár ezt a gyızelmét most még
csak hitben láthatjuk. ….

… a mindennapok rohanása köze-
pette, a világ információözönében,
hangzavarában nem olyan könnyő ma,
– még a keresztény embernek sem,
aki igyekszik az Ország törvényei sze-
rint élni – meghallani Isten hang-
ját, s meglátni a rejtızı Istent a
közénk érkezett Gyermekben, s hittel,
reménnyel, bizalommal feltekinteni a
Keresztrefeszítettre.

…..

Liturgikus év
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Pedig az Úr ígérete szerint: „ha
feltekintetek Rá, eláraszt a fény
benneteket, és arcotokat nem ér-
heti szégyen”.

Sieger Köder: A bölcsek

…..
Jézus élete modell számunkra.

Az evangéliumokban többször olvas-
hatjuk, hogy az Úr elvonult, felment a
hegyre beszélgetni az Atyával, s
az egész éjszakát Isten imádásá-
ban töltötte (pl. mielıtt kiválasztotta
az apostolokat).

Mennyivel inkább szükségünk van
nekünk arra, hogy rendszeresen idıt
szakítsunk az Istennel való „mély
kommunikációra” (a Szentírás olva-
sásra, az imádságra, hogy idırıl idıre
reflektáljunk életünk eseményeire) –
hogy letegyük az Úr elé a terheinket –
s így eltölthessen minket a Lélek ereje.

Ha csak felszínes, gépies kapcso-
latunk van Vele, nem vesszük észre,
hogy Velünk az Úr, hogy a Megteste-
süléssel elérkezett hozzánk, itt van
köztünk Isten országa, hogy nyit-
va áll számunkra az Ég…

E. Gabriella testvér

A teljes szöveg a lap 4-5. oldalán
olvasható!
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Az IRGALMASSÁG –
a remény forrása

II. Isteni Irgalmasság
         Világkongresszus Krakkóban

Társaságunkat két testvér
képviselte a II. Irgalmasság
Világkongresszuson, mely
2011. október 1-5-e között
került megrendezésre Krak-
kó Lagiewnikiben, az Isteni
Irgalmasság bazilikájában.
(Ld. a képen)

A II. János Pál pápa által 2002-
ben felszentelt bazilikában talál-
ható az a magyar kápolna, ahol a Puskás László atya által készített, magyar
és lengyel szenteket közösen ábrázoló mozaiksorozatban kapott helyett bol-
dog Salkaházi Sára testvér is.
A hatalmas templom az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció épületei és
kápolnája mögötti területen található. Ebben a kolostorban élt és kapta a kinyi-
latkoztatásokat az „irgalmasság titkárnıje”, Szent Faustyna nıvér, aki éppen
október 5-én fejezte be földi életét.

 Szent Faustyna nıvér

A kongresszusra a világ minden részérıl
jöttek az imádkozni vágyók: …

Magyarországról két busszal érkeztünk.
Az egyikben a zarándokok utaztak Bajcsy
Lajos atyával, a budapesti Lisieux-i Szent
Teréz templom plébánosával. Egy másik
busszal utazott a Benyus család 42 tagja,
akik a kongresszus ideje alatt zenével és
énekkel szolgáltak. A magyar delegációt
Katona István püspök atya vezette, s jelen
volt Puskás László atya is.

Egyházunk-

tája
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 A kongresszura a világ
minden részérıl érkeztek…
A nyitó ünnep.

A kongresszus programja
rendkívül gazdag és szí-
nes volt. A fı elıadások és
tanúságtételek mellett kü-
lönbözı ima-alkalmakon
vehettünk részt. …
A tanúságtételek során el-
hangzott például egy kon-
gói feleség története arról,
hogy hogyan tudott meg-

bocsátani a férjének és saját unokatestvérének, akik megcsalták ıt. Egy koszovói
albán családapa megrázó beszámolóját hallgattuk meg megtérésérıl és a keresz-
tény hitre való áttérésérıl. Szintén megdöbbentı volt Marie Simone-Pierre nıvér
tanúságtétele, aki II. János Pál pápa közbenjárására gyógyult meg. De hallhat-
tunk egy anglikán lelkészt is, aki feladatának érzi az irgalmasság és az Irgalmas
Jézus tiszteletének terjesztését, anélkül, hogy katolizálna. Nehéz sorsok, átszen-
vedett életek nyílhattak meg elıttünk.
A szentmisék fıcelebránsa minden alkalommal más ország/földrész püspöke
volt. …
Elsı este egy gyönyörő Liszt-koncerten vehettünk részt, majd másnap Krakkó
fıterén a Cönákulum közösség elıadását nézhettük meg. A világ békéjéért, kien-
gesztelıdésért és az irgalom kiáradásáért imádkoztunk megrendülve az
auschwitz-birkenaui táborban.
A krakkói Szent István templomban találkoztunk a lengyel testvérekkel, és egy
rövid elıadásban tettünk tanúságot Isten irgalmáról a magyar történelem-
ben. Megjelenítésre került
Szent István király, boldog
Gizella, Szent Imre herceg,
boldog Özséb remete, Szent
Hedvig királynı, Szent
Margit, Szent Erzsébet, Bol-
dog Salkaházi Sára testvér

és Mindszenty bíboros, aki-
nek megformálására Katona
püspök atya vállalkozott.

A nagy sikerő elıadást a
Benyus család zenekara és

kórusa kísérte. �



7

Másnap ellátogattunk Wadowicébe, II. János Pál pápa szülıvárosába, ahol
ökumenikus imádságon vettünk részt, megtekintettük a szentatya személyes tár-
gyaiból és fényképeibıl rendezett kiállítást és azt a templomot, ahol megkeresz-
telték és bérmálták.
A Kongresszus zárásaként a résztvevık felajánlották a világot az Isteni ir-
galmasságnak, majd misszióval lettek megbízva: bárhol is élünk és járunk,
legyünk az Isteni irgalmasság követei.
…..
A Kongresszust végigkísérte Faustyna nıvér jelenléte. Nem csupán azért,
mert megtekinthettük a celláját, vagy azt a kápolnát, ahol ı is imádkozott, és
nem is csupán azért, mert térdelhettünk ereklyéje elıtt, hanem mert több ezren
egy szívvel kérhettük és kérhetjük Isten irgalmát magunkra, testvéreinkre és az
egész világra, és nagy bizalommal mondhatjuk: „Jezu Ufam Tobie - Jézusom,

bízom Benned!”

Fotók és szöveg: Eszter testvér, Hanna testvér

************************************************

A teljes szöveget lásd a lapban!

Az Irgalmasság az egyetlen járható út

Az Isteni irgalmasság kongresszus
egyik tanúságtevıje Joao Henrique

brazil pap, az Irgalmasság szövetsége

alapítója volt. A Vatikáni Rádió olasz
nyelvő adásában Tadeusz Cieślak ké-
szített vele interjút.
A szövetség az irgalom jele akar
lenni a szegények, a brazil társada-
lom kirekesztettjei között. Szolgála-
tuk kezdetekor semmijük sem volt, az
utcán aludtak, ma pedig havonta 20
ezer emberrel foglalkoznak, 200 ezer
tál ételt osztanak ki és 23 házat mő-
ködtetnek, ahol gyerekeket, idıseket,
betegeket, utcanıket fogadnak be.
Testvérként fogadják ıket, Jézus érzé-
seivel a szívükben.
Joao Henrique elmondta, hogy Brazí-
liában drámai körülmények uralkod-
nak. Vallási szempontból is zőrzava-

ros a helyzet. Azt tapasztalják, hogy a
legszegényebbekben, a kábítószer és
a prostitúció által tönkretett életek-
ben csak az imádság ereje képes fel-
ébreszteni annak örömét, hogy újjá
lehet születni, újra lehet kezdeni a
Szentlélek erejével.
…..
Európában is vannak közösségeik…
… Európában hiányzik Isten és az élet
értelme. Terjed a kábítószer, növek-
szik az öngyilkosságok száma, a gaz-
dag fiatalok elkeseredetten élnek, bir-
tokolják az anyagi javakat, de nincse-
nek lelki javaik. Ha megtapasztalják
Isten szeretetét, visszanyerik élet-
kedvüket – vallja a brazil tanúságtevı
pap. … (M. K./ tzs)
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Szarajevói zarándoklatomról

A DRÍNAI VÉRTANÚKRÓL lapunk elızı számában már megemlékez-
tünk. Az öt nıvér – köztük a magyar származású Bánya Bernadett – , az Is-
teni Szeretet Leányai Kongregáció tagjai 1941. december 15-én önként vál-
lalták a halált tisztaságuk védelmében. Most a szeptember 24-i boldoggá-
avatásukon részt vett testvérünk színes élménybeszámolóját közöljük.

2011. szeptember 23-án, péntekeken reggel öt óra negyvenötkor, a megbeszélt
idıpontban, becsöngettem az Isteni Szeretet Leányainak kapuján. Meglepetésem-
re az idıs nıvérek (hárman közülük 83 évesek) már mind ott ültek/álltak a kapu-
aljban vidáman, frissen, csomagjaikkal, útra készen.

A tartományfınöknı, Piroska nıvér összeismertetett a társasággal. A hat nı-
véren kívül velünk utazott egy fiatal pálos szerzetes, fehér csuhában (Szabolcs
atya), két idısebb hölgy (Rózsika és Irénke), egy fiatal gondozó- és hitoktatónı

(Anikó), egy informatikus férfi (Miklós) és
egy tévés operatır fiatalember (Téglási
Márk). Az utánfutós minibuszt egy szim-
patikus és gyakorlott házaspár vezette fel-
váltva. – Indulás elıtt mindannyian fel-
mentünk a zárdakápolnába rövid imára,
énekre. Isten áldásával vágtunk neki az út-
nak. Gyönyörő napsütés kísért bennünket
mind a három nap. Kellemesen utaztunk,
és idıben, szerencsésen megérkeztünk
Eszéken és Gyakovón át Szarajevóba.

….
Szeptember 24-én, szombaton a hét

órai reggeli után iparkodtunk a boldoggá
avatás színhelyére, a „Zetra” nevő olimpiai
csarnokba. Kiszálltunk a parkolóban, és
csatlakoztunk az egy irányba hömpölygı
sokasághoz. …

 A boldoggá avatáson ezt a képet
leplezték le.

A szentmise kezdetéig különbözı kórusok énekeltek. A Drínai vértanúk tisz-
teletére született sok ének közül is több elhangzott.
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Fenséges látvány volt az oltártér két oldalán kb. 200-200 pap egyforma piros
stólában, amin pálmaág, liliom, kereszt volt és szimbolikus vízhullámok. A
koncelebráló püspökök gyönyörő miseruhájára is ugyanez a szimbólum volt hí-
mezve. (Utóbb tudtam meg, hogy ezeket a stólákat és miseruhákat az Isteni Sze-
retet Leányai rend nıvérei készítették saját kezőleg!)

A szentmisét és a boldoggá avatást Angelo Amato kardinális, XVI. Bene-
dek pápa kiküldötte vezette, a Boszniai Püspöki Karral és sok külföldi püs-
pökkel egyetemben. …

A Glória elıtt, ereklyék helyett, körmenetben a Vértanúk írásait hozták,
azután vizet a Drínából, a fölégetett Pale-i zárda romjainak hamuját és az
ott megégett cibóriumot.

…..
Szeptember 25-én, vasárnap a Rózsafüzér Királynıje templomnak volt 100

éves jubileuma! Ebben a templomban tettek fogadalmat a boldoggá avatott nı-
vérek, itt imádkoztak, itt táplálta Isten a lelküket.

Vinko Puljic szarajevói érsek kimondhatatlanul boldogan adott hálát az elı-
zı nap eseményéért és ennek a templomnak 100 éves fennállásáért, ami nemcsak
a nıvérek életében játszott kulcsszerepet, hanem a város életében is. Nem kis
dolog 100 évig megmaradni és áldásosan tevékenykedni ebben a multinacionális,
multikulturális és multikonfesszionális közegben. …

… Nagyon boldoggá tett, hogy ez a kilencvenes évek háborús kegyetlenke-
déseitıl sokat szenvedett érsek most felhıtlenül örült, megrendítettek hiteles
szavai a kiengesztelıdésrıl, mély Istenbe kapcsoltságról.

…..
…. Ebéd után vagy hat busz Gorázsdéba, a vértanúság helyére vitte a za-

rándokokat. Körülbelül két és fél órát utaztunk Bosznia hatalmas, vadregényes
hegyei között. Nem tudtam betelni a természet szépségével!

Megérkezve fölmentünk a volt kaszárnya második emeleti helyiségébe, ahol
a nıvéreket fogva tartották, és amelynek ablakából kiugrottak… Énekeltünk,
mécseseket gyújtottunk és imádkoztunk ott.

Aztán a Drína partján emléktáblát avattak a vértanúk tiszteletére. Meg-
rendítıen szép és ıszinte beszédek hangzottak el. Nagy dolog ez ebben a minden
szempontból vegyes beállítottságú, vegyes érzelmő, történelmileg terhelt múltú
városban.

Szarajevóból este tíz körül indultunk vissza Budapestre.
Ennek a nagy, magasztos ünnepi eseménynek mély élménye, sok kegyel-

me azóta is kísér.
Gál Mária testvér

A lap 9-11. oldalán olvasható a beszámoló teljes szövege.
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„Férfinak és nınek teremtette…”
Dr. Wanda Półtawska elıadása

Kiemelt vendégelıadója volt az Erzsébet-híd pesti hídfıjénél (a Piarista
közben) található  Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola szeptember
27-i tanulmányi napjának Wanda Półtawska professzor asszony, orvos-
pszichiáter. A tanulmányi nap egyben megemlékezés volt a Családpedagó-
giai Intézet fennállásának 10. évfordulójáról.

… Sajnos, lapunk októberi számá-
ban már nem tudtuk közölni az elı-
adás után (emlékezetbıl) készült jegy-
zetet, így most pótoljuk ezt a hiányt,
felidézve legalább a fıbb gondolato-
kat.

…..
Már magának a professzor asz-

szonynak a személye is sok érdeklı-
dıt vonzott. A 90. évét taposó, egyéb-
ként még ma is fiatalos W. Półtawska
túlélte a náci koncentrációs tábort
(ahol többek között a borzalmas
gyógyszerkísérletek egyik alanya volt).
Mély barátság főzte Karol Wojtylához,
együtt alapították meg
a krakkói Családpeda-
gógiai Intézetet, ame-
lyet 33 éven át ı veze-
tett. Baráti, munkatársi
kapcsolatuk egészen a
pápa haláláig fennma-
radt.

W. Półtawska férjével
együtt a Szentatya
társaságában. ����

… A professzor asszony teljesen
magába szívta a pápa élıszóban el-
hangzott és írásba is foglalt tanítását,
amint  azt elıadásának elején el-
mondta.

Karol Wojtyla nemcsak szavaival
tanított, egész lényével, Istennel való

élı, mély kapcsolatával is maga kö-
ré vonzotta a fiatalságot. A fiatal pá-
rokat így tanította: ne azt mondjátok,
hogy szeretjük egymást, hanem hogy
részesülünk Isten szeretetében – me-
sélte Półtawska asszony.

Istennek terve van az emberrıl.
Nem lehet megérteni a létünket,
csak ha elismerjük, hogy a Teremtı
mővei, teremtmények vagyunk.

Ma az ember függetleníti magát
Istentıl, nem vezeti vissza a létét İrá,
így nem tudja értelmezni a létét. Nem
Isten tervét valósítjuk, hanem a sa-
játunkat, ill. a gonosz lélek tervét.

Így a rossz döntéseinkkel elrontjuk
a teremtést.

Isten tervét a saját képmására te-
remtett emberrıl, a férfirıl és a nırıl a
Teremtés könyvébıl ismerjük. Elsı-
ként a férfit teremti meg, és hozzá in-
tézi elsısorban a „hajtsátok uralmatok
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alá a földet” isteni szót. De látja, hogy
„nem jó az embernek egyedül” – ezért
megteremti másodikként a nıt, akinek
inkább spirituális a hivatása.

A II. János Pál pápa által kidolgo-
zott test teológiája szerint az ember-
ben a léleknek kell uralnia a testet. A
professzor asszony feltette a kérdést a
jelenlevıknek: sokan vagyunk itt, min-
denki egyedülálló teremtménye Isten-
nek, mégis van egy biztos pont, ami
mindannyiunkra érvényes. Nem tudtuk
megválaszolni, végül elárulta: minden
ember meghal. Az emberi élet célja:
felkészülni a halálra. Földi életünk a
kegyelem ideje. …

… A halálban már nincs döntési le-
hetıségünk – nem Isten ítél meg min-
ket, hanem a tetteink. A tízparancso-
lat egyértelmően, fekete-fehéren ki-
nyilatkoztatja, mi a jó és mi a rossz,
nem vita, alkudozás tárgya pl. a ne ölj!
vagy a többi parancsolat – tanította a
pápa.

A test felett a lélek uralkodik:
vagy Isten Lelke – vagy a világ, ill. a
gonosz lélek. …

Az angyaloknak nincs testük, az
embernek van. Ha Isten ilyennek, test-
ben élınek teremtett minket, akkor
nyilván terve volt/van az emberi test-
tel. A nı és a férfi együtt Isten kép-
másai, Isten terve a kizárólagos,
holtig tartó kapcsolatuk, a házasság
és a szülıi hivatás. A nı teremtésé-
vel befejezte Isten a teremtést. Az em-
berre bízta a továbbiakat, hogy részt
vegyen az „emberteremtés” mővében,
hogy közremőködésükkel szülessenek
a további emberek („szaporodjatok és
sokasodjatok, töltsétek be a földet”).

De Isten nélkül nem lehet szülı az
ember (ld. meddıség). …

… Az in vitro (lombikbébi) prog-
rammal minden határt túllép az em-
ber. Maga akarja eldönteni, hogy
szülessen-e gyermek. Ezzel már
nemcsak a 6. parancsolat (ne paráz-

nálkodj) ellen vét, hanem az elsı pa-
rancsolat ellen is – Isten teremtı terve
ellen is (ld. II. János Pál Evangelium
vitae enciklikáját).

A pápa látta, hogy hova tart a világ,
s nagyon szenvedett emiatt. …

Karol Wojtyla püspöksége a II.
vatikáni zsinat idejére esett, ame-
lyen a családbizottság tagja volt. A
zsinat után kiadott, nagy port felvert
Humanae  vitae dokumentum megfo-
galmazásában ı is részt vett VI. Pál
mellett. Ebben kimondják, hogy min-
den püspök legfontosabb feladata a
családok védelme, pasztorálása.

Karol Wojtyla komolyan vette ezt,
és minden erejével igyekezett megva-
lósítani. Ennek gyümölcseként alapí-
totta meg W. Półtawskával együtt
Krakkóban a Családteológiai Intézetet,
majd kidolgozta a test teológiáját-
filozófiáját – s átadta tanítását a fia-
taloknak. …

… egy-egy „rázósabb” kérdésükre
az volt a „válasza”, hogy letérdelt és
imádkozott. Világossá, tapasztalattá
vált a fiatalok számára, hogy ı Isten
embere, aki Istennek beszél, s az İ
akaratát, tervét közvetíti számukra.

…..
… A férfinak meg kell tanulnia

tisztelni a nıt – hangsúlyozta II. Já-
nos Pál több, a nıkhöz szóló doku-
mentumában. Az emberi élet szent –
így a nıi méh az élet szentélye, ezért
a férfinak le kellene térdelnie a nı
elıtt. Nem szabad tárgyként használ-
nia a nıt, élvezeti „eszközként”. Maguk
a nık is megfeledkeznek errıl a mél-
tóságukról.

Felelıs az ember azért, hogy mit
tesz a nemiségével, erre kell nevelni.

…..

(Lejegyezte: - riel -)

Bıvebben ld. a lap
12-14. oldalán!
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XVI. Benedek
II. János Pálról
Istennel, Istenben élt…

Tanúságtevık rovatunkban ezúttal Boldog II. János Pál pápáról emléke-
zünk meg október 22-i liturgikus emléknapja alkalmából. …

XVI. Benedek pápa 2005. október 16-án a lengyel televízióban (az Andrea
Majewski lengyel jezsuita atya álta készített interjúban) beszélt Karol
Wojtyłáról, a késıbbi II. János Pálról, akihez mély barátság és tisztelet főz-
te. …

Amikor látta imádkozni, megér-
tette, hogy Isten embere. Ez volt az
elsıdleges benyomása róla: egy
ember, aki Istennel él, Istenben él.
Mély benyomást tett rá elıítéletek
nélküli kedvessége is.

Pápává választása után néhány
nappal, Rómában ����

A riporter kérdésére XVI. Bene-
dek kifejtette, melyek II. János Pál
pápaságának legjelentısebb ele-
mei.

A világban a pápa beszédei,
személyisége, jelenléte, meggyızı ereje újfajta érzékenységet teremtett az er-
kölcsi értékek és a vallás szerepének fontossága iránt. …

Elıdjének egyházon belüli tevékenységébıl XVI. Benedek elsısorban azt
emelte ki, hogy képes volt felkelteni az ifjúságban a Krisztus iránti lelkese-
dést. ….

A Szentatya utolsó találkozásaikról is beszélt. …
… XVI. Benedeket megrendítette, milyen mély egységben volt Karol

Wojtyła szenvedése Krisztus szenvedésével. Az Úrral, az Úrért szenvedett.
Halála elıtt egy nappal is találkozott vele. Teljesen tisztán gondolkodott, és is-
mét megáldotta ıt. A látható fájdalom ellenére is derős maradt, mert Isten aka-
ratára hagyatkozott, az Isteni Szeretet kezében volt.

(Forrás: V. R. olasz nyelvő honlapja; M. K./tzs)

****************************************************

Tanúság-
tevık
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Wojtyła pápa

szentségének titka

Az Avvenire címő olasz napilap-
ban jelent meg 2011. áprilisában
Andrea Riccardi írása Karol
Wojtyła/II. János Pálról.

A Pápa újszerő módon nyitott
volt minden ember felé, magára
vette, imádságában hordozta a
világ minden fájdalmát – írta
Riccardi.

1995-ös dél-afrikai látogatásakor készült fotó

Általa nagy áldás borult napjaink szövevényes, drámai korszakára. A remény
olyan erıvel élt benne, hogy képes volt formálni a történelmet és megváltoz-
tatni az emberek szívét. Karol Wojtyła a XX. század meghatározó alakja. Az
emberek között, kora drámai kérdései közepette élte életét.

Minden szentnek megvan a maga titka. Karol Wojtyła nagyon nyitott volt
mások felé, ugyanakkor visszahúzódó is volt. Intenzív imádságban telt az
élete. Az evangélium iránti szeretete szenvedélyes szeretet volt, és fontosnak
tartotta, hogy beszélni kell róla, tovább kell adni. Ha valaki megkérdezte tıle, mi
a legnagyobb aggodalma, azt válaszolta: „Ha arra a sok emberre gondolok, akik
még nem ismerik Jézus Krisztust”.

II. János Pál a boldog XXIII. János által elindított II. Vatikáni zsinat pápája.
Zsinati atya volt, és ahogyan végrendeletében írta, pápasága egész idején szol-
gálni akarta a zsinat szent ügyét.

…..
A szerzı, Andrea Riccardi a Sant’Egidio közösség alapítója, történész. Nemrég

jelent meg II. János Pál pápáról írt életrajzi kötete. 
(M. K. /tzs nyomán)

Bıvebben lásd a lap 15-17. oldalán!
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Fiatal szociális testvérek mondták
II. János Pál 1991-es magyarországi látogatása után

„Igen, így lehet megvalósítani a valódi ökumenét – a különbö-
zőségek néven nevezésével. A Pápa tudott szeretet-kapcsolatot te-
remteni akkor is, amikor átvette a protestáns egyházak memoran-
dumát a vegyesházasságokról, és akkor is, amikor nagyon komo-
lyan kimondta: nem helyes az a felfogás, hogy mindegy, ki milyen
vallású, ha egyébként jó szándékú. Olyan jót tett református szü-
leimnek, hogy megkoszorúzta a gályarabok emlékoszlopát. Ez va-
lóban a történelem sebeinek gyógyítása volt.”

„Fantasztikus, mennyire bírja a nyilvánosságot – érezni lehet,
hogy egészen az Úrnál van, és mégis egészen jelen... És ahogyan
beleöltözött a pásztorbot Keresztjébe! Egyszer ráhajtotta a fejét,
máskor rátámaszkodott, és volt, hogy szinte elbújt mögötte. Aho-
gyan megkeresték ujjai a Krisztus sebeit és megérintették – az
imádság volt. De hogyan is győzhette volna másképp.”

„Tisztább lett a munkahelyemen a levegő. Az előző napokban
annyi háborgás (minek jön ide? mennyibe kerül? stb.), annyi ká-
romkodás... S most, a látogatás  után egész nap csak egyetlen ká-
romkodás hangzott el, és jobbak, kedvesebbek voltak  az emberek.
Bárcsak tartós lenne ez!”

„Most döbbentem rá, milyen tekintélye, mekkora súlya van a
szavának. Mond néhány mondatot tört magyarsággal – attól tar-
tottam, másnap ezen fog élcelődni a  tévé meg a rádió... És nem ez
történt, hanem komoly összefoglalása, meghirdetése annak, amire
a Pápa mint vallási és erkölcsi tekintély felszólított minket: Legyen
vége a széthúzásnak... Jézus azoknak a báránykáknak is Pásztora,
akik még anyjuk méhében vannak!...”


