
JUBILEUMI KALAUZ-----------
A RENDES ÉS A RENDKÍVÜLI
SZENTÉVEK (folytatás)

A szentté avatások is zarándokok ezreit
vonzották Rómába, és a pápa megsokszo
rozta az audienciák számat.

XI. Piusz (1922-1939)

1925. Xl. Piusz volt az első, aki a hagyomá
nyos apostoli áldást a Szent Péter-bazilika
k üls ő erkélyén mondta el 1924. december
24-én, amikor megnyitotta a Szent Kaput. A
jubileumi évet a "Megbékélés és a béke
Szent Eveként" köszöntötték, és annak is
bizonyult. Xl. Piusz elégedetten írta az
1925. december 14-i Iam annus c írn ű szent
széki besz édében; "A világ minden tájáról
egyénileg vagy kisebb-nagyobb csoportok
ban/ földrészeken és óceánokon átkelve, a
legkülönfélébb közlekedési eszközökkel,
vagy heteken, hónapokon át gyalogolva,
mint annak idején az első zarándokok,
szent gondolatok által vezérelve özönlöt
tek az emberek a vezeklés és bűnbánat lel
kületében/ az odaadás és a könyörület he
vé vel. Nem az embereket elválasztó és
egymás ellenségévé tevő anyagi javakat
keresték, hanem a szellemi javaka t/ ame
lyek egyesítenek és testvériséget hoznak
létre." Az 1925-ös Szentév jellemzői: nagy
missziós lendület, amelyet a pápa is sze
retett volna megerősíteni a Propaganda
Fide kongregáció segítségével; a szentté
avatások, mint a Lisieux-i Szent Teréz, Ca
nisius Szent Péter, Eudes Szent János; a
Nikaiai zsinat évfordulójának megünnep
lése és a Krisztus Király ünnepének beve
zetése a Qua s primas kezdem enciklikával
1925. december ll-én.

1933; Rendkívüli Jubileum: a Megváltás
Szent Eve. Az egész katolikus világ nagy
meglepetésére a pápa 1933-ban rendkívüli [u
bileumot hirdetett ki a történelem során első

alkalommal a Megváltó Jézus 1900 évvel aze
lőtti halálára emlékezve: "Az ünneplés legna
gyobb értéke a vezeklés és az ima legyen...
Mindezekre olyan nagy -szükség van napja
inkban a sok gyötrelem közepette." A Quod
l l uper kihirdető bullában 1933 virágvasárnap
jára rögz ítette a Szent Kapu megnyitását és a
következő év nagyhét előtti hétfőjére an
nak bezá rás át. Figyelemre méltó ennek a
különleges eseménynek a visszhangja sok
püspöki p ás ztorlevélben, amelyek a Meg
váltás egyetemes misztériumáról szóltak.
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XII. Piusz (1939-1958)

1950 . Közvetlenül a háború után va
gyunk. A csüggedés és az iránytévesztés
Iegkörében, amely azonban magában hor
dozza a v árakozás t és a reményt. A Szent
évet 1949 . május 26-án a [ubila eum maxi
mum c ím ű bullával hirdették ki , és úgy
üdvözölték, mint a gyűlölet és a háborúk
által megsebzett emberiség számára a
nagy megbocsátás és a megbékélés idő

szakát. Hatalmas sokaság özönlött Rómá
ba .Vídere Petrum"/ imádkozni az apos
tolok sírja felett és hallgatni az egyházat,
amely mindenkihez "a Lélek nyelvén"
szólt. Ezt a Szentévet is szentté avat ások jel
lemezték, köztük Goretti Mári áé, Ujdonság
volt Mária Mennybemenetele dogmájának
kihirdetése a Szent Péter téren zarándokok
tömege előtt, akik k özött jelen volt az olasz
köztársasági elnök, Einaudi is.

VI. Pál (1963-1978)

1975. A ll. Vatikáni zsinat után, amely pá
ratlan jelentőségű volt az egyház történel
mében/ sokak számára anakronisztikusnak
tűnt a jubileum kihirdetése, mintha valaki
egy"középkori" ötlettel állt volna elő. VI.
Pál pápa azonban a hagyomány folytatásá
val a jubileumban látta meg azt az utat,
amely a zsinatot a helyes irányba vezeti. Es
megnyitotta a Szentévet "az öröm, a lelki
megújul ás. a megbékélés" és a belső megté
rés J'egyében, amelynek kifejeződése a za
rán oklat, és az egyház, amely a "keresz
ténység egységének szolgálatában" halad.
Akihirdetőbullában, az Apostolorum limina
ban, amelyben megemlékezik a Il. Vatikáni
zsinat befejezésének 10 éves évfordulójáról,
így ír: "Az egész Szentév legyen az egyház
számára a reflexiók és a reformok idejének
lezárása. Ez a felhívás az egész világon az
igazságosság és a szabadság iránti legőszin
tébb vágyakkal találkozik." Számos lelki
gyümölcsöt hozott ez a jubileumi esemény,
amelyet a hívők milliói tudtak követni a te
levízión keresztül, még ha Rómába nem ju
tottak is el.



II. János Pál (1978)

1983. Rendkívüli Jubileum: a Megváltás
Sz~ntéve. II. János Fál pápaságának kezdetén
Krisztus befogadasára hívott fel. Uzenete
mint a remény kiáltása visszhangzott az
egész világon: "Ne féljetek! Nyissátok meg,
vagy még inkább tárjátok ki kapuitokat
Krisztusnak!" Néhány évvel később ismétel
ten erre buzdított az 1983. január 6-án közre
adott Aperite Portas Redemptoris kezdetű bul
lával. Igy nyitotta meg a rendkívüli Szerit
évet, amely már előrevetítette a 2000. év
Nagy Jubileumát. A jubileum március 25-én
kezdődött, Gyümölcsoltó Boldogasszony ün
nepén, és a következő év április 22-ig, Hús
vétig tartott. II. János Pál folytatta, amit elő

dei ráhagytak és hangsúlyozta a lelki meg
újulást, a megtérést, a megbékélést Istennel és
felebarátainkkal, amit évszázadokon keresz
tül a Szeritévek jelentettek. Így írt: "Az egész
egyháznak, a püspököktől a legkisebb, lega
lázatosabb hívőig éreznie kell: arra kapott
meghívást, hogy a megváltást követő 20. év
század utolsó időszakát megújított és elmé
lyített adventi lelkületben élje meg, így ké
szüljön fel az immár oly közeli harmadik
évezredre." "Íme megnyílik a rendkívüli Ju
bileum Szent Kapuja, lépjünk be rajta a Szent
Péter-bazilikába. Ez szamunkra jelkép. Rajta
keresztül nem csupán a tisztelt római székes
egyházba lépünk be. Belépünk az egyház leg
szentebb dimenziójába, a kegyelem és az üd
vösség dimenziójába, amelyen keresztül a
Megváltás Misztériuma elér bennünket.
Mindazonáltal a ma kezdődő évben azt kí
vánjuk, hogy az egész egyház a megszokott
nál mélyebben, teljes tüdővel lélegezze be az
isteni megbocsátást és irgalmat." A jubileumi
évet kiterjesztették a világ minden egyházme
gyéjére; különleges, rendkívüli istentisztelete-
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ket tartottak a világ nagy székesegyházaiban
a Szent Péter-bazilika Szent Kapujának meg
nyitásával egyjdőben. A Szentév lezárása
egybeesett az Ur Húsvétjával, amikor Krisz
tus győzedelmeskedett a halálon, és ezzel ki
tárta az élet kapuját az emberek előtt. "Ma,
amint ezt a hagyomány és a szertartás jelké
pei előírják, bezárulnak ezek a kapuk... De
éppen ma, egyszer és mindenkorra megnyílt
Krisztus sírboltja! (...) Ó, aki a Feltámadás és
az élet, nem fogadja el a sírkövet és nem is
mer zárt ajtókat." Ezért az emberek szíve is
nyitva marad, hogy befogadja az irgalom és
a kegyelem ajándékát, amely szimbolikus ér
telemben az egész emberiségre kiárad a Szent
Kapu megnyitásakor, az előző évekhez képest
jelképesen még nagyobb Kapu megnyitásakor,
amikor nem csupán egy századot, hanem egy
egész évezredet hagyunk magunk mögött.

Ezzel eljutottunk a jelenig: II. János Pál
1994. november Hl-én, pápaságának tizenhe
tedik évében, a Tertio Millennio adveniente á
mű apostoli levelével kihirdette a kétezredik
év Nagy Jubileurnának előkészületi idősza

kát. "Oröm és hálaima Isten Fiának megtes
tesüléséért, és az általa hozott Megváltásért"
(TMA 32) fogja jellemezni, "bűneink elenge
dése és a megtérés feletti öröm". 1997. decem
ber 10-én, egy szerdai napon, az általános au
diencián úgy mutatta be a Megtestesülés üd
vözítő eseményét, mint az örökkévalóság be
járatát, és felhív ta az embereket, hogy "kö
vessék Krisztus útját az időből az örökkéva
lóságba": "A 2000. év nem csak a harmadik
évezred kapuja; ez az örökkévaló kapuja,
amely Krisztusban folyamatosan megnyílik
az idő felett, hogy megadja annak igazi irá
nyát és jelentését. Ez lelkünk és szívünk előtt

megnyit mindennél tágabb perspektívát,
amellyel a jövőnket szemlélhetjük (oo.) arra
szólít fel, hogy tárjuk ki szívünket egy korlá
tok nélküli életre."


