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A Szent István Társulat 170 éve, a

megalakulása óta fontosnak tartja,

hogy a mindenkori pápai megnyi-

latkozásokat magyar nyelven eljut-

tassa az olvasókhoz. Ezek sorába

illeszkedik a XVI. Benedek pápa

műveit és fontosabb beszédeit ösz-

szegyűjtő két kötetes monumentális

munka, mely a napokban látott

napvilágot.

Természetesen a kiadó és a fordítók

nem vállalkozhattak az összes doku-

mentum földolgozására, de töre-

kedtek a legfontosabb anyagok

közlésére. Egyfajta kortörténeti „lát-

lelet” is ez a gyűjtemény, hiszen –

mintegy keretbe foglalva – meg-

találhatjuk benne Benedek pápa

első beszédét, amelyet közvetlenül a

megválasztása után mondott sok

ezer ember előtt a Szent Péter téren,

majd nyolcévi pápasága után a

váratlanul bejelentett lemondó nyi-

latkozatát, amellyel az Egyházra

irányította nemcsak a keresztény-

ség, hanem az egész világ figyelmét.

Pápasága alatt lelkipásztori láto-

gatást tett a Szentföldön, a sze-

génységtől sújtott afrikai országok-

ban, vagy ellenpontként az Egyesült

Államokban és Franciaországban, s

az Evangélium örökérvényű igazsá-

gai mellett mindenütt az Egyház szo-

ciális tanítását, a társadalmi egyen-

lőtlenségeket is előtérbe helyezte –

időnként heves vitákat kiváltva egy-

egy beszédével. Ugyanakkor az egy-

házi személyek által elkövetett visz-

szaélések ellen is szigorúan fellépett

írásaiban, de kereste az egységet, az

összekötő szálakat az anglikán egy-

házzal, vagy a Rómától néhány

évtizede elszakadt Szent X. Piusz

Testvérülettel…  

Magyar vonatkozása is van a kötet-

nek: 2007-ben, Árpád-házi Szent

Erzsébet születésnapján, július 7-én

tette közzé a Szentszék XVI. Benedek

pápa Erdő Péter bíboroshoz írt le-

velét, amelyben a Szentatya Szent

Erzsébet életművét méltatja, szüle-

tésének nyolcszázadik évfordulóján.

A XVI. Benedek megnyilatkozásait

összegyűjtő mű első kötete a pápa

három enciklikáját, három szinódus

utáni apostoli buzdítását és két

apostoli levelét, valamint a 2006

márciusa és 2013. február 13-a között

tartott szerdai katekéziseket tartal-

mazza. 

A második kötet három részből áll:

az elsőben a 2005. augusztus 18. és

2010. június 6-a közötti 24 apostoli

út közül 13 útján követhetjük nyo-

mon Benedek pápát, és olvashatjuk

sok egyetemes igazságot megfogal-

mazó beszédeit. A második rész a

2006 és 2013 közötti pápai üze-

neteket tartalmazza a Béke világ-

napjára, Nagyböjtre és a Betegek

világnapjára. A harmadik rész né-

hány beszéd a 2009 és 2013. február

27-e közötti időből: így például a

szent zenéről – a pápa tiszteletére

évente rendezett koncertek után –,

majd 2010-ben a Papság évét záró

beszéd, s végül 2013-ban a lemondó

nyilatkozat és a búcsúzások ham-

vazó-szerdán a római klérustól és a

hívők sokaságától a Szent Péter

téren, az utolsó általános kihallgatá-

son.
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