
EGYHÁZ SZAVA

VI. Pál pápa

llZENET A PAPSÁGHOZ

Hozzátok, a szent katolikus Egyház papjaihoz, hozzátok, igen szeretett
fiaink, akiket a papszentelés testvérünkké és munkatársunkká avat az üd
vösség szolgálatában, - miként testvérei és munkatársai vagytok saját
pásztora itoknak is - közvetlenül hozzátok akarunk szólni ma, amikor véget
ér a hit éve, s Szent Péter és Pál apostol vértanúságának 19. centenáriuma.
Röviden, egyszerüen szólunk hozzátok, de ezt valóban nektek szánjuk.

Már régóta a szívünkben hordjuk ezt a szándékot. Azóta, hogy paptest
véretek vagyunk ; vagyis attól a naptól kezdve, hogy titokzatos végzés sze
rint pappá szenteltek bennünket és igy megéltük azt az új és mély sorskö
zösséget mindazokkal, akik kiválasztásunk érte lmében hivatottak vagyunk
Krisztust megszemélyesíteni az Atya akarata iránti odaadásunkban, a meg
szentelődésben, a hívek vezetésében és szolgálatában. a világ üdve mun
kálásában. Mindig mély megbecsülés, rokonszenv és testvéri érzés fűz ött

bennünket hozzátok. paptestvéreink . Később , amikor az Egyház főpásztori

megblzatást adott nekünk, előbb a püspöki, majd pedig a pápai hivatalt
bízva ránk. állandóan és egyre sürgetőbben a papságra gondoltunk, a rneq
becsülés. a gondoskodás és a szerete t érzelmeivel. Sokszor bántott bennün
ket az a tudat, hogy nem szóltunk hozzátok eléggé . hogy nem tanusítottuk
gyakrabban és megfelelő jelekkel. mily érzelmet keltett fel és kelt ma ls
irántatok szívünkben a Szentlélek lsten. Ez a szívünkből jövő érzelem szinte
minden más gondolatot és érzelmet magával ragad, s hivatalunk gyakorlásá.
ban szinte ez tölt el bennünket : a szeretet rendjében ti foglaljátok el , mln
denekfelett és mindenben , az első helyet papjaink, püspöktestvéreinkkel
együtt.

Ezért akarunk ma hozzátok szólni. Nem enciklikát intézünk hozzátok: nem
oktatás ez, nem kánoni előIrások gyüjteménye: egyszerüen szlvünk kiöntése.
•Megnyllt az ajkunk és kitárult a szívünk felétek . . .. (2 Kor. 6,11). Most,
amikor az apostolok 19. centenáriumár61 emlékezünk meg, akik az evangé
liummal és v érükkel vetették meg a r6mai egyház alapjait, meg kell nyitnunk
egy pillanatra lelkünket.

Nagy csodálattal és nagy szeretettel tesszük ezt. Ismerjük Krisztushoz,
az Egyházhoz való hüségteket. Ismerjük elkötelezettségteket és küzdelmel-
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teket. Ismerjük apostoli buzgóságtoka t, lelkipásztori gondjaito kat . Ismerjük
azt ls, mily nagy tiszteletet és hálát vált ki annyi hivőben evangéliu mi ön
zetlenségtek és apostoli szeretetetek. Lelki életetek kincsei, Istennel való
belső kapcsolatotok . Krisztussal vállalt áldozatotok, a szemlélődésre törekvő

vágyatok még a tevékenységben is, mindez ismeretes előttünk. Szeretnénk
megismételni mindannyiotokkal kapcsolatban az Úr szavait. aki ezeket mond
Ja a Titkos Jelenések könyvében: .tsmerern tetteidet, fáradozásodat és áll
hatatosséqodat" (2. 2). Mennyi megindultságot és örömet Jelent nekünk ez
a látvány! Mennyi hálát vált ki lelkünkben! Köszönetet mondunk mindannyi
otoknak és Krisztus nevében megáldunk mindnyájatokat mindazért, amik
vagytok és amit tesztek Krisztus Egyházában. Püspökeitekkel együtt ti vagy
tok ennek az Egyháznak legjobb munkásai, oszlopai, mesterei és barátai,
lsten titkainak közvetlen sáfárai (1 Kor. 4.1 ; 2 Kor. 6.4).

Azért akartuk igy feltárni előttetek szívünket, hogy mindegyiktek tudja.
érezze, mennyire becsüljük és szerétjük. és valamennyien boldogan egynek
tudjátok magatokat velünk az apostoli munka nagy célkitúzésében és erő

feszltéseiben.

Mindez nem rövidlátó és egyoldalúan optimista látásmód. Tudjuk jól. hogy
annyi sok pap mellett. akik megelégedettek, és örömüket lellk hivatásukban.
nem kevés fájdalmas eset is akad, s ezeknek hire sokszor feltúnőbb, mint
amazoké. A papság egyes tagjainál nyugtalanságot. bizonytalanságot tapasz
talunk az Egyházban elfoglalt helyüket illetőleg. Egyes papok azt hiszik, hogy
ki vannak zárva a gyorsan fejlődő modern társadalomból.

Kétségtelen , az átalakuló modern világ mai megrázkódtatásai a papokat
is elér ik . Ck is, miként testvéreik a hitben. Isten felé vezetö útjukon sötét
órákat is élnek át. Ezenkívül azért is szenvednek, mert a papi élet bizonyos
tényeit helytelenül értelmezik és igazságtalanul általánosítják . Arra akarjuk
most emlékeztetni a papokat, hogy minden keresztény helyzete, de főleg a
papoké, ellentmondásosnak tűnik és érthetetlen marad azok szemében, akik
nem hisznek. A mai helyzet arra hívja a papot. hogy mélyltse el saját hitét.
egyre inkább tudatosítsa azt, hogy rnlcsoda, milyen hatalmat kapott és milyen
küldetéssel bfzták meg. Kedves Fiaink és Testvéreink. arra kérjük az Urat.
hogy adjon világosságot, segftsen bennünket. amikor meg akarunk erösfteni
benneteket.

Minden papnak mondjuk tehát: sohse kételkedjetek szentségi papságtok
természetében. A papság nem akármilyen tisztség vagy szolgálat az egy·
házi közösségben. Olyan szolq álat, amely az egyházirend szentsége révén 
kitörölhetetlen jeggyel jelölve a papot - egészen különleges módon része
sedik Krisztus papi hatalmában (lG. 10 és 28).

Igy tehát kidomboríthatjuk a katolikus papság néhány sajátos dimenzió
ját. Először is a szent jelleget. A pap lsten embere , az Úr szolgája . Olyan
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tetteket végezhet, amelyek túlmennek a természetes hatékonyságon, mivel
a pap in persona Christi, Krisz tus személyét helyett esítve cselekszik. A pa
pon keresztül egy fels őbb er ő hat : ó bizonyos pillanatokban. alázatos és kl
tüntetet t szolgaként, hathatós eszköze Krisztusnak; a Szentlélek közvetítóje.
Közte és az isteni világ között egyedülálló viszony alakul kl: megblzatást
nyer, amely lsten bizalmának kifejezése.

Mégis, ezt az ajándékot a pap nem önmaga számára kapja, hanem máso
kért: a szent dimenzió teljes egészében az apostolságra van rendelve, vagyis
a küldetéshez, a papi hivatalhoz.

Jól tudjuk, hogya pap olyan ember, aki nem önmagáért él, hanem má
sokért. A közösség embere. A papi élet nek ezt a vonását manapság a leq
jobban megértik. Egyesek ebben látják a választ azokra a támadó ellenveté
sekre, amelyek kétségbevonják, hogya papság fennmaradhat-e a modern
világban, sót azt a kérdést is felvetik: van-e egyáltalán létjogosultsága a
papnak? A társa dalomnak és az egyházi közösségnek nyújtott szolgálat elég
ségesen igazolja a papság létét. A világnak, az Egyháznak szüksége van pa
pokra. Ami kor ezt állitjuk. az emberi igényeknek egész sora vonul fel lelki
szemünk el őtt. Kiknek ne lenne szükségük a keresztény igehirdetésre, a hitre,
a kegyelemre? Melyik embemek nincs szüksége arra, hogy valaki önzetlenül
szolgálja? Hol vannak a lelkipásztori szeretet határai? S talán éppen ott van
legnagyobb szükség erre, ahol ennek a szeretetnek a szükségét a legkevésbé
érzik ! Igen: a missziók, az ifjúság , az iskola, a betegek, és napjainkban fo
kozottabban mint régen a munkásvilág, állandó hivást intéznek a pap szfvé
hez. Hogyan kételkedhetnénk hát abban, hogy helyünk, szerepünk, küldeté
sünk van a modern életben? Inkább ezt kellene mondanunk: miképpen vála
szolhatunk mindazoknak a hívására, akiknek szükségük van ránk? Hogyan
tegyünk eleget személyes áldozatunkkal növekvő lelkipásztori és apostoll
köteless égeinknek? Talán sohasem volt annyira tudatában az Egyház annak,
hogy az üdvösség elengedhetetlen eszköze, soha a múltba n nem volt oly
erős az üdvösség szolgálatának dinamizmusa, mint naplalnkban. S ml olyan
világról álmodnánk, ahol nincs Egyház, nincs kell óképpen felk észült, specia
lizált , felszentelt papokkal rendel kezó Egyház! A pap önmagában Krisztus
emberszeretetének jere, annak a teljes tanításnak a tanúságtevője, amely
által az Egyház ennek a halálig rnenö szeretetnek megvalósítására törekszik.

Ha a pap tudatában van hivatásának , annak, hogy Krisztus felszentelt
eszköze az emberek szolq álatára, - tudatosíthatja papságának személyes,
mlsztikus és aszkéti kus dimenzióját ls . Ha minden keresztény a Szentlélek
temploma, mennyivel közvetlenebb lesz a papi lélek társalgása a benne
lakó Jelen léttel, amely átalakítja , gyöt ri és megrészegíti? Az apostok szavai
minden paphoz szólnak: " . .. ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy
az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk"
(2 Kor. 4,7).
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Fiaink és paptestvéreink. hogyan fokozzuk és tápláljuk ezt az öntudatot?
Miképpen ég bennünk a szemlélődés lángja? Miként engedjü k magunkat
vonzani személyiségünk központja által, és hogyan vonulunk vissza küls ö
foglalatosságaink közepette a belső beszélgetésre? Megőriztük-e még a sze
mélyes Imádság. az elmélkedés, a breviárium szeretetét? Miként remél jük
tev ékenységünknek a lehető legnagyobb eredményt biztesttani . ha nem az
Istennel való belső beszélgetésből merítjük a legjobb energi ákat, azokat ,
amelyeket csak lsten adhat? Hol találjuk a papi celibatus első alapjait és a
hozzá szükséges erőt, ha nem annak a szeretetnek követelményeiben és
teljességében amely lsten kizárólagos szeretetére és üdvözítő szándékának
totális szolgálatára szentelt szívünkben áradt szét?

De egyesek erre azt monj ák. hogy napjainkban már nem olyanok a struk
turák, amelyek lehet övé tenné k ennek él termékeny és nagylelkű papi elkö
telezettségnek a gyakor lat i megvalósulását. Nos, itt tal áljuk a papság negye
dik, egyházi dimenzióját. A pap nem magányos ; egy szervezett testnek, az
egyetemes Egyháznak a tagja, tagja egyházmegyéjének és - tegyük hozzá
még - egészen sajátos módon tagja plébániájának ls . Az egész Egyháznak
alkalmazkodnia kell a világ új igényeihez. S rnlut án befejezte a zsinatot, az
egész Egyház elkötelezte magát a lelki és szerves megújulásra. Segítsük
együttműködésünk, ragaszkodásunk és türelmünk által.

Kedves Testvéreink és Fiaink , legyen bizalmatok az Egyházban! Nagyon
szeressétek! Az Egyház Krisztus szerete tének közvetl en tárgya: d I I e x i t
Ec c I e s I a m (Ef. 5,25) . Szeressétek korlátaival és hibáival együtt. Nem
korlátai és hibái - vagy talán bűnei - rnlat t , hanem azért, mivel csak akkor
tudjuk meggyógyítani és teljes szépségében felragyogtatn i Kris ztus Jegyesét,
ha szeretjü k. Az Egyház ment i meg a világ ot, az az Egyház. amely ugyanaz
ma, mint tegnap és holnap lesz és rnlndörökké: a Lélek álta l vezetett. f ial
által segített Egyház mi ndig megtalálja az erőt, hogy megújuljon. megfiata
lodjék és az új igényekhez alkalmazkodjék.

Gondoljunk most azokra a papokra . akik az lsten Igéjének tanulmán yo
zásával, a liturgikus reform helyes és hűséges alkalm azásával. a kicsinyek
és a társadalmi igazságra éhes szegények fokozottabb apostoli szolgála tával.
a népnek a békére és a szabadságra való nevelésével . a tőlünk elszakadt
keresztény tes tvérek ökumenikus közelítésével , kiszabott kötelességeik rnln
dennapi teljes ítésével . és mindenekelőtt a mi Urunk Jézus Krisztus , a Mi
asszonyunk. az Egyház. és minden ember sugárzó szeretete ált al törekszenek
a megújulásra. Mi magunk is ebben találjuk vigaszunkat és épülésünket.

Szeretett papjaink - akár közel. akár távol vagyto k - a szent apostolok
és vértanúk, Péter és Pál emlékét ünnepelve. ily érzésekkel eltelt szlwel
köszöntünk és megáldunk benneteket.

A Szent Péter Bazilikánál, 1968. június 30.-án.
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