
Bizzátok tehát magatokat és Egyházatokat az Ő hathatós közbenjárására ;
kérjétek az ő segitségét e szavakkal : Mutasd meg. hogy Anyánk vagy!
Segitsen benneteket hathatósan. hogy valóban az ő gyermekei. az ő

örök sége lehessetek most és a jövőben . O eszközölje ki számotokra a
kegyelmet. hogy ismét örvendezve mondhassátok : ~ rette . a mi Nagy
asszonyunk ért . áldott meg minket az Úr!

Ezek a gondolatok töltik el lelkünke t. amikor ezer év távlatából vel etek
együtt megemlékezünk történelmetek valób an d icsőséges eseményei rő l.

Hogy pedig ennek a jubileumnak megünneplése minél üdvösebb és
gyümölcsökben minél gazdagabb legyen. az Egyház kegyelmi kincstárából
sziv es készséggel adjuk az itt felsorolt lelk i ajándékokat és felhatalmaz ásó 
kat :

1. Egyszer i teljes búcsút minden magyar hiv őnek . akár hazájában éljen.
akár másutt. aki gyónás és áldozás után szándékunkra egy Ml aty ánkot és
egy Ddvözlégy Máriát. vagy valamely más imádságot elmond és Szent István
napján vagy az azt megelőző vagy követő vasárnapon bármely plébánia
templomban elimádkozza a Miatyánkot és a Hiszekegyet .

2. Egyszeri teljes búcsút minden h ívőnek. aki gyónás , áldozás és a
szándékunkra elmo ndott imádság után felkeresi azt a te mplomot. ahol Szent
István jobb jának ereklyéje nyilvános tiszteletre van kitéve. s ott elimádkozza
a Miatyánkot és a Hiszekegyet.

3. Engedélyt minden magyar püspöknek. hogy az általa választott leqal
kalmasabb napon. különösen az ezeréves jubileum ünneplésével kapcsolat
ban, kiki a saját egyházmegyéjében . az előirt szertart ás szerint pápai áldást
adhasson a velejáró teljes búcsúval , melyet azok nyernek el. akik cl fentebb
emlitett módon felkészülve, az áldást áhitatt al fogadják.

Befejezzük immár levelünket: őszinte szeretettel ölel ünk át mlndny ájato
kat . tisztelendő testvérek és szeretett fiaink. Ennek bizonysága legyen az az
apostoll áldás . mellyel készséggel megáldun k t it eket.

Kelt Rómában. Szent Péternél . 1970 augusztus 6-án, Urunk Jézus Krisztus
szineváltozásának ünnepén , pápaságunk nyolcadik évében.

VI. PÁL PÁPA

SIENAI SZENT KATALIN EGYHÁZDOKTOR

. A nő . ha a keresztséggel az Egyház tagjává válik, osztozik a hívek álta
lános papságában; ez képessé teszi . sőt kötelezi. hogy .megvallja az emberek
előtt I stentő l az Egyház által kapott hitét' (Lumen Gentium c. 2, n. 11) . A
hitnek e megvallásában nagyon sok nő a legmagasabb csúcsokig ért el.
egészen odáig. hogy szavuk és i rásaik tes tvé reik világosságává és útmuta
tójává lettek. Ezt a vi lágosságot az Istennel való bensőséges érintkezés
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táplálta nap mint nap, a mls zt ikus imádság legnemesebb form áiban is. Sza
lézi Szent Ferenc nem habozik azt állítant. hogya nőknek különleges képes
ségük van erre . t S ez a világ osság fönséges módon életté vált bennük az
emberek javára és szolgálatára." (VI. Pál pápa 1970. szept . 27-i beszéd éb ől.)

Ebbő l a gondolatmenetből ki indulva szólí totta fel négy évvel ezelőtt a
pápa a rítu sok kongreg áció ját . vizs gálja meg: van-e elvi nehézség abban.
hogy nőket is az egyházdoktorok sorába emeljenek. - tehát azok közé a
szente k közé. akik nemcsak személyes er ényeikkel. hanem tan ításukkal és
annak az Egyház fejlődésére gyakorolt befolyás ával is kiemelkedő helyet
fogla ltak el az egyháztörténelemben. A válasz az volt. hogy ennek semmi
akadálya. Ezután a Szentatya ez év szept . 27-én. il l. okt. 4-én két női szentet
egyházdoktorrá nyilvánitott. A két szent , aki most Agoston . Jeromos. Vazul.
Gergely. Páduai Antal , Keresztes János. Liguori Alfonz és a többiek mellé
sorakez ott. Avilai Teréz és Sienai Katalin . Jean Guitton. a neves francia
katolikus lr ó mély gondolata szerint úgy cselekedett a pápa. mint a Meg
váltó halála után alkonyatkor a kereszthe z jövő katona: lándzsáját Krisztus
szívébe döfte. hadd ömöljön belőle a vér és a víz. Katalin a vér misztikusa
- Teréz a vízé, az újjás zületés vizéé . Időben és egyéni sajátságokban nagy
távolság választj a el őket egymástól . lelkületük mégis sokban hasonló .
Közös bennük a Krisztus ember sége Iránti különleges áhitat. a bensőséges

egyházias érzület. a hallatlan szívósságú refo rmáló tevékenység, a férfiasan
bátor jellem. Különben Katalin Teréz kedvelt szent jei közé tartozott, akiknek
listáját breviáriumában őrizte.

A két új egyházdoktor közül most Slenal Szent Katalin (1347-1380) alakját
vesszük közelebbről szemügyre. Jól illik ez a mostan i szám központi témájá 
hoz. hiszen életéből legismertebb a pápaság történetében vitt döntő szerepe :
ő hozta vissza apápát Avignonból Rómába 1376-ban.

Az életszentség I s t e n I k e g y e I e m n e k é s e m b e r i a k a r a t n a k
közös múve. Legtöbbünkben azon hiúsul meg. hogy a ml akaratunk görcsbe
merevedése. vagy ellenkezőleg. szétfolyása megakadályozza lsten szándé
kainak érvényesülését lelkünkben. A siena I kékfestő huszonnegyedik vagy
huszonötödik (ikerként született) lánya talán azzal ejti legelőbb bámulatba
a közeledőr. hogy mintha nyoma sem lenne benne ennek a konfliktusnak.
Hallatlanul makacs és merész aka rate rő szikrázik egyéniségében. •Vogllo· .
akarom - hányszor tér vissze refrénként ez a szó azokban a levelekben .
amelyeket 382 mindenféle rendú és rangú személyhez intézett. pápáktól és
királyoktól szerzetesekig és szerzetesnőkig . városi elöl járóktól és hadvezérek
től személyes tanítványokig , előkelő hölgyektől kereskedőkig és k ézrn ű

vesekigl tS ml az. amit akar? A pápának így ír : . Akarorn. hogy jó és igazi
pásztor legyen." A francia királynak: •Teljesíteni fogja lsten akaratát és az
enyémet." Viszálykodó szerzeteseknek: .Azt akarom és kívánom. vessétek
alá magatokat egymásnak és kölcsönösen viseljétek el egymás hibáit ." Egy
bűnösnek: .Akarorn, kérem - mindent meg fogok tenni . hogy segítségére
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legyek - a megfeszí te tt Kris ztus nevében: szabaduljon ki az ördög kezébő l :

Egy skrupulusokkal küzd ö tanítv ányának: .Akarom, hogy nyugta lanságod
emésztődjék fel és vesszen bele a Vér reménységébe és a Megváltó fel 
becsülhetet len szeretetének tüzébe: Ugyanez él gyönyörű imperatr vusz
jellemzi imáját. amely igazán az evangéliumi .er öszakosok é": . Urarn, kí·
vánom és akarom , Irányu ljon énelle nem Igazságosságod egész szigora .
csak ez a szegényember (egy bűnei ben megtá lalkodó halálraítélt) rnene
küljön meg. Nem kelek föl. míg meg nem igéred. hogy megadod nekem ezt
a kegyelmet: Egy harmadrendi társ nője lelkiüdvéért . aki csúnyán rneq r áqal
rnazta, három napon át viaskodik Istennel - egyszerűen nem hagyja rneq
halni addig . míg meg nem bánta b űn ét , És mlkor ott térdel az éppen klvéq
zett Nicolas Tuldo mellett. ruháj án vércseppjeivel. . szernernet az isteni
Jósághoz emeltem és igy szólta m: Akarom . . . • Nem mond többet - a
megfeszített Jegyes tudja. mit akar: látn i ennek a léleknek rögtöni üdv özü
lését. És megadat ik neki: .Ekkor láttam. rnln t él napvilág fényét. az lsten
embert. aki fe lfogta ezt a szent vágyakozás tól áthatott és szerotett ő l eqé 
szen forró vért. Azután föl vette a vértanú lelkét megnyitott és irgalommal
te li oldalába . . . •

Látnivaló. hogy ez a túl áradó akarat i energi a minden estül kilendült ön
magából és már csak lst en szándékára . az O dolgaira irányul. Hányszor írj a:
.Ez az lsten akarata . az édes Jézus nevében rnondorn." Mi tett e lehet övé
ezt a nagyszerű szublimálódást ? Aszkézis? Igaz. Siena szentje éveken át
deszkán aludt (azt is csak hajnalba n pár órahossz at. mikor domonkos test
vérei már fölkeltek zsolozsmázni) . jóformán táplálék nélk ül élt, ostorozta
magát . vezeklóövet hordott - ugyanakkor azonban ilyen inte lmeket adott :
..Eszköznek jó a vezeklés . De nem szabad önmagáért keresni. Az önakarat
megsemm isítése többet ér . mint a test megtagadása: Ha a test elgyengült,
. akkor nemcsak hogy el kell hagynod a böjtöt. hanem húst kell enned. és ha
egyszer napjában nem elég. egyél négyszer. Ha nem tudsz állni. maradj
ágyban. ha nem tudsz térdelni. ülj vagy feküdj. amint szükséges. Ezt követeli
a józan ész: Egyik levelében pedig igy sóhajt fö l : .Szü ntelenül azért a
kegyelemért kérem Istent . hogy úgy élhessek. mint mindenki más. ha ez az
ő akarata: lsten akarata nem ez volt - ha e rőltette az evést. egyszerűen

belebetegedett. De mind ez mellékes egyéni lelkiélete szempontjából. inkább
missziójának természetes velejárója: rendkívüli eszközök a rendkivüli [ela
dathoz. Katal in jól tudta. hogy az önszere tetet csak pozitív rnödon, egy még
nagyobb Szeretet erej ében lehet leküzdeni. Ezt a szeretetet az ő számára
a Megváltónak a kereszten kiontott vére testesítette meg. •A Vérben égjen
el és ern észt ődj é k fel az önakarat: •Vért akarok: és a Vérben találom meg
lelkem békességét most és rnlndörökre." Ebbe a Vérbe mártja toll át minden
levele elején . A misztika párat lan lapjait köszönhetjük ihletésének : . Ne
csodálkozzék - írja lelkiatyjának - . ha nem kérem semmi másra . csak
arra: merüljön el a Vérbe és lsten szeretetébe. Igen. fürödjék meg a meq-
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feszí tett Kr isztus véréb en; lakjék jó l a Vérrel. ittasedj ék meg a V ért ől .

öl tözzék a Vérbe. sírjo n a Vérben. örvendje n a Vérben, növekedjék és
legyen er őssé a Vérben - azután járjon körül a Vérben gyózhetet len lovaq
ként, hogy megvédelmezze lsten dicsóségét, az Egyház szabadságát és a lelkek
üdv ét." Saját halálos ágyán is a ..sanque" szót isméte lget i majd: ez az
irgalmasság fogla lata számára.

A mási k nagyellentétpár, amely oly természetes egységbe símul lelké
ben: e x t e n z i t á s é s i n t e n z i t á s , h e r o i k u m é s I í r a. Kedves
fohászai egyike vol t : "Uram, tágítsd ki lelkemet !" "Ne elégedjetek meg a
kicsinnyel - kiá ltja oda egyik levelében - , lsten nagy dolgokat akar!" I:s
sajá t magáról ezt vall ott a: .Az én természetem: t ű z." Hatéves korában a
.p usz tá ba" indult . Kés öbb hosszú idón át arró l álmodott. hogy férfiruhát ölt
és domonkos prédikátorként múködik. Valóban ó az elsó nó a viláqt ört éne
lemben. aki kiküzdötte magának az önálló hivatás útját: vis szautasította a
házasságot (olya n eszközök árán, mint hogy lenyírta haját és arcára engedte
a f ürd őben a forró kénes vizet!), de a harmadrendi cella csendjét is oda
hagyta három év mulva az Úr parancsára. és lett szociá lis apostol. b éke
követ , egyházre form átor. Túz-természetét még ez sem elégítette ki : ..Elegem
van abból . hogy mindig csak beszéljek; a csataté ren szeretnék lenní, Szent·
ségeddel szenvedni az ígazságért és kíizdeni a halálig" - írja VI. Orbánnak.
Bámulatos lelki erejét éppúgy bebizonyította a legv isszataszítóbb betegek
ápolásában, mint fl pápai udvar elótt tartott beszédével. amely után VI. Orbán
így kiáltott fe l : ·..Ez a szegény leányzó megszégyenít bennünket. C nyugodt
és bátor ít minket. mi pedig fé lünk: Rendkívül i életmódja, szuveré n függet·
lensége sokak szemében volt botránykó. Egyszer egy koldus alamizsnát kér
tóle . Mása nincs: köpenyét adja oda. Kísérói azonnal rátámadnak: hogyan
indulhatna továb b rendi ruhája nélkü l? . Ink ább legyek köpeny nélkül. mint
szeretet nélkül " - felel i. (A helyzet teljes értéke léséhez tudnunk kell. hogy
Olaszországban abban az idóben csak nyilvános nók mutatkoztak köpeny
nélkül az utcán.) Az ugyancsak alaposan megtap asztalt rosszakaratta l és
rágalmakkal szemben ugyanazt az eszközt alkalma zza, amit k és öbb a p ápá
nak ajánl a lázadó olasz városok elle n, Szent Pál eszközét: . Győzze le gonosz·
ságukat jóságával!" I:s járja tovább rendü letlenül a szabad ember út ját. azt.
amelyról D i a I ó g u s a i b a n így ír: "Az C útja egészen széles, egészen
vidám , csupa illa t. igazán a gyönyörüségek kertj e, mert a fegyelmet
u r a I k o d ó í s z a b a d s á g járja át benne lélekkel. "

Es ez a heroikus szellem, egyházi és vil ági hatalmasságok irányítója és
ostorozója, aki állandóan az egész Egyház mére teibe n érzett és gondol·
kodott, ugyanakkor mindenkivel külön-külön tör őd ö. gyöngéd, Igazí nóí lélek
maradt. Ez a fiatal lány a Jézussal tartott misztikus eljegyzés után egy igazi
lelki család anyja lesz, a legmagasabbrendü emberi kapcsolatok légkörében:
maga köré vonz egy papokból , szerzetesekból. harmadrendi társnóiból.
nemesifjakból alakult 30-40 tagú tanítványcsoportot , amely míndenüvé el·
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kis éri. . dolce mamma" -nak sz ölitja és mesternójeként tis ztel i. (O kedves
közvet lenséggel .la mia bella brigata" -nak hívta öke t : de a halála után ebból
kisarjadt közösségek neve : . cenacolt". ugyanaz. mint az utolsóvacsorai
tanítványok gyülekezetéé - és ebben van valami megre ndí tó .) Köztük a
legelsó gyóntatója és lelki társa . a késóbbl domon kos gener ális. Boldog
Raimondo da Capua. akit egy lélegzetre szólongat legdrágább atyjának és
édes fi ának; tud forró könnyeket sírni . mikor párizsi küld etése el őtt utoljára
látja. s ali g halt meg. Raimondo máris hallja a hangját lelkében: . Mit se
félj többé , érted vagyok itt; érted vagyok a mennyben." Találóan mondja
egyi k életírój a: .Ez éppen életének nagyszer ü titka. hogya vi lágért és az
Egyházért való áldozat i odaadást össze tudta egyeztetn i az . érted-de l." 
Ugyanezzel a szenvedélyes . te rrn észetes természetfölöttiséggel" csendül
meg nála a hazaszeretet hangja : . Akár akarja az ördög , akár nem : köte lezem
magam, hogy életemet odaadom lsten dícs ós éq ére és a le lkek üdvére az
egész világért. különösen pedig v árosorn ért ." Még a családi kapocs sem
idegen t ő l e : kis unokatestvéreiról maga mondja. hogy legszívesebben egész
nap becézgetn é ő ke t , a amikor a járvány elragadja egy iküket, h ősles hittel
írja : . Sohasem fogom elveszíte ni !" S éppen mert emberi gyöngédsége
ugyanegy az lstenból szárm azó szeretettel. tudja nyomatékkal inteni övéit :
•Vetkóz zet ek ki mind en teremtményból. be l őlern legelóször !"

Ennek a paradox voltában oly kiegyensúlyozott magatartásnak titkára is
Ó maga vil ágít rá : . Csalatkozni fogok . ha békességemet a' teremtményekben
keresem. Azért a gond idejében (a földi életben) a Vérben akarok egyesül ni
velük ; így majd megtalálom a Vért és a teremtményeket is , és a Vérben
iszom hajlandóságot és szeretetet irántuk ."

Látnivaló . hogy akárhonnét közeledünk is Siena szeritj éhez. lelkiéletének
virágára. m i s z t i k á j á r a bukkanunk. Ez is egészen egyéni je llegü és
halla tlanui .modern" .

Elsó sajátsága, ami n ő létére és az eddigiek után meglep : e r ős é r t e I 
m i m e g a I a p o z á s . Tanításának summája. a D í a I ó g U s (beszélgeté
sek lsten és a lélek között) egyre . az önismeret cellájába" uta lja a lelket.
Megismerni Istent és megismerni magunkat : ez a lelkiélet szolid fundamen
tuma . Persze ez neki nem elmé let. hanem élmény. A fe ledhetetlen Isteni sz ö
virraszt mögötte hi res látomásából: . I:n vagyok az. aki vagyok . te vaqy az.
aki nincs ." Hogy ez egy életre milyen elhatározó befo lyássa l vol t rá, mu
tatj a az a kis epiz ód. mikor lelkiatyja f igyelmeztet i : egyesek fur cs ál lj ák .
hogy nem utasítja vissza a tisztelet megnyilvánulásait másoktól. Talán
bizony tetszik is neki? A szent csak ennyit fe lel : . Föl nem foghatom. hogyan
érezhet kísértést a hlúságra egy teremtmény. aki tudja magáról , hogy az."

Ez a misztika mindenestül a k t í v . I:letí ról külön kiemelik . hogy leveleit
és a Dialógust extázisban diktálta (még hozzá nem egyszer két írnoknak
párhuzamosan!) . holott az elragadtatás álla pota által ában Istenbe való kizáró
lagos elmerülést jelent. Egy ö ntetb ő l. mi nden utól agos javítgatás nélkül
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születtek meg az lsten és a lelkek felé ívelő kettős-egy lendületből a lelki
életnek és az olasz irodalomnak ezek a remekel. Az Istennel egyesült em
ber szerinte .mindenütt megtalálja az imádság helyét, mert mindenkor magá
val hordja lelkének szekrényében, ahol állandóan él a szent vágyakozás."
VI. Orbán pápát rábeszéli, vegye magát körül tanácsadókként igazi lelki em
berekkel. A pápa bullával fordui.Isten szolgáihoz" és gyúlésbe hívja őket.

Egyesek azonban kitérnek, mert féltik szemlélődő magányukat. Katalin
harciasan válaszol: . Ugyancsak lazán lehet hozzátok kötve lsten lelke, ha
egy helyváltoztatásra elhágy! Hát csak az erdőben lehetne megtalálni Is
tent? Az lsten iránti engedelmesség sohasem akadályozza meg a pápa iránti
engedelmességünket; minél tökéletesebb ez, annál teljesebb amaz is."

Miben nyilvánul meg az istenszeretetnek ez az aktivitása? Az E g y h á z
és a felebarát szolgálatában . •Teol öqlálának" alaptétele : lsten
nem szorul rá a mi szolgálatunkra - de megmutathatjuk iránta érzett
szeretetünket az emberek szolgálatában, akiket O a halálig szeretett. Lel
kekkel táplálkozni , mint a megfeszftett Jézus a kereszt fáján: ez egyik
refrénként visszatérő gondolata. Levelei és utazásai tanúsítják , hogy nincs
olyan területe a korabeli szociális problémáknak, amire ki ne terjedt volna
odaadó gondja: foglyok, halálraítéltek, bukott lányok, családi viszályok,
testi-lelki nyomor, betegség, városok és államok köztí harcok ...•Politikus"
volt Katalin? Nem: .az apostolság rnlsztikusa " , ahogy találóan elnevezték,
a laikus apostolság nagy példája az Egyházban, aki Krisztus vérének . józan
mámorában " egyszerú és máig érvényes útbaigazításokat tud adni Egyház
és állam irányitóinak is: .Ne várjatok az időre, mert az idő nem vár rátok ."
.Nern tudom, mi módon kormányozhatnánk jól másokat, ha előbb nem
kormányozzuk önmagunkat." .A szabad engedelmesség hatásosabb lsten
előtt és az emberek szívében , mint minden emberi okosság ." Mikor politizá
lássai vádolják, fönséges öntudattal válaszol : az ő . tárgyalásai" arra irányul 
nak, hogy megfossza uralmától az ördögöt embertársai szívében és klb ékltse
őket a megfeszített Krisztussal és egymással. Sokszor sikerült neki , sze
mélyes varázsával vagy makacs imájával - sokszor nem, s ez mérhetetlen
gyötrelem szivének. .Esedezem nektek a legdrágább Vér iránti szeretetből,

amely érettetek kiomlott, vígasztaljátok meg lelkemet, amely üdvösségtekre
vágyakozik! " - írja a szakadár bíborosoknak.•Mit használ élnem - jajdul
fel Istenéhez -, ha néped a halálban sínylődik?" És utolsó idejének egyik
megrázó fohásza : . 0 örök lsten, add vissza a betegnek az egészséget, a
halottnak az életet! Adj nekünk hangot. amely a Te saját hangoddal egye
sülve kiált hozzád: Irgalmat a világnak! Irgalmat Szentegyházad megújulására! •

Itt értünk Katalin lelkének legbenső szentélyébe. Mióta első látomásában
(hatéves akkor!) Krisztus püspöki ruhába öltözve, Péter, Pál és Jakab apostol
társaságában megjelent előtte, rövid életét szinte felégette a vágy: könyörög
ni , tenni, vezekelni Krisztus Jegyeséért. (Olvasni is azért igyekszik meg
tanulni, hogy a zsolozsmát . az Egyház imáját mondhassa.) Félelmetes súllyal
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nehezedik rá halálos ágyán minden kis hútl ensége roppant hivatásával szem
ben: •Te, irgalmas Atya , mind ig bátorí tottál , hogy bensőséges, szetet ő .

fájdalmas vágyakozásommal rábírjalak: mentsd meg a világ ot és újí tsd meg
Szentegyházadat .. . Azt ígérted nekem: a fájdalma kért , amelyeket elvise
lek, irgal mas leszel a vil ághoz és megújítod jegyesedet . De én nyomorult a
hanyagság ágyában aludtam. Ime ezért tört annyi baj és annyi pusztulás
Egyházadra . .. " Igen, . Krlsztus Titokzatos Testének misztikusa" , ahogyan
VI. Pál nevezte, tudta a megújulás árát : .nem háborús ággal, hanem békével
és nyugalommal , lsten szolgáinak alázatos és állandó imádságával, izzad
ságával és könnyeivel " kell kimunkálni. .A Szentegyh áznak olyan emberekre
van szüksége, akik önmaguk iránt kemén yek, nem ői rá n ta : O önmagán
kezdte a reformot.

Azzal a . világos, mély és részegítő birtoklásával ahittitkoknak" , amely
rő l a Szentatya doktorráavatásakor beszélt. szemléli a Titok zatos Test rnlsz
tériumát. At éli .a Szente gyház szükségességét. amelyet lsten a szívemben
kiny ilvánított" . Azt is jól tudja, hogy . csak a küls ö köntösön át jutunk ehhez
a Jegyeshez: Senki sem szenvedte meg jobban és ostorozta merészebben
ennek a . könt ösnek" hiányosságait , mint ez az .al ázatos . bölcs és meg
félemlíthetetl en" (VI. Pál) sz ű z. A bajok gyökeréig hatol. A poli ti kai kény
szerbő l kinevezett méltat lan püspökök olyanok, . rnint az asszony, aki halott
gyermekeket szül." A fellázadt olasz városok ell en forduló XI. Gerge ly
pápa melléne k szegezi a kérdést , mi vajon az Egyház igazi kincse : a vi lági
hatalom és bir tok, vagy a Krisztus Vérén megváltott lelkek? .Az Egyház
kincse Krisztus vére, amelyet a lelkek árául adott ; a Vér kincse pedig nem
ideigvaló javak fi zets ége, hanem az emberi nem üdvösséqéé." Azért: . bé két,
békét , békét a megfeszített Krisztus iránti sze retetb őll " Amikor a pápa
habozik Av ignonból elindulni, többek között így ír neki : . Bár venne el
sz lvéböl Jézus minden szolgai fél elmet, mert a fél énk elveszít i ere jét szent
elhatár ozásokra. Bátorság , atyám! Legyen férfi! IOn mondom, nincs m itől

fé lnie: Máskor meg: . Cselekedjék úgy, hogy ne kell jen bepanaszolnom a
megfeszített Jézusnál. Senki másnál nem tehetek panaszt. hiszen a földön
senki sincs, aki Szentségednél magasabban állna : Ugyanakkor viszont nem
sz ű nl k meg hangoztatni : .Ak i engedet len a földi Krisztu s, a mennye i Krisztus
helyettese iránt, nem részesedik lsten Fia Vérének gyümölcsében: Egyene
sen prófétai erőve l hatnak a következő sorok : .A legfőbb , az örök Jóság
mintha erőszakka l akarná megte nni azt, ami nem történt meg szeretetből.

Ügylátszik megengedi, hogy Jegyesétő l megvonják a hatalmat és földi gyönyö
rüségeket, és ezzel mutatja meg: azt akarja, hogya Szentegyház térjen
vissza a szegénység, alázat és szelIdség eredet i állapotába:

T űz-l elk éve l ott áll esdeke lve a világ és lsten , az Egyház és Vő legénye

között : ez sajáto s hivatása. Van-e még szent, akine k ilye n elragadtatásai
lennének: "Szellemem elsüll yedt a Szentháromság mélységébe. Emlékeze
temet egészen eltö ltötte a Szentegyház és az egész keresztény nép nyo-
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morúsága: kiáltottam lsten szine előtt és bizalommal esedeztem az isteni
segitségért. eléje terjesztettem kivánságaimat és a Bárány vére és minden
szenvedése által ostromoltam; s oly sürgetően könyörögtem, hogy úgy
tűnt nekem, nem veti meg ezt a kérést: Az Egyházzal és a lelkekkel való
mlsztlkus egység íratott le vele ilyen mondatokat: .Mondd meg a földi
Krisztusnak, ne várakoztasson tovább" (tI. a Rómába való visszatéréssel) ;
vagy egy bencés apátnak : .tn. méltatlan kis leánya. magamra veszem
búnei adósságát . . . " Egy búnösnek igy ir: .A sátán bilincselt meg téged
. . . és én. szegény anyád, keresésedre indultam és hívlak, mert fájdalmam
és részvétem vállain szeretnélek hordani. Jöjj, jöjj. drága fiam. Igazán drá
gának nevezhetlek. hiszen könnyekbe. fáradalmakba és aggodalmakba kerülsz
nekem . tn szültelek titeket, téged és a többieket. verejtékkel és könnyek
között, és halálig szülnl foglak benneteket . . . •

A próféták sorsa teljesedett be rajta: legtöbb vállalkozása a keres zt
jegyében állott, s emberileg hajótörést szenvedett. A hatalomért versengő

városállamok kihasználták jóindulatát és visszaéltek vele . Rövid élete utolsó
éveit a nagy skizma teszi szinte elviselhetetlenné. úgyhogy minden mlsz
tikusok nagy panasza szakad ki szívéből: . Muoio e non possa morire" • haló
dom és nem tudok meghalni! . Újfajta mártíromsággal kell lelkem édesség é
nek , a Szentegyháznak szolgálnom. Úgy ajánlom föl ezt , mint a dicsőséges

vértanúk vérük áldozatát: Az .akarorn" gyönyörú merészsége is elhal ajkán;
immár csak könyörögni tud : .0 részvéttel és irgalommal teljes Atya . Te,
mikor szükségünk volt rá, apostolaid világosságát ajándékoztad nekünk.
Nincs-e most, ma nagyobb szükségünk világosságra, mint valaha? Támassz
nekünk újból egy Pált. aki megvIlágitsa a vil áqmlndens éqet!" tS mindig
újra : . Felajánlom Neked életemet. Most és mindenkor tégy vele , ami
Neked tetszik. Dicsőségedre szentelem .. . Tisztítsd meg menyasszonyodat
minden szennytől ... Ne késlekedj! Siess, örök Szenth árorns áq!"

Abban a nagy látomásában. amelyet VI. Orbánhoz intézett utolsó leve lében
örökít meg, együtt szemléli az Egyház titkait és saját életének Istenbe kap
csoló kegyelmeit. .De mindez eltúnt belőlem. mert a láng magasra csapott;
és már csak arra gondoltam, mit lehetne tenn i, hogyan tudnám magam
feláldozni Istennek a Szentegyházért. hogy elvegyem azok tudatlanságát és
hanyagságát, akiket lsten az én kezembe tett . . . ts felk iáltottam : .0 örök
lsten. vedd életem áldozatát a Szentegyház titokzatos testében. Csak azt
adhatom neked , amit te adtál nekem. Vedd hát szivemet és facsard ki
Jegyesed arcára : Ekkor az örök lsten reám fordította kegyelmének szemét.
kivette a szivet keblemből és kifacsarta az Anyaszentegyházban:

Bár ma is minél több jutna belőle mindnyájunknak!
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