
AZ EGYHÁZ SZAVA

A PÁPA HOMILIÁJA LIMERICKBEN OKT. 1-ÉN

1. Krisztus nevében jövök, hogy az ő üzenetét hirdessem nektek. A mai
igeliturgia egy épületről beszél, sarokkőről, amely fenntartja és megerősíti

a házat, városról, amely a biztonság és védelem kedvéért hegyen épült.
Ezek a kép ek arra ösztökélnek mindannyiunkat, minden keresztényt, hogy
közeledjünk Kri sztushoz, a sarokkőhöz, úgyhogy támaszunk lehessen, és
az az egyesítő elv, amely értelmet és egységet ad életünknek. Ugyanaz a
Krisztus ad méltóságot az Egyház minden tagjának, ő jelöli ki mindegyikük
küldetését.

2. Ma a világiakra bízott különleges küldetésről és méltóságról szeretnék
beszélni nektek ebben az Egyházban. Szent Péter azt mondja, hogya keresz
tények "királyi papság , szent nemzet" (1Pét 2,9). Minden keresztény, aki a ke
resztséggel beletestesült Krisztusba és Egyházába, Istennek szentelt személy.
Hivatása, hogy megvallja a kapott hitet. A bérmálás szentségében a Szent
lélektől további sajátos erőt nyer, hogy tanúja legyen Krisztusnak, és megossza
üdvözítő küldetését. Ezért minden világi keresztény lsten kegyelmének rend
kívüli múve, és a szentség magaslataira hivatott. Néha világi férfiak és nők

mintha nem értékelnék teljességében sajátos méltóságukat és hivatásukat.
Nem, nincsen "közönséges világi", mert valamennyien megtérésre vagytok hi
vatva Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Mint lsten szent népének kell
betöltenetek szerepeteket a világ evangelizálásában.

Igen , a laikusok "választott nemzetség, szent papság": arra is hivatott, hogy
" a föld sója" és " a világ világossága " legyen. Sajátos hivatásuk és küldetésük,
hogy az evangéliumot kifejezésre juttassák életükben, és így kovász módjára
belevegyítsék a vil ág valóságába, amelyben élnek és dolgoznak. ~ppen a vilá
got alak ító nagy erők - politika, tömegtájékoztató eszközök, tudomány, tech
nika , kult úra, nevelés, ipar és munka - területén illetékesek a laíkusok különö
sen küld etésük gyakorlására. Ha ezeket az erőket olyan emberek irányítják, akik
Krisztus igazi tanítványai, és ugyanakkor teljesen járatosak és ügyesek hiva
tásukban , akkor a világot valóban belülről fogja átalakítani Krisztus megváltó
hatalma.

3. A mai laikusok erős keresztény elkötelezésre vannak hivatva: át kell
hatniok a társadalmat az evang él ium kovászával. Mert Irország történelmének
döntő pontján áll. Az ír népnek választania kell, milyen úton halad előre. Új
ter emtm énnyé formálja-e át embersége minden szintjét, - vagy arra az útra
tér , amelyet annyi nemzet járt meg , túlzott jelentőséget tulajdonítva a gazda-
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sági fejlődésnek és anyag i vagyonnak, viszont elhanyagolva a lelkieket? Mit
használna Irországnak, ha a világ kényelmes útján haladna , lelkét pedi g el
veszitené?

4. Irország a múltban olyan ország vol t, amelynek egész kul túráját, nyelvét
és életmódját figyelem re méltó módon áthatották lsten dolgai és a kegyelmi
élet. Az élet bizonyos értelemben vallás os események köré fonódott. Az ír fér
fiak és nők mai nemzedékének az a feladata, hogy a modern ipar és városi éle t
összetettebb világát is ugyanazzal az evangéliumi szellemmel alak ítsa . Ma a
várost és a gyárat kell megt artan otok Isten nek, amint a múltban megőriztétek

neki a tany áitokat és a faluközösséget. Az anyagi hala dás nagyon sok helyen
a hit hanyatlására, a Kriszt usban való növe kedés , a szeretetben és igazságos
ságban való gyarapod ás elsat nyulására vezet ett.

Hogy ezt megtehessétek, hiteteknek összhangban kell állnia mindennapi
életetekkel. Nem lehettek igazi keresztények vasárnap, csak ha igye keztek húek
lenni Krisztus szelleméhez a munkátokban, kereskedelmi ügyeitekben, szak
szervezetetekben, munkaadói vagy hivat ásszervez eti összejöveteleiteken is.
Hogyan lehetnétek igazi kr isztusi közösség a szentmisén, ha nem igyekeztek
az egész nemzetközösség javával törőd ni , amikor a részleg , a csoport, amely
hez tartoztok, döntéseket hoz? Hogyan állhattok az ítélő Kr isztus elé, ha nem
tartjátok észben , milyen hatással van a szegényekre közö sségetek vise lkedése
vagy egyéni életetek st ílusa? Hiszen Krisztus azt fogja mond ani mind annyiunk
nak : "Amit egynek e legkisebb testvéreim közül tettetek, nekem tettétek " (Mt
25,40).

Nagy örömmel és hálával é rtesültem a munka és együttmúködés csodálatos
szelleméről , amellye l mindnyájan részt vettetek látogatásom anyag i és lelki elő

készitésében. De még mennyivel csod álatosabb lenne, ha mindig meglen ne
bennetek a munkának és együttmúköd ésnek ugyanez a szelleme " Isten d icső

ségére és Irország tisztességére " !

5. Itt Limerickben nagy mezőgazdasági vidék en vagyok; közületek sokan
parasztok. Otthon érzem magam k öztetek. éppú gy, mint sz ül őhazárn, Lengyel
ország falus i és hegy i népe kör ében . I:s megismétlem nektek, amit nekik mond
tam: Szeressétek a föld et, szeressétek a mezei munkát, mert külön ös módon
közelében tart benneteket Istennek, a Teremtőnek.

Akik városba költöztek, itt vagy külföldön, azok nak azt mondom : Orizzétek
meg kapcso latotokat lrország fö ld jébe mélyedő gyökereitekkel, családotokkal
és kultúrátokkal. Tartsatok ki híven az itt tanul t hit , imádságok és értékek rnel
lett , és adjátok át ezt a gazdag és jó örökséget gyer meke itekn ek.

Mindnyájatoknak mondom : t isztel jétek és ol talmazzátok családotokat, csa
ládi életeteket, mert a család az ír laikátus keresztény cselekvésének e lsőd 

leges területe, az a hely, ahol legfőképpen gyakorol játok " királyi papságot oka t" .
A keresztény család a múltban Irország legnagyobb lelki forrása volt. Modern
életföltételek és társadalmi változások a családi életben új form ákat és új ne-
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hézségeke t hoztak létre. Azt mondom nektek : ne veszítsétek el bátorságotok,
ne kövessétek azt az irányt, amely szerint a szor osan egybeforrt családi élet
elavult. A keresztény család ma jelentősebb az Egyházban és a társadalomban,
mint valaha.

Bárcsak frország továbbra is, mind ig tanúság ot tenne a mode rn világ előtt

hagyományos el kötelezettségéről a házassági kötelék szentsége és felbontha
tatlansága tekintetében! Bárc sak mindig támogatnák az irek a házasságot sze
mélyes elkötelezéssel éppúgy, mint poz itív társadalmi és törvényhozói csele k
véssel!

Mind enekfölö tt becsül jétek nagyra a házasság szents égének csodálatos
méltóságát és kegyelmét. Készüljetek föl komolyan rá. Higg yetek a lelki erőben,

amelyet Jézus Kris ztusnak ez a szentsége megad a házassági egység meg
szilárd ítására, a közös élet minden válságának és nehéz kérdésének megoldá
sára. A házasoknak hinniök kell a szentség szentté tevő ere jében ; hinniök kell
hivat ásukban, hogy házasságukon át Krisztus szeretetének hatalmát tanúsítják.
Az igaz szeretet és lsten kegyelme sohasem hagy ja, hogya házasság két kü
lönálló ember önközpontú viszonyává váljék, akik egymás mellett is sajá t érde
keikért élnek.

6. És itt egy különös szavam van az ír szülőkhöz. A házasságn ak magában
kell fogl aln ia a nyit ottságot a gyermekek ajándéka iránt. A keres ztény házaspár
isme rtetőjegye a nagylelkű nyitottság, hogy elfogadják a gyer mekeke t I sten tő l

szerelmük ajándékaként. Tiszteljétek az életnek lsten adta ritmusát, mert ez a
tisztelet lsten iránti tiszteletünknek egy része , aki férfit és nőt teremtett, saját
képére teremtette őket, és nemiségük for máiban saját életadó szeretetét tük
rözteti. Ezért mindannyiotoknak mondom : ill essétek föltétlen és szent tisz telet
tel az emberi életet, legyen szent nektek fogantatása első pil lanatától fogva . A
meg nem született élet teljes sérthetetlenségének véde lme az emberi jogok
és embe ri méltós ág védelmének egy része .

Kedves ir apák és édesanyák, higgyetek a hivatástokban , abba n a gyönyörú
séges házastársi és szülői hivatásban, amelyet lsten adott nekt ek! Higgyétek,
hogy O veletek van, - mert minden szülői hivatás égen és földön tőle veszi
nevét. Ne gondol játok , hogy bármi, amit az életben tesztek, fon tosabb, mint
hogy jó keresztény apák és anyák legyetek. Ne hallgassanak az ír anyák, fiatal
nők és lányok azokra, akik azt mondják nek ik , hogy valami állás ban dol gozni,
világi hivat ást betölteni fontosabb, mint az életadás és a világra hozo tt életrő l

való gondoskodás anyai hivat ása. Az Egyház jövője, az emberiség jövője nagy
részt a szülőktől és otthonuk családi életétől függ . A család egy nemzet nagy
ságának igazi mértéke , éppen úgy. min t ahogy az ember méltósága a civilizáció
igaz i mért éke.

7. Maradjon otthonotok mindig az imádság ott hona. Marad jon , vagy legyen
ismét a mindennapos családi ima helye. Ha ezt megígérnétek nekem, az lenne
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a legnagyobb ajándék, amit adhatnátok, amikor elhagyom vendégszerető part
jaitokat.

Átadni gye rmekeiteknek a szü l e ite ktő l kapott hitet: ez l egelső szülői köte
lességetek és legnagyobb szülői kiváltságotok. Az otthon legyen a hitoktatás
első helye , amint hogy az legyen az imádság első iskolája ls. írország nagy lelki
befolyása a világtörténelemb en nagy mértékben az ír otthonok vallásosságának
köszönhető: mert itt kezdődi k az evangelizálás, itt van a hivat ások bölcsője .

Felh ívom tehát az fr szü lő ket, ápolják tovább a papi és szerzetesi hivatásokat
otthonukban, fiaik és leánya ik közöt t. Nemzedékeken át minden ír szülö leg
hőbb vágya volt , hogy legyen egy pap vagy szerzetes fia, egy Istennek szentelt
lánya. Legyen ez továbbra is a vágyatok, a könyörgésetek. A fia itok és lányai
tok számára nyfló lehetőségek növekedése miatt sohase becsüljétek kevese bb
re azt a kiváltságot , hogy Krisztus kiválasztja egy fiatokat vagy lányotokat, és
meghívja, hogy hagy jon ott mindent és kövesse őt.

Máriára bízom mindezt, "az ír nemzet fényes napjára". Az O imái segitse
nek minden fr otthont, hogy olyan legyen, min t a názáreti szent ház. Sok fiatal
keresztény indul az életbe ezekből a házakból, mint Jézus Názáretből. Bárcsak
a Szentlélek erejében indul nának, hogy fo lytassák Krisztus müvét, és az ő

nyomában tartsanak az évezred vége felé, a huszonegyedik századba . Mária
meg fog tartani mindnyájatokat annak közelében, aki "a jövendő világ Atyja"
(Iz 9,6).

lsten és Mária legyen veletek és íro rszág családjaival mindenkor !
(Rövidítve)

HOMILIA A NEW YORK-I YANKEE STADIONBAN , OKT. 2

1. "Béke veletek l"

Ezek voltak Jézu s e l ső szavai apostolaihoz feltámadása után . Ezekkel a sza
vakkal a feltámadt Krisztus újra békét öntött szívükbe, akko r, amikor még
mindig a rémület ural kodott bennük a nagypé ntek első rettenetes megtapasz
talása után. I:n ma a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, Lelkének ere jében , a
létéért aggódó világ kellős közepén, megismételem nektek ezeket a szavakat,
mert az élet szaval: "Béke velet ek ' "

Jézus nemcsak egyszerü en békét ad nekünk. Az O békéjét adja, az O igaz
ságának kiséretében. O a Béke és az Igazságosság. O lesz a Békénk és a
mi Igazságosságunk.

Mit je lent ez? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, az emberré lett Istenfia, a
tökéletes ember, tel jessé tesz i, helyreáll ftja és kinyilvánftja önmagá ban azt a
felülmúlhatatlan méltóságot, amelyet lsten kezde ttő l fogv a szán az embernek.
O megval ösitja magában az ember hivatását : egészen kiengesztelődött az Atyá-
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