
ESZMt:K ÉS ESEMÉNYEK

A SZENTATYA LENGYELORSZÁGBAN

II. János Pál pápasága alatt másodszor látogatott el hazájába. Az 1979 óta
eltelt négy év aránylag rövid idó, de sok és nagy változást hozott az ó életé
ben is, a lengyel egyházban is. Meghalt Visinszkij bíboros, nyomába Józef
Glemp lépett. Lengyelország nagy társadalm i válságokon ment át, s ezek meg
oldására a vezetóség mind inkább igénybe veszi az egyház tekintélyét. Maga
a pápa kis hí ja életével fizetett a török merényló golyó jáért. Mindezek a súlyos
események valamiképpen rávetették árnyékukat az idei útra . A négy év elótti
kölcsönös önfeledt ujjongással szemben most csendesebb, komolyabb, meg
gondoltabb volt az alaptónus . A lényeg természetesen változatlan maradt. Egy
felól a pápa minden percét - olykor még a rövid éjszakai pihenóból is elvonva
- és minden erejét honfitársai erósítésére, vigasz talására szánta, m á stel ől az
emberek százezrével, milliószám tódultak látására, hallására, s adtak kifeje
zést ragaszkodó szeretetüknek, ha kevésbé hangosan is, de annál több öt
letességgel.

Az Osservatore Romano cik kírója szerint ez az utazás ..az egyensúly mes
termúve" volt a Szentatya r é sz é r ő l . Mert egyformán kevéssé kielégító lett
volna , ha csak miséket mond és imádkozik, anélkül , hogy tudomást venne a
fennálló probl émákról és osztoznék bennük, - vagy ha beavatkozik a napi po
litikába, és így veszélyezteti a látog atás lelkipásztori je lleg ét. O azonban össze
tudta olvasztani az elveket a realitással , népe életének lelki-vallási és társadal
mi olda lait , állandóan egy magasabb szinthez: a feltétl en emberi és keresztény
értékek erkölcsi követe lményeihez viszonyítva. I:rte tt hozzá, hogy szóvá tegyen
mindent, ami honfitársai szívét nyomta, anélkül , hogy bárkit megbántson, vagy
zabolátlan szenvedélyeket keltsen. Nyíltan , de a kelló tiszt elette l tárgyalt a ve
zetókkel. Hirdette a jogokat és a kötelességeket egyaránt. ..Nem akarunk olyan
Lengyelországot , ami nem kerül nekünk semmibe." Megértette az emberekkel,
hogy a polgári élet megjobbítása hosszú, türelmes közös munka és szakadat
lan párbeszéd múve. Mindenütt úgy visel kedett, mint igazi fópap és igazi pap:
teljes készséggel , részvéttel , gonddal , lelkipásztori szeretettel közeledve em
berekhez és problémákhoz ; és mint igazi lengyel, aki szívében hordja népe
történeimét és máriás áhitatát.

Ha megpróbáljuk ennek a hétnek (június 16-23.) zsúfo lt programját és
megnyilatkozásait valamiképpen súlypontok köré csoportosítani, talán éppen
ez lenne az első szembetúnó: a ..történelmi " jelleg. A pápa kifogyhatatlan volt
a lengyel múlt dicsőségé nek és fájdalmainak fölidézésében . Szavait jelkép es
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aktusokkal támogatta: így amikor Varsóban Szobieszki János király szíverek
Iyéjénél vagy Poznanban az első két lengyel király sírjánál tisztelgett. Ez máris
azonos hull ámhosszra hozta hallgatóival, erőt és bátorltást nyújtott nekik. De
nem fukarkodott a tanul ságokkal sem: mi következik mindebből a jelenre nézve.
Igy a nemzeti élet páratlan, szerves egységét tárta a hívek elé.

Auschwitzba ezúttal nem látogatott el, de amit az szimbolizál , azt három
szor is erőteljesen kifejezésre juttatta. Először Varsóban a hirhedt " Pawiak"
náci börtön meglátogatásával, majd indulása előtt megállva és imába merülve
a volt gettó helyén emelt emlékmú előtt. Végül Niepokalanówban, "a Szeplő

telen városában", ahol fölkere ste Kolbe atya celláját, és fogadta korábbi láger
lakók egy küldö ttségét. Az ott mondott szentmisén áldotta meg 70 misszion á
rius keresztjét. A misén részt vett Gajowniczek is, akiért P. Kolbe életét áldozta.

A másik nagy nehézkedés! irány, a földivel éppen ellentétben, "a mennyei
hierarch ia" felé mutatott . A múltb ól a jelenen át az időtlenségbe. Hogy az út
lelk i központja Czestochowa volt , azt monda ni is fölösleg es. Három napon át
éjszakára is oda tért vissza a pálos kolostorba, és együtt énekelte a zarándo
kok tömeg eivel a híres este 9 órai fohászt : " Mária, Lengyelo rszág Királynője,

közel vagyok hozzád, megemléke zem rólad, virra sztok l" A fekete Mária előtt

mondta el sz ívébő l szakadt l egbensőségesebb könyörgéseit , nyilvánosan és
csendes elmerülésben. Hálás emlékül hagyta ott neki azt az övet, amelyet a
merénylő golyója átlyukasztott. Szentmiséi folyamán egész sor Mária-képet
koronázott meg az ország különböző tájairól. Jellemző, hogy a szl lézlal bánya 
vidéken Piekary kegyhelyet a pápa maga akarta fölkeresn i, de ott lehetetlen
volt akkora területet találni, ahol az emberek ellé rjenek. Hogy Piekaryba za
rándokolhasson - állaplt otta meg mosolyogva -, ahhoz magának Piekarynak
kellett zarándokútra kelnie . Csakugyan: a kegyképet Katowice repülőteróre

hozták be.
Az Istenan ya kísére tében ott voltak a szentek. A legfontosabb mozzanat

itt három boldoggá avatás volt. Poznanban Ursula Ledóchowska, "a haldokló
Jézus Sz ívé ről elnevezett orsolyiták" alapítója (1865-1939) került oliárra. Már
családja is kivételes : nővérét, Mária Teréziát, a Kláver Szt. Péter missziós nő

vérek alapítóját, az 1975-ös szentévben avatták boldoggá , testvére, Wladim ir
a Jézustársaság rend főnöke, nagybátyja, Mici szláv lengyel prímá s, majd a
hitterjesztési kongreg áció prefektusa Rómában. A "szürke orsoly iták " anyját
a legszegényebbek iránti szeretet és szolidaritás jellemz i elsősorban . Krakkó
ban pedig kettős boldoggá avatásra került sor . Albert Testvér (Adam Chmie
lowski, 1845-1 916) olvasóink előtt is Ismert (vö. Szolgálat 24/45) ; Raffael Kali
nowski (1835-1 907) kalandos katonai pályafutás és szibériai hadifog ság után
42 éves fejjel lép be a kármelitákhoz, s alap ítja egymás után a kolos torokat
hazájában, köztük a pápa szü l őhe lyén is, ahol a halál is érte. Érdekes tény szá
munkra életében, hogy Győrben végezte a teológiát.

Hogy mindez nemcsak " jámbor" kultusz , hanem beleépül a mindennapi élet 
be, arra csak két kis példa: Piekary kegyképe ..a szociális igazságosság és
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szeretet Madonnája" nevet viseli , Sziléziai Szt. Hedv iget pedig a pápa homiliá
jában mint "a nemzetközi szeretet szent jét" mutatta be.

A pápa legfontosabb ténykedése ezen az úton a Fekete Mária 600 éves
jubileumára meghirdetett szentév ber ekesztése volt a Czestochowában celeb
rált ünnepélyes szentmisével. Tal án nem érdektelen egyszer megemlíteni né
hányat azokból az aj ánd ékokb ól, amelyeket a hivek ötle tes szeretete a misék
felajánlási körmenetein adott át : a kegyk épne k egy mill iónyi gabonaszemból
összeállftott másolata, a nemzetet tápláló parasztokra emlékezve; egy bányászt
ábrázoló kis bronzszobor ; egy földgömb az összes lengyel missziók helyével :
a Jasna Górában ép ítendő II . János Pál zarándokház makettja; egy ezüst szi v
ezzel a felirással: II. Jáno s Pálnak Wielkopolska mun kásaina k szíve; pénz
összeg szűkőlkőd ő családok és leányanyák megsegítésére stb.

A zarándokút Krakkóban végződött. Wojtyla érsek annak idején úgy tervez
te, hogy majd ,apápát hivja meg az egyh ázmegye i szinódus be rekeszt és ére.
Nem is álmodta, hogy ő lesz majd ez a pápa . .Jme, Urun k Jézu s Krisztus sze
relméért és hogy megtartsátok az ő szavát , végb evittétek ennek a szinód usnak
a munkáját. Nyilvánuljon meg gyümölcse abba n, hogy Urunk Jézus Krisz tus
Atyja még nagyobb szeretettel szeressen benneteket, s még nagyobb szere
tettel az Egyházat , amelyet szolg áltok. Nyilvánuljon meg ennek a szinódusnak
a gyümölcse abban , hogya Szentháromság még inkább ott lakozzék a krakkói
érsekség, e nagy közösség mind en fiának és leányának lelkében. " A már emlí
tett ünnepi misén kívül itt vette át a krakkói egyetem diszdoktor i oklevelét,
fölszentelte az új 'Nowa Huta- i templomot, itt találkozott Lech Walesával és
családjával, és itt foly tatott a varsói két órás tárgyalás után még egy megbe
szélést az állami vezetókkel. Hogy nem hiába, azt mutatj a a hadiállapot júl. 22-i
felfüggesztése is. Hogy is hangzott Szob ieszki János jelmondata? ..Veni , vidi,
Deus vicit" (Jöttem, látta m, lsten győzött) .

Wroclaw székese gyházában a püspököket ajánlotta a hívek imáiba,Lengyel
ország és az egész vil ág püspökeit, " hogy egyek legyenek Jézus Krisztusban ,
hogy így egyesülve Jézus Kri sztu sban meg tudju k menteni a világot Jézus
Krisztusban , - mert csak Benne van a világ üdvössége, tegnap . ma és mind
örökké."

"Nincs másom, amit adjak nektek, mint az áldásom ." .Jndul ásomkor még
egyszer át szere tném ölelni szememmel és szívemmel ezt az egész föld et :
szeretném tekintetemet megjártatni a lengyel munka nagy terén ; ott állni min
den nagy és kicsiny munkapad mellett. a megmúvelt földön és az iparban, az
alkotó munka padj ánál. mindenütt, ahol csak ember dolgozik ; szeretnék olt
lenni minden dolgozó meli ett. "

A repülótéren csak néhány kiválasztott lehetett jelen a pápa búcsúján. De
a távolból még sokáig hallhatta a tömeg énekét. Amikor pedig gépe a magasba
lendült, ezer apró fénycsóva kísérte. Az emberek kis tükrökkel fogtá k fei a
napsugaraI, és szórtá k útjára.

S.M.
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