
szóróval a kezében válaszolt a legkülönbözöb b kérdésekre, problémákra Bécs
"Váci utcáján", a Kii rntnerstrassén.

A katolikus napok csúcspont jait a Szentatyával együtt töltött órák alkották:
az Európa-vecsernye, az ifjúsági találkozó a stadionban és a zárómise a Donau
Parkban. Eze kről másik besz ámo t önk próbál vázlatot adn i.

A Katol ikus Napok lelki hatását termész etesen nem mérhetjük le. Minden e
setre a vallásosnak éppen nem mondható "Neue Kronenzeitung" a következő

vasárnap 30 osztrák plébánián közvéleménykutatást rende zett. Nemcsak hogy
a templomok volt ak látogatottabbak és többen járultak a szentségekhez, hanem
rendk ívüli érdeklődés mutatkozott a pápától megáldott keresztek és a beszéde it
tartalmazó Osservatore Romano-különkiadás iránt (100 OOO példányban jelent
meg, a legtöbb plébánlán utána kellett rendeln i). S ami még több : egy linzi
lelkipásztor szerint néhány válni készülő házaspár meggondol ja elhatározását,
másutt az egyházból kilépettek vagy kilépni készülők tértek vissza, .rnert a
pápa olyan fantasztikus" (,toll ') . De sóhajtva hozzáfűzték : "Ha az egyház is
ilyen fantasztikus lenne ..."

Eke B. Ant al

II . JÁNOS PÁL PÁPA LOURDES-BAN IOS AUSZTRIÁBAN

A pápa annak idején a lourdes-i Eukar isztikus Kongresszusra készült , de
részvételét a merénylet megakadályozta. Aug . 14-én végre sor került arra , hogy
- a történelem folyamán először - a katolikus egyház feje mint zarándok meg
jelenjék a lourdes-i zarándokok között. A vasárnapi Úrangyala után indult el
helikopteren ; Mitterrand elnök és a francia püspöki kar fogad ta. Miután a
tarbes-i prefektúrán elbeszélgetett az elnökkel , a zarándokok tömege között
autón ment föl a grottához, ahol mély imába merült, majd beszédet mondo tt.
Este előimádkozta a szentolvasót, utána gyertyával a kezében ő is részt vett
a közismert " fáklyás körmeneten" . Mária-énekek, fohászok válto gatták egymást
mindenféle nyelven . Este 1/2 11-kor ért véget a felvonulás. Ezt követte a pápa
beszéde a gyertyafénytől átsugárzott éjszakában : " Ezen a békés éjszakán mi
virrasztunk. Virrasztunk, Mária dicsőségének megünneplésére várva. Immár
nem ki-k i titokban, hanem mérhetetlen népként, a feltámadott Jézus Krisztus
nyomán haladva , megvilágítva egymást, magunkkal ragadva egymást, a Kr isztus
Jézusba vetett hitre támaszkodva, az ő igé ire, amelyek vil ágosság szívünkben.
Jézus azt mondja nekünk: , ~g j enek lámpáitok' (Lk 12,35): a hit lámpája , az imád
ság lámpája! Egyesül jenek imáink, s igy szállj anak lsten felé , mint ahogyan
gyertyánk láng ja." Mindenki elho zza ide egyén i szándékait ; de tágítsuk ki te
kintetünket, és esedezzünk az egész világért I Az éhezőkért, a háború és ter
ror izmus áldozatalé rt . az elnyomottakért, emberi méltós águkban megbántot
takért ; a munkanélküliekért, betegekért, magányosakért ... Vége-hossza nincs
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az emberi szenvedés sorozatának, és "bennük Krisztus , az Emberfia szenved" .
Beszéde förészében szolidárisnak vallotta magát a hitükért üldözöttekkel, és
a Szeplötelen kegyelméért könyörgött számukra .

Nagyboldogasszony ünnepe zsúfolt programmal várta a pápai zarándokot.
Kora reggel a papokkal és szerzetesnökkel találkozott, majd egy kicsit gyón
tatott. Tíz órakor volt az ünnepélyes szabadtéri szentmise, kb. 300 OOO ember
részvételével , hornlllával. a végén felajánló imával és Úrangyalával. Máriát mint
lsten tanúját állította elénk a megváltás misztériumában, összekapcsolva égi
születésnapját a földivel és a megváltás jelenlegi jubileumi évével. - Követ
kezett két elmaradhatatlan találkozás : a fiatalokkal és a betegekkel. A fiatalok
Lustiger bíborossal a földalatti X. Szent Pius bazilikában vártak rá. Mária példá
jával megtanít hinni , remélni, egymást szeretni - mondotta nekik . A szeretet
útja nehéz és igényes. De ha járjuk, meg fogjuk tudni keresni és találni az új
élet, az új társadalom óhajtott formáit. Mária tanítson bennünket az Egyház
szolgálatára - mi vagyunk az Egyházi - és az ima szellemére. "Az ima első

sorban nem önmagunk kielégítésére való. Kivetkőzés magunkból, hogy az Úr
rendelkezésére bocsássuk magunkat, öt hagyjuk Imádkozni bennünk. Az Egy
ház lélegzetvétele, ráhangolja Istenre . Lényeges szolgálat az Egyházban, a
dicséret szolgálata, lehetövé teszi az embernek a megnyllást a Megváltó felé.
Elkötelezettségünk forrása és torkolata. Bárcsak sohase tudnánk szétválasztani
a cselekvést és a szemlélödéstl ts szárnyaljanak imáink az Eukarisztia köz
pontja felé, ahol maga Krisztus ragadja meg életünket, hogy felajánlja a ma
gáéval együtt , és gyümölcsöt hozasson vele."

Ezután a Szentatya a betegek közé ment - köztük kétezer tolókocsis - ,
igen sokakat személyesen üdvözölt, megáldott, majd közösen szólt hozzájuk
a szenvedés ezerarcú, kemény valóságáról. Három jótanácsot hagyott nekik:
ismerjék fel szenvedésüket világosan, fogadják el és végül ajánlják föl. A szo
kásos szentségi körmeneten, a kegyhely talán legmegrázóbb aktusán most ö
maga vitte az Oltáriszentséget és áldotta meg vele a betegeket. Közben minden
nyelven hangzanak a szenvedélyes fohászok: "Uram, ha akarod, meggyógyít
hatsz!" "Uram, hogy lássak!" - A körmenet után már csak egy rövid búcsú
beszédre volt Idő, hogya késő esti órákra visszaérjen Rómába. Lourdes törté
nete szépséges lappal gyarapodott.

+
II. János Pál ausztriai látogatása 75 óráig tartott, 17 beszédet mondott el

alatta. Színhelye lényegében Bécs volt, és Mariazell ösi kegyhelyén fejeződött

be. De hangsúlyozta, hogy az egész országnak szólt. ts ha ő nem is juthatott
el sokfelé, annál inkább özönlöttek hozzá az emberek mind a kilenc tartomány
ból.

"Ez a látogatás - írja ő maga az "Osservatore Romano" német különkiadá
sában, amely beszédeit tette közzé - mély benyomást tett rám. Különleges él
mény volt részvételem az osztrák Katoli kus Napon, amely a remény jegyében
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állI. A pápával közösségben ünnepélyes hitvallást tettetek le : Csak a Megvál 
tónk ba, Jézus Krisztusba vetett hit teszi lehetóvé az igazi reményt ; csak ebben
a hitben élhetünk igazán."

Természetesen lehetetlen a dús programot részletesen ismertetn i. A pápa
szemmel láthatóan " jól készült Ausztriából " , áttekintett e történeimét és jelen
legi problémáit, sokszor idézett nagy jainak mond ásaiból. A lelke sedés nem
csak a tömegek körében mutatkozott spontánul , hanem feltűnó mértékben ott
is, ahol erre kevésbé lehetett volna számítani : a diplo maták, a tudósok, múv é
szek körében. Megkísérelünk néhány súlypontot kiemelni.

Elsó nagy ténykedés szepl. 1Q-én, szomb aton délut án az Európa-vesper á
son való részvétel voll. A sem leges kis Ausztr ia öntudattal állította magát ben
ne az európai kereszténység metszópontjába. Négy bíboros tartott rövid elmél
kedést a Hegy i Beszéd egy-egy passzusáról : Lustig er Párizsból , Macharski Krak
kóból , Meisner Berlinból és Kuharics Zágrábból. Nagy megindultságot keltett,
amikor a krakkói érsek egy marék hamut nyújtott át König bíborosnak az
auschw itzi krematóriumból. Ezután a pápa segített fel állítani , majd megáldotta
azt a nagy keresztet, amelyet a Heldenplatzon az ünnep maradandó emlékére
áll ítottak fel. Elótt e vonultak azok a fiatalok, akik már e l ő z ő este min t a keresz
tény remény és jövó szimbólumai mutatkoztak be. A felmagasuló kereszt mellól
csendül meg el ősz ör a Szentatya hang ja : "Der Friede sei mit euch!" Beszédé
ben áttekinti a keres ztény igehirdetéstól és hittól átjárt Európa történetét, és
komoly lelkiismeretvizsgálatot is tart. Háborúk, hitszakadások sötétlenek ebben
a történelemben. " Mint atyáink örökösei a vétekkel terhelt Európ át is a kereszt
alá hozzuk. - A fegyverek nyelve nem Jézus Krisztusnak és nem az ó Anyjának
nyelvel" A refr én még is: "a kere sztben a reménység ." De csak akkor, ha ko
molyan vesszük üzenetét: "A kereszt ezt mond ja : Vessük be életünket test
vérünkért, hogy az övével együtt a magunkét is megmen tsük. A kereszt ezt
mondja: A szeretet erósebb a gyűlöletnél és bosszúnál - nagyobb boldogság
adni , mint kapn i - latba vetni eró inket többet ér, mint csak követelni. A kereszt
ezt mondja : Nincs kuda rc remény nélkül - sötétség csillag nélkül - vihar
megmentó kikötó nélkül. A kereszt ezt mond ja : A szeret et nem ismer határokat :
kezdd a legközelebbin, és ne feledkezz meg a legtávolabbi ról. A kereszt ezt
mond ja : lsten mindig nagyobb, mint mi emberek, nagyobb, min t a mi csódün k 
az élet erósebb, mint a halál."

A ragyogó ószi estére szeles , bar átságta lan vasárnap következett ; s amikor
a pápa a 300 OOO hivótól megtöltött Donauparkban szentmiséjé re az ol tárhoz
vonult, az esó is alaposan eleredt, és az Egyház .vrto rl ás át" (az olt árt így ké
pezték ki) bizony fürösztötte a víz. A Szentatyát a Kal. Napok bizott sága elnöké
nek, Ploiernek nagy fehér esernyóje védte; a szellem es rajzoló ezt írta képe
alá: "Ha nem lennének a katolikus vil ágiak óvó ernyói , az egyházi hivatal még
több viszontagságnak lenne kitéve . . ." Az emberek még esókö penyüket is
megosztották egymással (ernyót tilos volt vinni). Kedves epizódként a segély
szolgálat felaj ánláskor forró teát osztogatott az ázott híveknek . De jóformán
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mindenki kitartott a majd 3 órás szer tartás végéig. A pápa külön köszönetet
is mondott érte . Beszédét egyik kedves evangél iumi szakaszára, a tékozló fiú
példabeszédére építette fel. Az emberiség és a csa lád he lyzetérő l szólt , és
külön figyelmeztette a szül öket : legyen erejük "el bocsátani" tudni gyermekei
ket, de maradjanak mind ig készenlétben szolgálatukra. Felajánláskor az egy
házmegyék küldöttei vitték eléj e adományaikat. Mise végén a pápa 200 OOO kis
kere sztet áldott meg - a nagyemlékkereszt után a mi apró keresztjeinket, hogy
kísérjenek az életben tovább.

A harmadik nagy csúcspont te rmészetesen a mariazelli zarándoklat volt,
aho l a Szent atya elemében tal álta magát ( "IOn magam , lengyel és róma i, boldog
vagyok , hogy zarándokként idejöhetek" ), a lelkesedés pedig nem ismert határt.
Kb. 7000 pap, szerzetes és nővér gyúlt össze , a zarándokok pedig már kora
hajnalban sereglettek. A " Magna Mater "·nél mondott beszédét lap unk más
helyén közöljük.

A "kisebb" talá lko zók k öz ül elsőne k az ifj úságét emelnénk ki, ahol a részt
vevők számának (70-80 OOO) a stadio n falai szabtak határt. "Geh mit uns auf
unserm Weg" , járj velü nk utu nkon , harsogott vég nélkül az ének, s a pápa
mintegy feleletül : ..Ma este a tietek vagyok" - majd huncut mosollyal hozzá
tette : "de nem egés z éjszaka"! A fiatalok nagyon komolyan készültek erre a
találkozásra. Kérdéseiket, vágyaikat levelek formájában, albumba kötve nyújtot
ták át. A helyszínen pedig jelenetek során át, tánccal és kifejező zenével kísér
ve tárták fel problémáikat. Válas zában a Szentatya - anélkül, hogy külön-külön
kitért volna az egyes kérdésekre - csod álatosan tud ta poz itívvá tenni a nega
tívumokat. ..Ti magatok áll ítottátok elénk éppen most igen hatásosan és komo
Iyan: a vil ág és a kor , amelyben ma élünk, nagy kíhívás számotokra ... De az
éjszaka közepe, mint valaki mondta, egyben már a nappal kezdete is." A fiata
lok krit ikus föllépése jó jel : azt jelzi, hogy igényük és képességük van a vil ág
és az Egyház sorsának alak ítására. ..Legyen bátorságotok és türelmetek kic siny
lépésekhezl " "Fordul jatok a panasz és a vád hely ett saját felelősségetek felé !"
IOs hivatkozott a virágokból álló keres ztr e, amit a fiata lok a középen ki raktak,
s amihez a végén ő maga is hozzátette saját virágcsokrát. "Virágzó kereszt.
Jézus győze lm i jele, a Megfeszítetté, aki egyben a Feltámadott. A húsvéti hit
jele mindannak ellenében, ami megbéníthatna benneteket." A közös könyör
gésekre kigyúltak a jelenlevők kezében a gyertyák , fényár töltötte be a stadiont.

Igen ko moly visszhangot keltett az ökumen ikus ta lálkozó a keresztény hit
vallások képviselőivel. Külö nösen Dieter Knall evangélikus püspök vetette föl
nyíltan a problémákat. (Ausztri ában nem egészen 300 OOO evangélikus él) . A
résztvevők igen jó benyomásokkaloszolt ak szét , sőt programon kívül következő

vasárnap még egy külön rádiós ökumenikus félórában emlékeztek meg az ösz
szejövetelről . A metodista szuperintendens kije lentette : " Ha ami elhangzott ,
csakugyan megvalósul , akkor nagyon bizakodó vagyok ." Különben Tsiter ort o
dox metropolita a pápa érkezése alkalmából ünnepélyes Te Deumot mondott
érte, - az els ö ilyet a ke leti egyházszakadás óta.
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Az "Irgalmasság Házában" tehetetlen öreg ek, betegek, szellem i károsultak
várták a Szentatya jövetelét. Csak kevesen tudtak elmenni közülük a kápoln á
ban tartott istentiszteletre. De a pápa végigjárta az ágyakat, hol mosol yogva,
hol el-elcsukló hangon vigasztalva, simogatva, áldva. Avendégmunkásokkal 
külön is a lengyelekkel - való találkozások hátterét sötétre festette a munka
nélküliség egyre súlyosbodó gondja.

Egyik legérdekesebb beszédét püspöktestvéreinek tartotta a Szentatya . Fel
vázolta az átalakult vezetői stílust : "A püspököknek ma közelebb kell álln iok
a hivek életéhez. A konvenció kerftései és nem egyelőszobakorlát leomlott."
Krisztus tanújaként, személyes meggyőződésükből erősítsék testvéreiket. Hi
szen az istenhitet ma már nem lehet magától értetődőnek fö ltételezni. Majd az
egymással és az összegyházzal való egységet emelte ki.

Dr. Rudolf Klrchschl áqer köztársasági elnök búcsúszavaiban hálásan jelen
tette ki : osztrák tala jon még soha senk inek sem sikerült mindöss ze négy nap
alatt annyi teherbiró hidat épitenie. Hidat a testvéreg yházak felé, az ifjúság és
az öregek felé, a munkások és parasztok, a tudósok és múvészek felé, s azok
felé is, akik állam unk felelősei. "Ha mi Ausztriában olyan emberektő l veszünk
búcsút , akik drágák nekünk, azt mondjuk nekik: lsten óvjon , viszontl átásra.
lsten óvja, Szentséges Atya, és a viszontlátásra Ausztrl ábanl" Ez a látogatásról
az államelnök véleménye . I:s az utca emberéé? Ketten nézik a pápa menetét
a bécsi utcán. Az egyik : "A pápa is csak emberi" A másik : "De abból az ember-
ségból kihoz valamit!" .

S. M.

A HATODIK POSPöKI SZINÓDUS

1983 szeptember 29-től október 29-éig kerek egy hónapon át ülésezett a
pápa elnöklete alatt Rómában a világ püspökeinek 221 tagból álló hatod ik szl
nódusa. Ezek az összejövetelek immár a II. Vatikáni zsinat utáni egyház életé
nek ritmusához tartoznak, és eleven képét mutat ják annak, hogya katolikus
egyház, a történelemben először, napjainkban valóban egyetemes egyházzá,
világegyházzá lett. A résztvevóknek több mint kétharmada az egyes országok
püspöki karainak választott képviselőiből áll. Rajtuk kívül a kelet i szertartású
katolikusok néhány főpásztora, a szerzetesrendek néhány képvise l ő j e , a római
központi egyházi hivatalok vezetésével megbí zott 21 bíboros, valamint a pápa
által kinevezett 24 püspök vett részt a szinóduson. Ha a Rómában rn űk öd ő bí
borosokat és a szerzetesrendek képviselőit leszámít juk , akkor arra a meglepő

tényre bukkanunk, hogyarésztvevőknek több mint kétharmada az úgynevezett
"harmadik világból" , vagyis Latin-Amerikából, Afr ikából és Azsiából származik.
Eltolódott a katolikus egyház súlypontja a "fiatal egyházak" felé! Főként a jó
részt fiatal , fényes fekete bör ű afrika i püspökö k negyvenen felüli csoportja
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