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II. János Pál pápa rnost júniusban harmad ízben látogatott el hazájába,
ezúttal elsősorban azért, hogy Varsóban megnyissa és bezárja a II. Orszá
gos Lengyel Euchariszt+kus Kongresszust (az elsőt 193D-ban Poznánban tar
tották) . A Szentatya először 1979 jÚlliusában, másodszor pedig 1983 júniousá
ban járt Lengyelországban. A Lengyel Államtanács elnöke a püspöki kar után,
az idén jan. 2-án hívta meg a pápát. A lengyel püsp ökkarl konferencia meg
fogalmazása szertnt: "Krfsztus helytartójának harmadik látogatása lengyel
földön mpndenkoitól, főleg a hivőktől személyes bevetést és hozzájárulás-t kö

veteI. Rendezni kell lelkrísmeret ünket , fel kell ezttanunk és el kell mélyltenünk
a vallásos életet, ugyanakkor hozzá kell járulnunk a felebarát, a köz java elő

mozdításához. Mindenkinek körre kell rnűködnle a béke és a testvéri bizalom
légkörének megteremtéséhez."

II. János Pál pápa útja során felszltotta a reménységet honfrtársaiban. Az
euchartsztlkus Krisztus szeretetéről elmélkedve, aki a . végsőkig szerette
övéit" (ez volt a kongresszus mottója), elmély!tette a hitet, és a testvéri sze
retetre, szolldarit ásra, reménységre buzd ított útja kül önb özö állomásain (Var
só-LubHn-Tarnów-Krakkó-Szczecin-Gdynfa-Gdánsk-Czestochowa-Lodz
Varsó). Két alkalommal találkozott Jaruzelski elnökkel. Két boldoggáavatásra
került sor : Tarn6wban egy fiatal parasztlányt. a szüzesség vértanúját. Karolina
Kozkát (1898-1914) . az utolsó napon Varsóban pedig Michai Kozal püspököt
avatta boldoggá.

A jún. 14-1 varsói b o I d o g g á a vat á s f s z e n t m i s e h o m l I i á j á 
b a n (ezzel egyben lezárta az Eucharisztikus Kongresszust). Michai Kozal
alakját m éltatta, akit a nácik 1939. nov. 7-én tartóztattak le több más pappal
együtt. 1940. jan. 16-ig tartották börtönben ; ez idő alatt kegyetlen kinzásokat
kellett elszenvednie. Ezt követően a ladt szalézi kolostorban tartózkodott házi
őrizetben , majd 1941 áprilisában az inowroclawi koncentrációs táborba depor
tálták. ahonnan Dachauba került. Mons . Kozal nagy hittel és keresztény bá
torsággal viselte a koncentrációs tábor rettenetét : az éhséget. a kfnzásokat
és megaláztatásokat, amelyekben a lengyel papokat részes Iterték. Legfőbb

gondja volt. hogy másokat vigasztaljon, reményt és Istenbe vetett bizalmat
öntsön szenvedő rabtársaiba. Mons . Kozal járvány következtében títuszt ka
pott, súlyos beteg lett. 1943. jan. 25-én mérget fecskendeztek vénájába és
néhány percen belül meghalt. (Mindennek tanúj a volt pap unoketestvére, C.
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Koza l.) Holttestét öt nappal később a dachaui tábor krematóriumában éget
tek el.

.Jme egy ember - mondotta hom iliájában a pápa -, egy a sok közül, aki
ben megny~latkozott Krisztus hata lma , a szere tet hatalma - szemben a hatal
maskodás, a pusz títás, a megvetés és a gyúlölet őrü letével. Ezekben a neh éz,
feszü Itség ekkel. ellenségeskedéssel , konfli ktusokkal terhes mai i d ő kben M.
Kozal legyen a m.i véd öszeruünk : a ma·i és a j övő nemzedé k előtt tanúskodjon
ar ról, hogy milyen végtelen a végsÓ'kig szeret ő mi Urunk Jézus Kr isztus kegye l
mének hatalma."

Ugyanebben a homl ll éban a Szentatya így foglalta össze a lengyel Eucha
risztikus Kongresszus üzenetét : ..Kr isztus ellentmondás jele - szeretet. Az
ember oldalán marad a végSÖkig. (. . .) Ma Varsóban és egész Lengyelo rszág
ban megvallju:k ezt az Eucha~iszt iára vona t kozó igazságot. Megvalljuk a róm ai,
ant lech jai. jeruzsálemi , alexandriai és konstantiná poly l egyháza k1ka l (. . .) A
Litván iában és Fehémroszországban, Ukra jnában és Kievben , a nagy Orosz
országban, a szláv és nem szláv testvéreink területein, a Cirill és Metód által
meglátogatott földeken és az egész Európában éló egyházakkal. Az amerikai
földrészeken , ahol most készü lnek az evangélizá lás 500. évfordulójá ra; Afri'ká
ban és Ázs iában, a tengerek-óoeánok rnlnden szigetén és sziogetcsoportján."

Ot alkalommal i'ntézett szózatot az egyházi h!,erarch ia (p a p o l< és püs
pökök) tagjaihoz és a s z e r z e t e s e k hez. Mi,ndjárt az elsó nap kifejezte
örömét, hogy oly sokan felelnek Kr isztus végsö ktig vállalt szerétetére életük
teljes feláldozásával a szemlélódókolostorokban. Másnap egyházmegyés és
szerzetes orakónusoknak szolgálta ld a pap i fe lhatalmazás és küldetés szent
ségét. Kiemelte . hogya szenteléssel a hívek általá nos papsága nyer i el a lel
kükiben a Szemlélek új pecsétjét. Ugyanakkor hangsúlyozta. hogya papszen
telés által a szentm lse ünnepléséve l áll andóan fel kell ébreszten iük a hívek
közösségeiben az ált alános papság tuda tát. " Feladatuk : szolgáln i Istennek és
az embereknek. A lengyel milleneum bíborosa (Wyszynski) börtönben vetette
papírra: " .. , itt is gyakorlom pap i küldetésemet. Nyomorúságom - lsten kegyel
méből - nem akadályoz abban, hogya legértékesebb javakkal szo lgálhassak
az embereknek. Igy jár el Kr isztus -a nép megvetettje - a mai napi .g: övé i
kö réból kisza:k ftva, meg verve, az utca sarától piszkosan, leköpdösve ... S
még is ó váltotta meg a világot . . . Még akk or ts, ha a világ kiigúnyol ta M6I9
váltó ját. Mil yen közel halad egymás mellett a két út i Erótlenségem támasza
a szentségi kegyelem; Jézus erótlens ég ét ist ensége támog atta ... Hadd ne
vessen a világ , csak a megváltás múve tel jesedjék bel " (Wyszynski : Feljegy
zések a börtönből , Párizs , 1982).

Júnrus 1O-én ismét Wyszynski bíborost idézte a papoknak és szerzetesek
nek : "Azá ltal , hogy lsten népének szolgálatára rendelt, tulajdonává t ett. Tes
tünk és lelkünk minden erejével szolgál ju k teh át a népet, amelynek joga van
életünkre, papi szemünkre és ajkunkra, áldozatot bemutató kezünkre és apos
tol t lábunkra. Használjuk ezeket a teljes fel6rlódésiog, szünteleoül szenteljük
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magunkat a munkánknak, amíg tart a nap . . . Lisowski püspök papszentelés
közben halt meg a tarnowi székesegyházban. Mtlyen mély benyomást gyakorol
az Uyen halál a fiatal papokra" (Wyszynski biboros: Levelek papjaimhoz, Pá
rizs, 1969). "Ez a magatartás felel meg a 'lengyel papok hagyományának és ha
zánk lelkipásztori szellemének valamint azok énak. ak'bket a nemzeti rabság
idején Szib ériába száműztek. vagy a legutolsó megszállás idején náci kon
centrációs táborokba vetettek. Ezek a papok osztoztak népük sorsában , min
den megpróbálta tásában közel álltak hozzá, s közelében maradnak ma is.
Hányan tartoztak sora ikba, hány nevet k&lIene emlí teni? Meddig nyúlik név
soruk? Egészen bizonyosan Jerzy paptestvérünkig, akl a varsó i Kosztka Szent
szentsztö plébánián múködött. - Valóban drámai helyzet áll na elő , ha a pa
pok életszinvonala rnentes ltené öket azoktó l a mindennapi csapásoktól, ame
lyek gyakran érik a világ iakat : érzelmi el idegenülés születne a papok és hi
vek közölJt. A népből és a népért vagytok I Ne feledjétek, hogy annak az Egy
háznak nevében léptek föl , amely ik ma különösképpen hangsúlyozza elk ötele
zettségét a szegényekkel."

Másnap a teo lógusokhoz in tézett beszédet. Felkészü lésük egytk sark köve
a tudományos képzés, a másik pedig Krisztus te ljes követése . " Hagyjatok el
tehát míndent, hogy öt követhessétekl Az őszinte önátadásban találhatja meg
a pap önazonosságát (Ldentitását) s helyét az Egyházban valamint a társada
lomban." A mai fiatalság - folytatta a Szentatya - külön nehézséget tapasz
tal ezen a úton : nehezen köti le magát visszavonhatatlan készsége l, alig mer i
magát elkötelezni az tgazságnak. Pedig enélkül nem tesznek képesek bizto
sitani a világi hívek k özrern űk ödés ét.

A pápa látogatása utolsó estéjén találkozott a I e n g ye I p ü s p ö k i
k a r r a I . Beszéde elején egy k!is sta t iszt ik át nyújtott. (Jelenleq a lengyel
főpásztorok száma 97, ebból 67 segédpüspök és kett ő kiérdemesült.) Ezután
arról szólt, hogya lengyel egyház elfogadta a századi kihívást, azt, amelyet
a dia lektikus marx izmus ideológiá ja jelent. Az egyház nem törődhet bele abba,
hogy az emberek elfogadják az ateista oideológiát, amely szerint maga lsten
is az ember terméke, és a vallás elidegenítl az embert. Az egyház a Zsinattal
válaszol a modern világ kih lvására, állítja az Isten re, Kr isztusra és az emberre
vonatkozó igazságot ; szemben a materia lista dialektika ismeretelméleti és
rendszertani törekvésével, amely az emberi személyt és mlsztéríumát az anyag
ra akarja lefokozni. Nem, az ember nem pusztán a társadalmi-gazdasági vi
szonyok tükröződése , nem a közgazdaság felületi je lensége , hanem teremtő

alany. természetfefetti hivatással rendelkező személy.
A pápa a püspökökhöz intézett beszédben kitért arra , hogya Lengyel Nép

köztársaság hatóságai az utóbbi években azt javasolták , hogy formálisan fel
veszik a dip lomáoiai kapcso latokat a SzentszékJkel. A Szentatya megemlítette.
hogya lengyel püspöki kar kedvezően nyilatkozott a diplomáo iai kapcsolatok
esetleges felvételéről. De bizonyos körülményeket, feltételeket meg kell fon
tolni. A Pápa ezeket a pontokat sorolta fel :
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1) A Szentszél< és Lengyelország d'rplomácial kapcsolatainak hosszú törté
nete van ; egyik legrégebbi nunciatúrár61 van sz6.

2) E kapcsolatok.nak nemzetközi Jellegük van: nem a lengyel állam és a
Vatikánállam, hanem a lengyel állam és a Szentszék közö tti kapcsolatok fe l
vételéről van sz6, és ez az ország püspöki karával való kapcsolatok rnegszl
lárdu lását is ér.nti.

3) Lengye lországban a kat olikusok a lakosság túlnyomó többségét alkot
ják, ezért természetszerúnek túnik, hogy a Szentszék diplomáciai kapcsolatot
létes ilsen egy katolikus országgal. E kapesclat hiánya a nemzet kárára van.

Végül idé zz ű nk a pápa repülőtéri b ú c s ú b e s z é d é b ő I :
. Egyszer ezt mondottam: Lengyelország a nehéz kik1 ívás hazája . Ez a ki

hívás jell emzi történelmünk menetét, ez határozza meg Lengyelország he lyét
a nemzete k család jában, Európában és az egész fö ldön. A Zsinat szavaival
azt mondanám, hogy hazánknak a nemzetek együttesé'vel azon kell táradoznia,
hogy az emberek élete Lengyelországban egyre emberibbé, egyr e emberhez
méltóbbá vá.jék.· A Szentatya szerint e folyamathoz az i rányelveket meg
találjuk XXIII. János . Pacem ln terris " körlevelében is, amely a következők

ben je Jöl4 meg a béke alapját képező alapvető jogokat: jog az igazsághoz, a
szabadsághoz, az igazságossághoz és a szeretethez. Valamennyi megfelel az
ember természetének és személ yi méllóságának. Ezek miflden igaz+ hala dás
feltétele!. nemcsak a lel 'kl, hanem a társadalmi-gazdasági feJlódésé is. 
Végül a Pápa megismételte VI. Pál szavait: . A virágzó és boldog Lengyelor
szág a béke és az eu röpai nemzetek j6 együttmüködésének érdeke. Ez az én
j6kfvánságom most búcsúzásomkor. "

Sz. F.

SZENVEDO ISTEN - SZENVEOO EMBER

A szenvedéselrnélet - kiétségtelenül - a teológia egyik legnehezebb,
ugyanakkor a legszebb ~azságokat rejtegető tan ít ása. A m á r t í r i u m az
a földi s ugyanaklkor transzcendentá lis mező , ahol az emberré lett lsten és a
fölmagasztosu ló ember - részbe n -azonossá válik.

Hittudományi szaknyelven abszurd itás azonosulást emlegetni lsten és em
b er között, de a misztérium nemcsak csod át jelent, hanem bizonyos korlátlan
ságot ts, s ezt a k ö ltők és az apostolok tud ták a legjobban. Példaanyagunk
forrása éppen ezért a Szentfrás és a költészet, mert mindkettőt látnokok hoz
ták létre. Erre tan ít a legnagyobb látnok, Dániel : "Akkor az érteni tudók ra
gyogni fo~ak, m'nt a fénylé égbo lt, 5 akik igazságra tanitottak sokakat, tün
dökölnek örök:kön örök:ké, miként a csillagok (Dán 12.3) .

Kiindulópomunk akövetk.ező tétel : lsten nem csupán az emberek fölött
álló világ szellem, hanem az embe rben is élő, az embert szerető 5 vele azono-
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