
Az emberélet végén&k és a túlvilági lét kezdetének ezen a sorsdöntő ha
tármezsgyéjén, szájában Krisztus megtöretett testével oly nyugodt, oly békés
és 'könny&d ez a sokat szenvedett, egyszerü lélek ("E ltemette férjét, két
fiát . . ."l, hogy csak megrendülten hajthatunk fejet a hit nagysága elótt , és
sóvárogva kérdezhetjük : mi a tit ka a lélek béké jének. A kö ltói és egyben ke
resztény i válasz: a m e g t ö r e t e t t s é g . Megfeszfttetett értünk az lsten
fia, s megtöretünk m1 magunk is naponta földi életünk folyamán. Testünket
szenvedés gyötri, lelkünket kisé rtések csábitják, de ez az út vezet afelé a
határmezsgye felé, ahol talál kozhatunk a Teremtóvel, s a a Krisztus áldozatá
val egyesült m á r t i r l u m b a n megl'isztu lva mondhatjuk a prot éta szavai
val: "Tiszta vagyok és nincsen semmi, bű nöm , mocsoktalan vagyok, nincsen
bennem vétek" (Jób, 33,9).

Pánczél Gábor

II. JÁNOS PÁL PÁPA PIO ATYA SIRJANAL

1987. május 23.

ll. János Pál pápa május 23 és 25 köz ött megl átogatta az itá liai Apulia tar
tomány Capitanata vidékét, a Foggia-Bovino fó&gyházmegyét. Elsónek az olasz
csizma sarkantyúját magába fog laló terület vi lágh(rű zarándokhelyét, San
Gi-ovanni Rotondot kereste fel , hogy lerója tiszteletét az éppen száz éve, 1887.
május 25-én született kapucinus szerzetes, az életszentség hfrében elhunyt
Pio atya sirja előtt.

A Krisztus sebe iil: 50 évig hordozó ISIten szolgája 1968. szeptember 23-án
té rt vissza az Úrhoz. 1969 novemberében, 14 hónappal halála után, Cunali,
Lacera püspöke és Manfredon'ia apostoli kormányzója meg indította a boldog
gáavatást elókészitő egyházmegye i eljá rást. A bo ldoggáavatási eljárást 1983
márc iusában kéreimezte Manfredonta-Vieste érseke, Mons. Valentino Vailati.
A lengyel püspöki kar akkori elnöke, Wyszynski, bíboros és többek k özött
Woytila bf boros alái rásával 1972-ben levélben kéreimezte VI. Pál pápét, hogy
inditsa meg Pio atya boldoqqáavatásl perét, mivel a kapucinus szerzetes élet
szentségének hire Lengye lországban is széles körben elterjedt.

A Szentatya harmadízben látogatott el a garganoi zarándokhelyre . Elóször
1947-ben, római teológiai tanulmánya idején, amíkor személyesen találkozott
Pio atyával, másodszor - már mint krakkói bíborosérsek - 1974 novemberé
ben érkezett San Giovann i Rotondoba, hogy szentrnisé t mutasson be a szent
életü szerzetes sirjánál. Ez alkalommal látogatása a 23.000 lakosú városka
"Antonio Massa" nevű sportpályáján kezdődött, ahol Szentm isét mutatott be
mintegy 50 ezer hivőnek. Ar ra buzdi totta öket, hogy mindlQ legyenek méltók
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Pio atya tanúságtételére, amelynek során városuk nemzetközi hirnévre tett
szert.

A pápa ezután a Kegyelmek Anyja szentély új templomába ment, ahol a
nagy ferences csa lád miJntegy 850 tagjával, férfi és nő szerzeteseivel talátkozott.
Hozzájuk i ntézett beszédében méltatta Pio atya rendkivü li tulajdonságait,
amelyekkel tökéletesen megva l6sí totta a lelkipásztori, szerzetesi hivatás kö
vetelményeit. A pápa nagy örömét fejezte kl ezért a talá lkozó ért. mive l San
Giovan ni Rotondohoz az említett személyes em lékek fűztk. A Kegyelmek
Anyja szent ély a köze lmú ltban nagy lelki kisugárzás központjává vált a kapu
cinus szerzetes működése révén . Hiszen hogyan is valósu lhatott volna meg
műve másképpen, mint az állandó kegyelem hatására, amely Márlán keresztül
árad ki a békét és megbocsátást kereső tömegekre.

Pio atya ~isztelte a Szűzanyát, a papok édesanyját, ak·inek sajátos szerepe ,
hogy Fia l egmagasabbrendű példájához hasonlóvá tegye öket. Krisztus után
zásának vágya különösen erős vo lt Pio atyában. Szelíd lelkű volt k!isgyermek
korátó l kezdve, s már 15 éves korában megkapta Istentől azt az ajándékot,
hogy tisztán lássa életét. Viosszaemlékezve erre az ldőszakra Pio atya Igy me
s élt : "A biztos hely, a béke menedékhelye az egyházi csapatok seregében
volt számomra. ~s hol szolgálhatnálak jobban, Ó Uram, ha nem a kolostorban
és Ass isi szegénye zászlaja alatt? Bárcsak Jézus megadná nekem a kegyel
met , hogy Szen.t Ferenc méltó fia lehessek, hogy rendtársaímnak példát mu
tathassak." Az Úr meghallgatta kérését elvárásain felül ls. Mint szerzetes nagy
l el kűen éltea kapuc inus testvér életét, s csodálatosan megvalósltotta a pap
eszményképét is . Igy különös módon befogadta és megvaJősftotta a katolikus
papi hivatás két szempontját: egyrészt a képességet, amellyel a pap az Úr
testét és vérét konszekrálja , másrészt a hata lmat, amely képessé teszi a bű

nök megbocsátására. Pio atya életének vajon nem az oltár és a gyóntatószék
vo lt-e a két fő pólusa? Papi tanúságtétele igy értékes és idősze rű üzenete t
tartalmaz.

A Szentatya azzel kapcsolatban emlékeztetett rá, mit tanít a II. Vatikán i
Zsinat az egyháZ'i rend szentségéről a Presbiterorum Ord inis határozatban.
Megerős ít i a papi hivatás alapvető és örök értéke it , amelyek Pio atya alakjá
ban olyan kiválóan megny~vánultak . A szent szolgálat alapvető vonása, amely
jól fe li-smerhető Pio atya életében is, az, hogya pap engesztelésül az embe
rek bűneiért, áldozatként aján lja fel magát Krisztusban és Krisztussal. A pap
nak nem szabad szeme elől tévesztenie kü ldetése klasszikus meghatározását,
amelyet a zsklók:hoz írt levé l tartalmaz : "Mert rninoen főpapot az emberek
közül választanak, és arra rendel ik , hogy az lsten tl'tszteletében képviselje az
embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért" (Zsid 5,1-2).

Ez a meghatározás tükröződik a zslnatl tanításban : "A szentségek szolgá
latában , de kül önösen a szentm iseáldozat bemutatás ában a papok kiváltságos
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módon képviselik Kr isztust, aki önmagát adta áldozatul az emberek megszen
telésére." (P. O. 13)

Ez a felaj ánlás az euchariszt ikus áldozatban kell , hogy feginkább kifejeződjék.

Ki nem ernlékszjk arra az odaadásra, amellyel Pio atya át élte a szentmisében
Kris ztus szenvedését? Nagyra értékelte a misét, amelyet . rett enetes mlszté
riumnak" nevezett - az ember üdvösségének és megszentelésének döntó
piHanata a Keresztrefeszített szenvedéseiben való résztvéteI által. A misében
Pio atya számára berma volt az egész Kálvária. Ez volt életének és rn űk öd é

sének tengelye és középpontja, a ..forrás és a csúcspont" .

Ebbő l a Kriszt us áldozatában való szetetetteljes részvételbő I merf te lle azt
az odaadást, amelyet a bűn köte lékébe gabalyodott lelkek, az embe ri nyomo
rúság iránt tanúsított. A pápa ezután ismét Pio atya élete és a zsinati tanítás
közötti összhang ra hívla fel a ferences szerzetesek figyeimét. MInt rend jének
alázatos tagja engedelmesen fogadta el a kegyelem és a vi.gasztalás lelkét,
amelyről maga a zsinat beszélt; vagyis azt a lelket, amely lehetövé teszi a
lelkipásztor számára , hogy tiszta sziwel segitse és vezesse lsten népét.

Egy mási1< zs'natl tan ításnak megfelelően Pio atya különösen arra töreke
dett, hogya lelkeket az ajándékok és karizmák felfedezésében és azok gyü
mölcsöztetésében segitse, amelyeket lsten kedve szerint osztogat titokzatos
szabadságáb an. Ebben is példaként állhat sok pap számára ; sajátos külde té
sükhöz híven növeljék testvéreik szolgálatát különösen az életszentség eló
rnozdltása és a szent hivatások érdekében. A szentségek kiszo lgáltatása nem
lehet hite les az emberek szemében , ha a pap nem tesz el eget a testvéri sze
retet követelményeinek. TudjLtk jól, hogy Pio atyának milyen éles volt az igaz
ságérzete, m}lyen részvétet érzett a szenved ök i ránt , rnennylre elkö telezte
magát érNilk értékes és nagylelkű munkatársai seg itségéve l. . Úgy tűnik , 
mondta Pio atya - hogy a Jóisten sok kegyelmet árasztott lelkembe, hogy
nagy részvéttel legyek mások nyomorúsága i ránt, k ű l ön ö s tekkitettel a sze
gény nélkülözókre. Ha valakiről megtudom, hogy lélekben és testben meggyö 
tört, mit nem tennék az Úrnál azért, hogy megszabadítsam bajai,tóll Csak azért,
hogy üdvözülve lássam, magamra vállalnám szívesen minden gyötrelmét,
átadva javár a a szenvedések gyümölcsen:, ha az Úr nekem ezt megengedné."

II. János Pál pápa beszéde végén a ferenoes szerzetesekke l együtt meg
köszönte az Úrnak, hogy nekünk ajándékozta Pio atyát ebben a megpróbál
tatásokJkai teli évszázadban. Isten és testv érel +ránti szeretetében nagy re
ménység jele nemzedékü nknek; mJnden~it - főleg a papokat - arra szólít fel,
hogy ne hagyjuk egyedül szeretetkiü ldetésében.

A Szentatya beszéde után knába mélyült Pio atya sírj ánál. majd a szentély
rneltettt kórházat kereste fel, amely a szentéletű kapucinus lelIcipásztor i t ör ö
désének egyik kézzelfogható emléke. A Szenvedés Enyhítésének Háza az ő

kezdeményezésére jött létre 1956-ban. Plo atya szándéka szerlnt ebben a kór-
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ház-városban a legigényesebb technikai berendez ésekkel együtt meg kell való
sulnta a ferences lelkiségnek; legyen az lma és a tudomány szintere, ahol az
emberek rátalálnak a kereszten függö Krisztusra. A 900 férőhelyes modern
kórházban ma 1300-an gondoskodnak a betegek gyógyftásáról, ápolásáró l. Az
épület előtt összegyült mi,ntegy 3.000 személynek - köztük a kórház személy
zetének - a pápa többek között azt a jókívánságát fejezte ki, hogy Pio atya
szándéka szertnj mindig a kölcsönös testvéri szeretet vezérelje a Szenvedés
Enyhftése kórház tevékenységét.

V.M.

KATOLIKUSOK TALÁLKOZÓJA DREZDÁBAN

Drezda, az Elba völgy kiszé lesedésében, 530.000 lakosával a Német De
mokratikus Köztársaság harmad ik legnagyobb városa. Christian Andersen, a
mesemondó 1831-ben Igy nyilatkozott róla: "Beértünk az óvárosba, az igaz i
Drezdába. A Brühl-terasz széles lépcsője balra, a katol ikus templom jobbra
és előttünk a kapu, melyen keresztül a tulajdonképpeni városba jutottunk. A
város maga barátságos invitálással hatott rám, rögtön otthon éreztem maga
mat ... " Hasonlót mondhat a talá lkozó 120.000-nyi résztvevője ts. öntudattal,
teli reménnyel, az Egyház rránt'i hüséggel érkeztek ide a két egyházmegyéből

(Berlin, Dresden-Mefssen) és a négy Apostoli Adm~nisztraturából (Schwerin,
Erfurt-Meiringen, Magdeburg és Görlitz) a hívek. A Német Demokratikus Köz
társaság 17 millió lakosa közül 1 miUió 200 ezer a kato lil<ius. A külföldi ven
dégek: Ratzinger és Macharsky kardináltsok, Karj Berg salzburqt érsek és
püspökök Győrből, Mainzböl , Zágrábból és Bukarestből.

A találkozó mottója: "Gottes Macht - unsere Hoffnung". "Isten minden
hatósága - a ml reménységünk".

K~magasló esemény volt az ünnepi mezőn tartott szentmise júl ius 12-én.
Mefsner kard inál is, a Püspökkari Konferencia elnöke beszédében lciemelte,
hogy az Egyház nem a jámbor lelkek megörzője , hanem világegyház, ami azt
[elentl, hogya vHágért van. A hit változhat az ember arculatán, s Igy az ember
által a világén ls . Kétszer is elismételte a kard inális: "Mi keresztények nem
akarunk prilVilégiumokat, de akarjuk a lehetőséget, hogy a világnak szolgál
hassunk. " "A keresztények - ebben az országban - tehetségüIret és képes
ségüket a társadalom javára kívánják forditani anélkül, hogy más cstllagot
kelljen követn iük, mint a Betlehemit. "

Reményének adott ',fej ezést, hogy amint ez más országokból lehetséges,
a jövöben a Német Demokratikus Köztársaságból <is zarándokolhatnak Rómába
a hívek és találkozhatnak a Szentatyával. "Reménységünk nemcsak a püspö
kök egyházpo Htikájában van, nem is csak az egyházmegyék alapitványaiban,
nem a pasztorális konferenciák paplrjaLban, hanem sokkal Inkább lsten minden-
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