
 
 
 

 
 
 

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA (1920-1978-2005) 
 
 

 
RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XIX ./ 5. sz. 2020. pünkösd hava 
 

1 Péter 2,5 



 

IN MEMORIAM II. JÁNOS PÁL PÁPA 
 

 Karol Józef Wojtyla néven született 100 éve, 1920. május 18-án a dél-
lengyelországi Wadowicében, mintegy 50 km-re Krakkótól. Felsőfokú tanulmányait a 
krakkói Jagello Egyetemen kezdte meg lengyel nyelv és irodalom szakon. 
Megpróbálkozott a színészettel is. Írt egy színdarabot Az aranyműves boltja címmel. 
Közben kitört a II. világháború, mialatt egy kőfejtőben és egy vegyigyárban 
dolgozott. Ébredező hivatása a titkos papi szemináriumba vezette, ahol teológiát 
tanult. 1946. november 1-én szentelték pappá. Mint majdnem minden újmisés pap, 
ő is káplánként kezdte. Teológiát is tanított, majd segédpüspöki kinevezést kapott, 
végül Krakkó érseke lett. Részt vett a II. vatikáni zsinaton. VI. Pál pápa kreálta 
bíborossá 1967-ben. Az ő halála után 1978-ban kétszer is Rómába utazott a 
pápaválasztó konklávéra. Az I. János Pál rövid uralkodását követő (második) 
alkalommal, 1978. október 16-án választották pápává. Közel ötszáz év után 
választottak először nem olasz pápát, és a közép-európai térségből először egy 
szláv származásút. Nagy szenzáció volt ez akkor, amikor a térség a Szovjetunió 
érdekszférájához tartozott és a kommunizmus diktatúrájától szenvedett. Mivel 
alaposan ismerte ennek a szabadságot gúzsba kötő rendszernek az igazi arcát 
(melyet a büszke és gőgös Nyugat-Európa máig nem akar sem megérteni, sem 
elismerni), pápai működése során mindent elkövetett annak végleges 
fölszámolására. Minden bizonnyal puszta léte is szálka volt az ellenséges rezsimek 
szemében. Nem csodálkozhatunk azon, hogy megválasztása után két és fél évvel, 
1981. május 13-án egy fiatal török bérgyilkos megkísérelte kioltani életét. A Fatimai 
Szűzanya, akinek mindig nagy tisztelője volt, megvédte, és bár súlyosan megsérült, 
túlélte a merényletet. Egy évvel később a fatimai kegyhelyre zarándokolt hálát adni 
megmeneküléséért. Ott, a Fatimai Szűzanya szobrának koronájában őrzik az őt 
megsebesítő golyót. 2000-ben még egyszer visszatért ide, hogy boldoggá avassa a 
két kis fatimai pásztorgyermek látnokot, Jacinta és Francisco Marto testvéreket. 
1979-ben tért haza először pápaként szeretett szülőföldjére, ahová még többször 
visszatért, utoljára 2002-ben. Utazó pápaként több, mint 100 alkalommal ment 
külföldre a katolikusokhoz (nem a muszlimokhoz!) megerősíteni azok hitét és 
reményét. A megbékélés, a bűnbánat és a kiengesztelődés apostola volt. Híres 
üzenete: „Ne féljetek! Nyissátok meg szíveteket Krisztus előtt! ma is bátorítanak 
minket. 1980 májusában ment először az anyaszentegyház legidősebb leányához, 
Franciaország katolikusaihoz Párizsba, majd 1983-ban és 2004-ben Lourdes-ba, 
1986-ban Gallia prímási székvárosába, Lyonba és még egyszer Párizsba, az 1997. 
évi a Katolikus Ifjúsági Találkozóra. Magyarországra kétszer is eljött: a 
rendszerváltás után, 1991-ben, majd 1996-ban. Integráló és nem megosztó volt. 
Mindkét alkalommal ugyanazt a tiszta katolikus tanítást hozta nekünk is, amelyet 
minden kontinensen, kül- és belföldön hirdetett: őrizni és tanítani az evangéliumot 
egységben a szenthagyománnyal, az egyházatyákkal és pápa-elődeivel. Nem 
engedett ezekből a világnak, noha már őt is állandóan ostromolták, hogy adja 
áldását nem normális emberi vágyakra és „jogokra” (nők és nős férfiak pappá 
szentelése, aberrációk, abortusz és eutanázia elfogadása és támogatása stb.). 
Szilárd és tántoríthatatlan maradt, és rámutatott mindezek sátáni ihletésére. A 
nemzet, a család és az élet mellett küzdött, szemben a halál civilizációjával. 



 

Pápaként is közvetlen ember volt, de közvetlensége három lépés távolságot tartó 
tiszteletet parancsolt: soha nem süllyedt le a bratyizás szintjére, nem fecsegett 
össze-vissza, fölkészületlenül. Nem különcködött, mert tudta, hogy a pápai hivatal 
szent komolyságot, érettséget követel: nem magára és a földi dolgokra, hanem 
Jézus Krisztusra és az odafönn valókra kell az emberek figyelmét fordítania. Még 
ellenfelei is elismerték óriási tudását és őszinte jellemét. 1994-től egészsége a 
Parkinson-kór miatt egyre romlott. Mégsem törte őt meg annyira, hogy ne folytassa 
péteri szolgálatát. A 2000. jubileumi szentévben elzarándokolt a Szentföldre. Volt 
ereje ott bocsánatot kérni mindenkitől, akiket a történelem során a katolikus egyház 
valaha is megbántott. Átvezette híveit a harmadik évezredbe. Alázattal és erős 
lélekkel vitte betegsége mind súlyosabbá váló keresztjét, és nem szállt le róla akkor 
sem, amikor már szinte rá volt szögezve, és közvetlen környezete már régóta a 
visszavonulását, sőt a lemondását kívánta. Ez az idő is elérkezett. 2005 nagyhetén, 
már szinte fél lábbal a sírban búcsúzott el az emberektől, és április 2-án este 21.38-
kor lelke megtért a Teremtőhöz. Néhány nappal később az egyházkormányzatban 
és a hitvédelemben jobbkeze, a kitűnő Joseph Ratzinger bíboros temette a Szent 
Péter-bazilika kriptájába. II.János Pál bölcs ajánlására és a Szentlélek jó sugallatára 
még hallgató bíborosi testület nagyobbik része -Istennek legyen hála- ezt a kiváló és 
hatalmas tudású német kardinálist választotta utódjául, aki XVI. Benedek néven –
sajnos csak- nyolc évig uralkodott és őrizte, tanította, védte a hagyományhoz 
hűségesen a tiszta katolikus tant. Ő avatta boldoggá 2011. május 1-jén az első 
lengyel szentatyát. 2014 óta már a szentek sorában tisztelhetjük. Kérjük égi 
közbenjárására az Úrtól, hogy csak ilyen kiváló pápák, mint Wojtyla vagy Ratzinger 
ülhessenek Szent Péter trónján: Szent II. János Pál pápa, könyörög érettünk! 
 

EGY NAGY PÁPA KIS TÖRTÉNETE 
 

 Az alábbi történet abból az időből való, amikor Karol Józef Wojtyla még a 
lubieni egyetemen tanított. 
 A téli vizsgaidőszakban a hallgatók Wojtyla professzort várták, hogy etikából 
vizsgáztassa őket, de csak nem jött. Két óra múlva mindannyian hazaindultak, egy 
kispap kivételével, aki egész félévben Wojtyla egyetlen előadásán sem vett részt, 
mivel inkább Varsóba járt kiállításokra (tanulás helyett). A tanár a nagy késéssel 
érkező vonatról egyenesen a vizsgaterembe sietett. Nagyon fiatalos volt, külsőre 
semmiben sem különbözött tanítványaitól, akiknél csak néhány évvel volt idősebb. 
Ekkor a kispap megszólította a jövevényt, akit előbb még szemtől szembe sohasem 
látott: -Mi van, öreg, te is a vizsgára jöttél? –Igen –válaszolta Wojtyla-, nem árulva el 
kilétét. A diák sajnálkozni kezdett a tanár késése miatt, miközben az rájött, hogy 
nem járt be az előadásaira. Leült mellé, és egy órán át tartó beszélgetésbe kezdtek 
különböző etikai kérdésekről, melyek az előadások témái voltak. A kispap 
csodálkozva nézett beszédpartnerére, majd kibökte: -Öregem, hogy te milyen okos 
vagy! Kérlek, ha megjön a tanár úr, ne előttem menj be a vizsgára, mert biztosan 
megbukok. –Jó! -egyezett bele alázatosan Wojtyla-, de mondd meg nekem őszintén, 
miért nem voltál egyetlen előadáson sem? –Tudod, az az általános vélemény, hogy 
az előadásai nagyon nehezek és igen elvontak, de ha olyan előadói készsége 
lenne, mint neked, a legnagyobb örömmel hallgatnám. –Jól van, akkor add ide az 



 

indexedet! – mondta a tanár. –Mi van, öregem, hülyéskedsz? –kérdezte a diák. Mire 
a későbbi pápa azt mondta: -Add ide az indexedet, én vagyok Wojtyla. A vizsgáztató 
átvette az indexet és beírta a 4+-os jegyet a rémülettől elnémult tanulónak azzal a 
megkötéssel, hogy a következő félévben látogatni fogja az előadásokat, hogy saját 
maga alkothasson véleményt az előadóról. A kispap meglepettsége elképzelhető… 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI MÁJUS 24-ÉN 

(Húsvét 7. vasárnapja: Urunk mennybemenetele) 
 

1./ Két hónapos kényszerű bezártság után újra megnyíltak templomaink és várják az 
istenkereső híveket a szent szertartásokra. Bár a ragály még nem múlt el teljesen, 
ezért a következő hetekben fokozottan ügyeljünk a higiénés szabályokra, a 
kézfertőtlenítésre és a legalább 1 méteres személyes távolság megtartására. 
     A fertőzések elkerülése végett a perselyezés még egy ideig a szentmisék végén 
lesz. Számítunk nagylelkű anyagi segítségetekre, hogy a két hónapos veszteséget 
mielőbb kiegyenlíthessük. Itt mondunk hálás köszönetet azon adakozóinknak, akik 
az elmúlt időszakban is támogatták egyházközségünket akár készpénzzel, akár 
banki átutalással. 
 
2./ A májusi litániákat a reggeli szentmisék után, ill. az estiek előtt ½ 7 órakor tartjuk.  
 
3./ Egy hét múlva lesz piros pünkösd kétnapos ünnepe, mindkét napján vasárnapi 
miserenddel (8 és 10 h) és de. 9 órakor litániával. Pünkösdvasárnap a Te Deum 
eléneklésével adunk hálát minden szentmisén a járvány megszűnéséért és a 
tanévért; de. 10 órakor a templom énekkara közreműködésével.        
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18.30 h   Loretói litánia; 19 h Az +Hinka- és Lukács-szülők                  É                                
HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA: Urunk mennybementele; május 24. 
8 h    G             +Anna húg (születésnap)    É                                                                                          
9 h    G                      Ünnepélyes loretói szentséges litánia    É 
9.30  G                               Farkas Natália Kinga keresztelője                               CS 
10 h  G                   A Gelencsér-család élő és +tagjai    É                                                                                         
Kedd 18.30 h         Litánia; 19 h Élő Károly 59. születésnap        É                                                                                      
Szerda 7 h             A Gilányi-család élő tagjai;                              7.30 h Litánia CS                                      
Csütörtök 18.30 h Litánia; 19 h Az Ábel- és a Kemény-család élő és +tagjai    É                                                                                     
Péntek 7 h             +Kinga kislány (47. évf.);                                  7.30 h Litánia CS 
Szombat 18.30 h   Litánia; 19 h Élő Vera hálaadása 79. születésnapján              É                                                                                       
PÜNKÖSDVASÁRNAP: gyermeknap, hősök napja; május 31.   
8 h     G          +Hortolányi József éapa, +Károly és Mária szülők és +Károly fiuk  É                                  
9 h     G          Ünnepélyes litánia;   9.30 h Tóth Nadin Alexandra keresztelője    É         
10 h   G          +Balázs Ferenc édesapa (3. évf.)   K                  
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