
ESZM~K ES TÉNYEK
Amióta a magyar zsinati atyák kísé

retének tagjaként Rómából visszaér
keztem, sokan megkérdezték már tő

lern, hogy a pontosan két hónap alatt
mit végzett valójában a zsinat? S amit
legjobb megítélésem szerínt felelni tu
dok, mindig ugyanaz: látványos kon
kréturnokban talán keveset, de ami
XXIII. János pápa meghirdetett célki
tűzéseit és a világ katolikusainak jo
gos várakozásait illeti, megnyugtatóari
sokat. A dolog természetéből folyik
azonban, hogy amilyen könnyű a fel
mutatható konkrétumomat megjelölni,
annyira körülményes a válasz második
felét meggyőzően Igazolni. Erre még
többször is vissza kell majd térnem.

Ha a kézzelfogható tényeket akarjuk
rögzíteni, akkor míndenesetre azzal
kell kezdenem. hogy legelőbbre jutott
a zsinat a liturgikus szkémával, amely
nek bevezetését és első fejezetét 2000
szavavatot meghaladó többséggel, tehát
morálís egyhangúsággal az utolsó na
pokban el is fogadta. Altalában ezt
mondják az első ülésszak első nagy
eredményének. Magával aszkémával
behatóan foglalkozott Radó Polikárp
folyóiratunk előző, decemberi számá
ban. Közbevetőleg megjegyezve, a
,,szkéma" görög szö általában alakot,
mintát, vázlatot jelent, itt pedig mind
azokat a szövegeket, amelyeket vala
mely témacsoportról a bizottságok a
zsinati tárgyalások számára kidolgoz
tak. Azoknak a rendelkezéseknek so
rában, amelyeket immár zsinati hatá
rozatoknak tekínthetünk, legfontosabb
nyilvánvalóan az, hogya jövőben a
vonatkozó területek jogszerűen meg
alakult püspöki konferenciái teljes ha
talommal intézkednek a liturgia kér
déséjben. Döntéseiket a Szentszék kö
teles megerősíteni, Kimondta a zsi
nat, !hogyanépnyelvnek ezután
nagyobb teret kell engedni a szentmí
sében, a szentségek kiszolgáltatásánál
és más liturgikus cselekményekben, de
hogy mílyen mértékben, azt az előb

biekból következőerr a püspöki konfe
renciák állapítják meg..A liturgikus
cselekményeknél a latin szövegeknek
csak olyan fordítása használható, ame
lyet az illetékes püspöki konferencia
jóváhagyott.

Kevésbé volt sikeres a második
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szkéma, amely a kinyilatkoztatás for
rálsaíróZ, vagyis a szentírásról és a
szenthagyományról szólt, A körülötte
támadt vitáknak a pápa azzal vetett
véget, hogya szkémát egy általa újon
nan felállított bizottsághoz tette át,
amely figyelembe véve a többség ré
széről elhangzott kifogásokat, az egész
szkémát át fogja dolgozni. A bizott
ságnak .vegyes" jellege van, mert
abban mind a' konzervatív, mind a
progresszív íránvaat képviselői helyet
kaptak. A kompromísszumra való tö
rekvést jellemzi, hogya bizottságnak
két elnöke van, egyfelől Ottaviani,
másfelől Bea bíborosok. Remélik, hogy
ilyen módon ezt az ökuméníkus szem
pontból annyira jelentős témát nem
kell majd levenni a napirendről s az
új szkéma számára megszerezhetík a
jövő ősszel a zsinati atyák egyhangú
helyeslését,

A harmadik szkéma, amely a töme
(Jeikkel 'Való érintkezés modern eszkö
zeinek - saító, film, rádió, televízió 
lelkipásztori vonatkozásait taglalta,
nem keltett leülönösebb élénkséget a
zsinati atyák körében. Kívülállók 
főleg világi katolikusok - sajnálkoz
tak is rajta, mert már ezzel a szkémá
val kapcsolatban alkalom adódott
volna a "korszellem" és a vele össz
hangzatos egyházi kívánalmak és te
endők rnegvtlágítására. Szóba keTÜI
hetett volna az a probléma is, amelyet
élen járó teológusok az utóbbi években
oly sűrűn vetettek fel: a közvélemélny
szerepe az egyházban. Akkor pedig
esetleg maga a zsinat is szemtelt volna
némi időtazokinak a panaszoknak
megvizsgálására, amelyek a hivatalos
tájékoztatás hiányosságai míatt éppen
ezidőtájt merültek fel a sartó részéről.

Magánbeszélgetésekből arnugyis ki
tűnt, hogy amíg egyes zsinati atyák
úgy vélték, hogy az abszolút titoktartás
elősegítí a viták szabadságát, addig
más zsinati atyák meg voltak győ

ződve arról, hogya tanácskozások vi
szonylagos nyilvánossága hasznosabb
lett volna. Az újságírók ugyanis, aki
ket korántsem elégítettek ki a zsinati
sajtódroda sovány kommünikéi, mín
den igyekezetükkel azon voltak, hogy
mínél részletesebb, főleg pedig mínél
érdekesebb .införmácíókhoz jussanak,



ami azután olykor a hitelesség rová
sára ment. Azt azonban utóbb a zsi
nati atyák is kénytelenek voltak elís
merní, hogy az újságírók általában
igen jól voltak tájékozódva még olyan
mozzanatok felől is, amelyek tulajdon
képpen a hallgatást kötelezettség alá
estek. Ezekben a napokban történt,
hogy olyan tekintélyes hírügynökség,
rnínt a katolikus Herder-Korrespon
denz, sajnálkozását fejezte ki amiatt,
hogy nem egy neves publicista, aki
becsületesen felkészült a zsinatra, "há
látlannak és csüggesztőnek" találta
munkáját, ami - úgymond - köny
nyeri azzal a következménnyel járhat,
hogy a második ülésszakira jóval ke
vesebb újságírót fognak Rómába kül
deni. Ezeken a kezdeti nehézségeken
és aggodalmakon azonban hamar túl
tette magát az élet valósága. A szó
banforgó szkémát egyébként a zsinati
atyák azzal adták vissza az illetékes
bizottságnak, hogy fogja rövidebbre
és majd zsinati konstitucióként ter
jessze elő a második ülésszakon, a ki
marad6, de értékes anyagból pedig
külön pasztorélís instrukciót készít
sen.

November már végefelé j,árt, amikor
ennek a harmadik szkémának csendes
hullámverését újból feszültség váltotta
fel. A második vatikáni zsinat egyik
legfontosabb témája, a keresztények
egysége került tárgyalásra. Eleinte
még a római lapok is szórványosan
említették meg ezt az "Ut unum sint"
szkémát, s akkor is igen röviden kom
mentálták a zsinat idevágó tanácsko
zásait. A zsinati saitóíroda is megle
hetősen keveset hozott róla. Amint
azonban a vita magasabbra csapott,
egyszeriben felfigyelt a sajtó és a ki
adós értesülések sem maradtak el.
Nyilvánosságra került, hogy a szké
mát egyre élesebben és elutasítóbban
bírálják a zsinaton. Ellene vetették,
hogy hiányzik belőle az igazi ökumé
níkus szellem, mert nem hangsúlyozza
eléggé a latin egyház rnulasztását és
hibáját is a nagy szakadásban. S fö
löttébb jellemző az idők változására,
hogy amikor száz évvel előbb az első

vatikáni zsinaton Str08smayer zágrábi
érsek hasonló gondolatokat pendített
meg, őt még a többség viharos jele
netek között lhurrogta le, most viszont
a püspökök többsége az akkori kisebb
ség álláspontjára helyezkedett. Tud-
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nunk kell míndenesetre, hogy a szó
banforgó szkéma nem általában a ke
resztény egység kérdésével foglalko
zott, hanem a gyakorlati viszonyt tár
gyaltaa keleti egyházakkal. A közös
alapok rögzítésén kívül vázolta a ki
engesztelődés és kiegyezés eszközeit
és föltételeit is. A zsinati atyák több
sége azonban arra a felfogáara jutott,
hogy a szkéma mindezt nem a leg
szerencsésebb mödon és nem a kellő

rnesszetekmtéssel cselekszi, Végül is az
a nézet kerekedett fölül, hogya szké
mát egybe kell dolgozní a keresztény
egységre vonatkozó más előterjeszté

sekkel, mindenekelőttazzal a szkémá
val, amelyet az ökurnén titkárság állí
tott össze. Bea bíboros maga is rámu
tatott arra, hogy ennek a titkárságnak,
amelyet ő irányít, két tagozata van:
egyik a protestáns, másik az ortodox
ügyek számára. A zsinati atyáik éppen
ezért akként döntöttek, hogy a keleti
egyházak szkémáját a Bea-féle titkár
ság tervezetével kell egyesíteni, figye
lemmel azokra a javaslatokra is, ame
ly eket a keresztény egységre vonatko
zóan a teológiai bizottság készített elő.

Csupán CicognDm,i bíboros és 36 zsinatí
atya szavazott az óriási többséggel el
fogadott határozat ellen. Mint utána
nagyon is hangadó személyiségek ki
emelték, a zsinat ezzel az állásfogla
lásával nemcsak ökuméníkus érzületét
tanúsította, de kinyilvánította abszo
lút uralmát is a bizottságok fölött.
Úgy mallékesen az is bebizonyosodott
- ezt Montini mooros állapította meg
a mílánóí egyházmegyéhez intézett
heti beszámolóinak egyikében -, hogy
az előkészítő bizottságok munkája
rendkívül extenzív volt és sokkal na
gyobb koncentrálásra lett volna szük
ség.. Voltak bőven témakörök, amelye
ket az előkészítés során egyidejűen

több szkémába is belevettek. magára
a zsinatra háeítva így a terhes felada
tot, hogy az ebből eredő párhuzamos
ságokat és kereszteződéseket tisztázza.

A több mínt 2000 szavazatot számoló
többség, amely a keresztény egység
szkémáímak, illetve szkéma-részeinek
egybedolgozását rendelte el, hír sze
rínt annyira, lehangolta Ottaviani bi
borost, hogy amikor utána az ötödik
szkémát, az egyházról szóló - "De
ecclesia" - szkémát vitte a zsinat elé,
azzal kezdte, hogy ez az ő szkémáía
alighanem "halva született". Előre



látja ugyanis, hogy a zsinati atyák el
fogják utasítani, fölösleges tehát, hogy
hosszabb fejtegetésekbe bocsátkozzék
róla. Úgy mondják, hogy ezzel a re
zignált humorral sikerült is Ottavia
nilnak még a kapuzárás előtt enyhíte
nie azt a feszültséget, amely a sűrű

összecsapások után közte, a konzerva
tív szárriy fő erőssége, és a túlnyomóan
progresszív püspökök között fejlődött

ki. Nem titok ugyanis, hogy még né
hány nappal előtte is heves mérkőzés

folyt a napirend körül. Ottaviani azt
javasolta, hogy a Szűz Máriáról szóló
hatodik szkémát vegyék előbb tárgya
lás alá és hagyják későbbre azegyház
ról szóló ötödiket, mert a hatodik szké
ma összehasonlíthatatlanul rövidebb
és így december 8-ig végezhetnének
vele. Világos azonban, hogy ebben az
esetben lehetetlenné vált volna a ma
riológia egybehangolása az egész egy
ház egyetemes szemléletével, s mínt
több zsinati atya nyíltan hangoztatta,
az istenanyaságnak ilyen önálló és el
szigetelt kezelése alígna szolgálná az
ökuménikus érdeket. A zsilnati elnök
ség, kétségkívül a többség helyeslésé
vel, el is vetette Ottaviani bíboros ja
vaslatát. Ugyanakkor azonban diszkrét
"indiszkréci6k" nyomán az is bizo
nyossá vált, hogya protestáns aggo
dalmaknak - új Mária-dogma vagy
egyes maríánus iskolák túl messze
rnenő formulázásai . - nincs semmi
alapjuk; így például a "közvetítő", a
"medilatrix" szó még az eredeti szké
rnában sem fordul elő.

A zsinat tehát az egyházról szóló
szkémát tűzte napirendre és a decem
beri napokban eI'II"ŐI tanácskozott. Az
atyák tekintete természetesen az első

vatikáni zsinat felé fordult, amely a
hit kérdése mellett éppen ezt az anya
got tárgyalta, de nem juttatta befeje
zéshez, rnert az egységes Olaszország
megalakulása és Róma elfoglalása
miatt szét kellett oszlania és csupá-n a
pápai primátussal tudott végezni, A
,,kiszivárgott" értesülések szermt sok
szónok hiányolta, hogy a szkéma szer
kesztői túl kevéssé vették figyelembe,
hogy ennek a mcstaní zsinatnak az
első vatikáni zsinatot kell kiegészíte
nie. Egyesek még olyan véleményt is
hangoztattak, hogy az Ottcwia.ni~zké

mának a püspöki jogállásra vonatkozó
része "az első vatikáni zsinat kiinduló
pontjainak is mögötte marad". Köve-

telték, hogy a püspökök társ-voltát a
pápához való viszonyban világosabban
és erőteljesebben fejtsék ki. Kifogásol
ták, hogy a jogászi szemlélet még rnín
dig túlzottan érvényesül az egyház
lényegének kifejtésében. Sürgették a
"Mystici corporis" körlevél irányvona
lainak kiadósabb hasznosítását. Nem
csoda így, hogy a zsinat utolsó érdemi
ténykedéseként az atyák a szkéma tel
jes átdolgozása mellett foglaltak állást.

•
Az első ülésszak eredményeiről és

tanulságaiJráll elmélkedve a zsinat
egyik króníkása Dosztojevszkij nagy
ínkvizdtorát idézte elénk és velős rö
vidséggel intézte el: "A nagyinkvízí
tor halott!" A zseniális orosz író, mint
tudjuk, ,a Karamazov testvérek-lben
Krisztust a nagyínkvizitor- elé áJlítja,
aki ezt mondja az Úrnak: "Te min
dent atadtál a pápának s így most
minden, de mínden a pápától függ.
Ne gyere hát egyáltalán vissza s mím
kert se zavarj többé!" De mintha Dosz
tojevszkij is érezte volna, hogy ez a
megrázó költői kép valójában eltor
zítja a pápai csalatkozhatatlanság dog
máját, mert hozzáfűzte: igy vélik leg
alábbis a jezsuiták. [Most pedig laz
történt, hogya zsinat előestéjén a je
zsuéta Bea bíboros, mint a progresszív
irányzat egyik fő képviselője, tette
szóvá azt az aggodalmat, vajon a zsi
nat Illem egyszerűen a pápai hatalom
eszkörenek fog-e bizonyulni? És cáfo
latául mindjárt rámutatott a püspö
kök, a hittudományi karok és a kato
likus egyetemek javaslatainak áriási
anyagára, amit a pápa kért be az elő

készítő bizottságok számára. Joggal
állapíthatta meg Bea, hogy az egyház
kétezer éves multjában sohasem állt
még zsinat ilyen széles tömegbázi
son. XXIII. János [pápa így már indu
lóban is bizonyságát nyújtotta annak,
hogy mennyire társainak tekinti a püs
pököke't, és a saját hatalmi teljességét
mennyíre nem az uralkodás lehetősé

gének, hanern - mint lennie js kell
szcigálatnaj«, "diakonátusnak" fogja
föl.

Amit Bea ekként előrevetített, azt a
pápa magatartása és ténykedései a 2'Bi
nat folyamán ismételten megerősítet

ték. Nagyvonalú tartózkodással telje
sen szabad véleménynyilvánítast en
gedett a világegyház püspökeinek. Ak..
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kor sem tért el ettől, amikor a többség
a kúríal bfborosok, különösen pedig
OttavÍJani ellen fordult, jóllehet Otta
viani a legmagasabb tisztséget viseli
a Szerit Officiumban, a legmagasabb
kúriai hatóságban. Ha a pápa beavat
kozott a zsinat menetébe, rndndíg a
zsinat kérésére és mindig 'a közvetítő

szerepében. Mindig mint olyasvalaki,
aki komolyan veszi "Isten gyermekei
nek szent szabadságát". S nem vitás,
ennek köszönhető, hogya zsinat ha
jója - mínt maga a Szentatya jelen
tette ki záróbeszédében - már ebben
az első periódusban abba a jó irányba
került, amelyet ő, a pápa kivánt neki.
Jelképéül míndiárt idézte a pápa Sirák
fiának szavait a főpapról: "Ott álít az
oltárnál, körülötte a testvérek koszo
rúja."

•
A Szent Péter bazilikában december

8-án lefolyrt ünnepség a zsinatnak csu
pán első' ülésszakát rekesztette be,
maga azsinat azonban korántsem sza
kadt meg vele. Tovább tart Rómában
a bizottságokban és abban az állandó
kapcsolatban, amelyet a zsinat elnök
sége létesít a hazatért püspökökkel.
A most következő hónapokban a zsi
nati munkálatokat az az új központi
bizottság irányítja, amelynek Cico
lJ1l<4ni bíboros-államtitkár az elnöke.
Ez a bizottság - mínt a Szeritatya a
záróünnepeégen külön hangsúlyozta 
a katolikus egyház egyetemes képvise
letének szárnít. Az államtitkáron kivül
hat bíboros foglal helyet benne, és pe
dig Urbani velencei patriarcha, Lié
nart lillei püspök, Spellman newyorki,
Doepfner rnüncheni, Suenens malines
brüsszeli érsekek, és Contalonieri, a
konzísztoriálís kongregáció titkána. Hi
vatalból tagjai még a bizottságnak a
zsinat főtitkára, Felice érsek, és a zsi
nat titkárai, névszerint Krol phűadel

pihiai és Morcillo saragossai érsekek.
Villot lyoni koadjutor-érsek és' Kempf
límburgi püspök. Ennek a szervnek
feladata, hogy állandó érintkezésben
az egyes zsinati bizottságok elnökeivel
megteremtse ,az egész zsinat sikeres
kimenetelének biztos alapjait. Éppen
ezért az új kÖZJPOnti bizottságna!k kű

lön kífejeeett teendője az egyes zsi
nati bizottságok munkáinak olyan írá
nyú összehangolása, hogyaszkémák
megfeleljenek azoknak a céloknak,
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amelyek kedvéért a pápa a zsinatot
összehívta.

Okulva az első ülésszak nehézségei
ből, a pápa elrendelte, hogy az átdol
gozandó szkémák csak olyan problé
mákat tárgyaljanak, amelyek az egy
ház egyetemét érintik, s ezeket is csak
alapvonalaikban és általános elveik
ben. Mellőzní kell a partikuláris kér
déseket és el kell kerülni az ismétlé
seket. Mindezek fígyelembevételével a
szkémák számát az eddigi 70-ről 20-<ra
kell csökkenteni. Ha a munkálatok so
rán felvetődnének különleges problé
mák, akkor ezeket külön bizottságok
elé utalhatják. A szkémákat úgy, amint
elkészültek, a pápa elé kell terjeszteni
jóváhagyás végett és csak ennekutána
küldhetik szét az egyes püspököknek.

Altalános megítélés szerint csak elő

nyök származihatnak abból, ha olyan
nehéz témákkal, mint az egyház mi
volta, a püspöki tisztség, a püspökök
viszonya a pápához és a kúrtához, a
szeritírás és a szerrthagyomány kapcso
latai - a bizottsági tagok a maguk kis
testületében, a hazájukba visszatért
püspökök pedig dolgozószobáiuk csend
jében fog!lalko~.Az igazság ugyanis
az, hogy rniként maga a Szentatya
állapította meg, "óriási erőfeszítést kí
vánó munka áll még a zsinat előtt".

Hadd említsem meg, hogy amikor a
kinyilatkoztatás forrásairól szóló szké
ma az első ülésszakban napirendre
került, Montini bíboros, mílánóí érsek
ezt a nvüatkozatot tette: "Csak azok
a katolikusok és nem-katolikusok, akik
figyelemrnel kisérték a teológia fejlő

dését, a szentírás-tudomány haladását
és rníndezekről a kérdésekről a viták
hevességét, csak azOik mérhetik fel he
lyesen az aggodalmakat és reménye
ket, sőt félelmeket is, amelyeket ez a
téma a zsinati atyák körében keltett.
Vele a zsinat nagyon kényes és na
gyon érdekes fázisba lépett".

Úgy hiszem, ugyanezt rnondhatiuk
el a küszöbön álló bizottsági munká
latokról is, elsősortban talán ami az
egyházról szóló s:zJkémát illeti. Ezt az
alapvetö fontosságú szkémát ugyanis
- mínt teológus szakemberek írják 
egészen újszerűen kell majd megfo
galrnazní. Mert ne feledjük, hogy az
utolsó 150 év teológiájában, amely
meglehetősenelszakadt a szellemi élet
más területeitől, mínden átszövegezés
és adaptálás nélkül használták a ha-



gyományos, a mai embernek semmit
vagy keveset mondó formulákat. Pe
dig ha ma XXIII. János pápa és a
püspökök nagy többsége az egyház és
az egyházi élet megújhodásáról be
.szél, ezen mindenekelőtt annak
az állapotnak megváltoztatását értik,
amely a XIX. századtól kezdve az egy
ház abszolút védekező elzárkózásában
jutott kifejezésre a világi társadalom
szellemi nagykorúságával szemben.
Holott ma már lehetetlen észre nem
venni, hogya régi formák- jégtakarója
alatt új és eleven áramlatok fakadtak
és erősödtek meg az egyház életében
és a 'katolíkus gondolkodásban, éppen
azok az áramlatok, amelyek rnost a
zsinaton törtek felszínre,

A zsinat első ülésszakának nagy
meglepetése volt, hogya püspökök
túlnyomó többsége úgy, amint a pápa
is kívánja, a megújhodás útján akar
haladni. Megnyilatkozott ez negatív
módon is: a két súlyos, de kellően át
nem gondolt szkémának, a kinyilatkoz
tatás forrásairól és az egyházról szóló
szkémák elutasításában. S XXIII. Já
nos pápa bölcsességét dícséri, hogy en
gedte olyan bizottságok megalakulását,
élükön az új központi bizottsággal,
amelyelmeik összetétele lehetőséget ad
az annyira szükséges szellemi küzde
lemre, és reményt e küzdelem szeren
esés kimenetelére. Méltán várható te
hát, hogyazsilnat az új esztendőben

be is tudja fejezn,i munkáját s ekként
teljesíteni küldetését, Az első ülésszak
berekesztésekor szószerint ezeket
mondta a Szentatya: "A második ülés
szaknak, amely a jövő év szeptembe
rében kezdődik, biztos, folyamatos és
gyorsabb üteme lesz, amit megkönnyí
tenek az 1962. évi két hónap tapasz
talatai. Remélhetjük így, hogy a zsinat
befejezése a karácsony örömében, a
tridenti zsinat centenáris évében meg
fog valósulni".

A tridenti zsinat tudvalevően 1563
december 4-én ért véget.

•
XXIII. Jánost, mint ő maga tréfál

kozott róla a loretói zarándokúton, "át
meneti pápának", "papa di passaggío"-

nak, úgyszólván zaverában választotta
meg a konklávé. S lám, mekkora for
dulat következett vele az egyház éle
tében, a katolikus érzületben és gon
dol!kodáslban! Bárki legyen utódja,
nem gáncsolhatna el immár az egy
háznak azt a belső fejlődését, amelyet
János pápa indított meg abban az
irányban, hogya katolikus egyház is
mét azzá a ,,s:reretet-szövetséggé" vál
jék, aminek 1700 évvel ezelőtt nevez
ték. Mínt az első periódus utolsó ülé
sén hangoztatta a Szentatya, amikor
egyenesen "új pűnkösdről" beszélt, az
egyháznak meg kell mutatnía, hogy
szerető anyja az összes hívőknek, az
elszakadt testvéreknek is, és megértő,

szeretetteljes támogatója az egész em
beriség összes nemes törekvéseinek.
Éippen ezért az egyház - ezt legutóbbi
születésnapján mondta a pápa - fi
gyelmét és tekintetét korántsem any
nyira il múltra, mint sokkal inkább a
jövőre fordítja. A pápának ezekbe a
szavaiba kapcsolta bele Wyszyrnski bí
boros, lengyel prímás azt a szentbe
szédét, amelyet december 8-án' római
tituláris templomában tartott, "Az em
beriség - úgymond - két nagy prob
léma előtt áll napjainkban. Az egyik
a világbéke, a másik a szociális igaz
ságosság olyan kiterjesztése, hogy a
föld javai mínden embernek. azonos
módon álljanak rendelkezésére".

"Nem tudom, megérem-e legköze
lebbi születésnapomat" - jegyezte meg
páratlanul forró ünnepléséri a 81 éves
pápa, aki betegsége és az orvosi intel
mek ellenére oly törhetetlen akaratta!
és ·lelkierővel dolgozik az önmaga elé
tűzött hatalmas prograrnon. Mi is va
Iamennyien azért könyörgünk, amit
Maximos patriarcha a Rómával,egye
sült keleti egyházfők nevében kívánt:
"Bfm-ha János még sokáig élne, hiszen
annyira nyílt és nydtott!" Mert való
ban alkalmazható reá a második ad
vent-vasárnap szentmíséjének imája,
azé a vasárnapé, amely a 'zsínat első

ülésszakának berekesztéséf követte:
"ad praeparandas Unigeniti tui vias"
- arra hivatott Ő, hogy előkészítse és
kícövekelfe Krisztus új útjait ebben
a mai világban.
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