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Három pápa bizalma

1986. október~ II.János Pálpápa Taizébe látogatott. Szavaibólaza szeretet sugárzott
felénk, amellyel még XXIIL fdnos ajándékozott meg bennünket. Azt mondotta:
,.Ragaszkodásomat és bizalmamat azokkal a szavakkal fejezem ki, amelyeket XXIIL
Jánospápa mondott, aki annyira szerette önöket: 6, Taizé, ez a kis tavasz!"

Harminc évvel eze16tt, 1958 novemberében a lyoni bíboros kezdeményezte, 1xJgyaz
akkor megváJasztott pápa, XXIII. János, fogadjon bennünket. A beiktatásra érkez6
üdvözlődelegációkat megelőzve, eis6ként köszönthettük az újpápá!. Afogadás egészen
egyszerű, közvetlen hangulatban zajlott le.A Szentatya nagy szeretettel és érdeklfJdéssel
hallgatott meg minket, és hívott, 1xJgya kiengesztelMés témájáról máskor is beszélges
sünk. Ez a napaz új kezdet mérföldköve lett számunkra. XXIII. János nagy lendületet
adott munkánknak, és kitörölhetetlenül megje16lteKözösségünk hívatását.

Nem sokkal megváklsztása után a pápa bejelentette, hogy egyetemes zsinatot hív
össze. Akkormondnttszavai lelkünk mélyéíg megrendítettek, és egészen újperspektívát
nyitottak meg a kiengesztel6dés e16tt."Nem azt keressük - mondotta a pápa -, hogy
kinek volt igaza és ki tévedett; a felel6sségben mindnyájan osztozunk. Mi azt mondjuk
csupán: egyesüljünk végre, és vessünk véget a megosztottságnak!"

XXIII.János kezdeményezéseitsokszornem voltkönnyilátültetniagyahoriatba: Egy
magánkihallgatáson bizalmasan eimondotta a pápa, bogyan szokott fontos elha
tározásrajutni. "Beszélek az Úrral - mondotta -, egészen alázatosan és egyszerüen.
Olyankoregy szótballok, s aztkellmásoknak továbbadnom. Bizony e16fordu~bogyaz
a szó a torkomon akad, de azután mégis ki tudom mondani." Atbenagorász
konstantinápolyipátriárka hasonló ember volt. Mikor elmondtam neki, bogy a pápa
nem mindig tudja megvalósitani kezdeményezéseit, azt válaszolta: "Ha ez így van,
akkor mégjobban szeretem 6t. "

1963-ban járJuk utoljára a pápánál. Hárman kerestük fel. A Szentatya tudta, bogy
halála közel van. El6relxiladottrákja miattsokatszenoedett, és egyik munkatdrsa; Mgr.
Dellaequa közölte, hogy a fogadásra .akkor kerül sor, amikor a pápa fájdalmai
enyhülnek. Ez a fogadás szokatlanul sokáig tartott. Soha nem mondtam el mindent
err61a beszélgetésr6~ 1xJgya pápa nagylelkűségétmások félre ne értsék.

1Udatában lévén, 1xJgytöbbé nem látjuk élve a Szentatyát, szavait úgy hallgattuk, mint
lelki végrendeletet. Két kérdést tettünk fel neki: az egyiket Taizé jövfJjére, a másikat az
Egyházban betöltött hivatásunkra vonatkozóan. TaizéjövfJjér61a pápa úgy nyilatkozott,
1xJgy Közösségünk az 6 szemében már része az egyetemes Egyháznak. Az Egyházban
betöltött helyünk miattpedig ne aggódjunk. Az Egyház egyre szélesedő koncentrikus kő

rökb61áll- mondotta-, és kezéveljelezte is a kör alakot. Közösségünknekjelenleg nem
kell mást tennie, mintfolytatnia a megkezdett utat. A pápa úgy látja, bogy már belül va
gyunk azEgyházon. Ezek a szavak mintegyelhelyeztek minketazegyháziélet valóságában.

Halála után után kétszer fogadtuk öccse, Giuseppe Roncalli látogatását, aki
unokájá~Fulgenzióvaljárt nálunk. Az idlJs ember mindentfigyelmesen megnézett.
Észrevettepéldául, hogya fiatalok milyen szegényesszálláson vannak elhelyezve. Egyik
este azt mondta unokájának:"Ami itt bontakozik, azt az én bátyám kezdeményezte. "
Ez az öreg bergamóiparasztember megérezte, mennyire szerettük a bátyját, s bogy eza
szeretet kölcsönös volt. Valóban! Mi lett volna Taizéb61XXIILJános nélkül?
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Igaz, l7. Pálpápát már tizenöt évvel megválasztása eMtt ismertük. Milán6i, majd
római taláJkozásaink alkalmával mindig n)'l1t volt irányunkban. Már pápa volt,
amikor egyszer a fiatalokról beszéltem neki. Meg akarta isnierní problémáikat. Azt
mondotta nekem:"Szeretném átlátni a helyzetüket . . . Ha önnek van kulcsa az i.Dúság
megértéséhez, kérem, adja át nekem." Azt feleltem: "De hiszen önnek megvan a
megfelelő áttekintése, amipedig minket illet, nincsen kulcsunk, nincs meghatározott
módszeTÜnk. "Egy másik alkalommalpedig, mikor a taizéi i.Dúságizsinatról volt szó,
kétszer is elismételte: "Csinálják meg!"

Igen jólesett, amikor 1968-ban l7. Pál meghívott, hogy kísérjem el repülIJgépén a
bogotai eukarisztikus kongresszusra. És még sok más emlékem is van; mind-mind
nagyon emberi. A pápa tudta, hogy a zsinat idején a testvérekkel mindennap vendégül
láttunk néhány püsjJököt. Egy este a Vatikánból nagy láda almát és körtét kaptunk
azzal, hogy a pápa szeretné velünk megosztani a gyümölcsöt. l7. Pál igen szeretett
ajándékozni. Ez engem eléggé zavart, mert mi sohasem fogadunk el sem adományt,
sem ajándékot. Egyszer meg is mondtam a Szentatyának, hogy az ajándékot mi
továbbadjuk másoknak. Erreaztfelelte: "Nem, ezt Taizének szántam. "Hogyan lehetne
elutasitani egypápa szavát?Legszebb ajándéka egy kehely a taizéi misék számára. Ezt
együtt őrizzükXXIIL János breviáriumával, melyet a pápa halála után kaptunk meg.

Ahogyan idősödött l7. Pál, úgy töltötte be őt egyre jobban a természetfölötti; szinte
tapinthatóvá lettbenne. Egy évvelhalála eMttapápa egy magánkihallgatáson meglepó
megjegyzést tett arró~ hogy őt mi élteti. Annyira meglepett, hogy önkéntelenül kitört
belőlem, mit tartok erről a megpróbáltatásokkal oly nagyon elárasztottpápáról. Azt
mondtam: .Szentatya. ÖnbőlKrisztus szentsége sugárzik. "

Akik ma újraolvassák l7. Pál írásait, megértik, hogy e szövegek kimerithetetlen
kincsesbányái olyan gondolatoknak, melyek fontosságát csak később fogjuk igazán
értékelni.

Tíz évvel ezelőttmeghívást kaptam a német katolikus fiatalok .freiburgi összejövete
lére. L János Pál akkor kezdte meg pápai szolgálatát, és semmi sem sejtette közeli
halálát. Én szerettem volna reményt ébreszteni a német fiatalokban, ezért azt
mondtam nekik, hogy Lengyelországból jön majd új tavasza az Egyháznak. Nem
gondoltam, hogy egy hónap múlva lengyelpápánk lesz!

Krakkó érsekeként Wojtyla bíboros kétszerjött el Taizébe.Pápává választása után én
is ott voltam a beiktatásiünnepségen. Mikor eléjejárultam, aztmondtam:,,Dicsértessék
Jézus Krisztus, hogy ilyen jó pápát adott nekünk." Azt felelte: "Roger testvér, jöjjön
gyakran hozzám. "Miután beszélt az üdvözlésére érkezett delegációkhoz, külön szólt
méghozzám:"Nyújtsunk egymásnak kezet a kiengesztelődésjeleként. Hiszen mi mind
a ketten ezt akarjuk ugye, Roger testvér?"

Pápaságának kezdetétől tett utazásai mutatják a Szentatya lelkipásztori lelkületét.
Már első enciklikájában ezt írta:"Krisztus valamiképpen egyesültaz emoerrel, minden
emberrel kivétel nélkül - még akkor is, ha az emberek ennek nincsenek tudatában. "
Az egész emberi családról való lelkipásztori gondoskodás vezette akkor is, amikor
felszólította a keresztényeket, tegyenek meg mindent az anyagijavak igazságosabb
elosztásáért. Ha szükséges, "az egyházijavakat is áruba kell bocsátani, bogy kenyeret,
ruhátés megfeleMlakást tudjanakadniazoknak, akik ejavaktólmeg vannakfosztva':

ILJános Pálpápa az egész világnak elkötelezettpásztora. AfeltdmadottKrisztusból
és azEvangéliumból meritiaz erőt, hogy azoknak ispásztora lehessen, akik elutasítják
őt. Apápa jól tudja azt is, hogy a Szent SZŰZ szive az egyetemesség szimbóluma. Innét
meritilljánosPálpápa azta hatalmasenergiát, amellyel mindig újmeg újindítékotad
az egyetemesség gondolatának az Egyházban. És innét meriti az erőta mártíromság
hoz is, amelyet a pápának ma el kell viselnie Krisztusért és az Evangéliumért.
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