
XXIII. JÁNos PÁPA beszéde a zsinat
megnyitásának estéjén a Szent Péter téren

Kedves fiaim! Hallom a hangotokat! Az én
hangom csak egyetlen hang, de magában fog
lalja az egész világ hangját. Az egész világ
képviselve van itt, azt lehetne mondani, hogy
még a hold is sietett ma este - nézzetek csak
föl rá - , hogy lássa ezt az eseményt. A béke
nagy napját zárjuk ma, a békééti Dicsőség a
magasságban Istennek, és békesség a földön
a jóakaratú embereknek! Ismételjük gyakran
ezt a fohászt! És amikor elmondjuk, hogy Is
ten békéjének édes kisugárzása csakugyan
egyesít és megragad minket, azt mondjuk:
íme annak az előképe, amilyennek mindig
lennie kellene az életnek, minden korban, és
annak az életnek is, amely az örökkévalóság
ban vár ránk. Mondjátok csak: ha megkérdez
ném, ha egyenként megkérdezhetnélek tite
ket, merről jöttetek, mit válaszolnátok? Róma
fiai, akik különösen képviselve vagytok itt.
,/Mi vagyunk az Ön legközelebbi vendégei,
Ön pedig Róma püspöke". De ti, Róma fiai,
érzitek, hogy azt a Rómát képviselitek, amely
"a világ feje", amint a gondviselés erre ren
delte, a keresztény igazság és béke elterjesz
tése . Ezekben a szavakban már benne van a
válasz a tisztelgésetekre: az én személyem
nem számít semmit, egyik testvéretek va
gyok, aki szél hozzátok, s aki Urunk akaratá
bólatyátok lett, de mind a kettő, az atyaság
is és a testvériség is, Isten kegyelme. Minden.
Minden.

Hát szeressük továbbra is egymást, szeres
sük egymást. így, egymásra tekintve a talál
kozásban: ragadjuk meg azt, ami egyesít min
ket, és tegyük félre, ha van valami, ami egy
kicsit békétlenségben tarthat. Semmi sem!
.Fratres sumus!" Testvérek vagyunk! A fény,
amely fölöttünk ragyog, amely a szívünkben
van, amel y a lelkiismeretünkben van, Krisz
tus fénye , aki valóban irányítani tudja a lel
keket a kegyelmével. Ma reggel olyan ese
mény volt, amelyet még a négy évszázadnyi
történelemmel bíró Szent Péter-bazilika sem
láthatott soha. Hiszen olyan korban élünk,
amelyben nyitottak vagyunk a másik szavá
ra, és hűségesek akarunk lenni, és megma
radni abban az irányban, amelyet az áldott
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Krisztus mutatott nekünk. Befejezem, s áldá
somat adom rátok. Szeretem magam mellé
hívni a szent és áldott Szűzanyát, akinek
nagy titkára emlékezünk ma. Hallottam,
hogy valaki közületek Efezusra emlékezte
tett, és az ottani bazilika körül meggyújtott
fényekre, amelyet én is láttam saját szemeim
mel, nem abban a korban természetesen, ha
nem mostanában, amely Mária Istenanyasága
dogmájának kihirdetésére emlékeztet, tehát
őt segítségül híva, és Fiára, az áldott Jézusra
emelve a tekintetünket; s belefoglalva mind
azt, ami bennetek van: öröm, béke, és talán
egy kis megpróbáltatás és szomorúság is van
a családjaitokban: így adom nagy áldásomat.
Fogadjátok jó szívvel. A ma esti esemény még
elevenen él az emlékezetemben, mint ahogy
a tietekben is élni fog: becsüljük meg a mai
este benyomásait, hogy mindig olyanok le
gyenek az érzéseink, mint ahogyan most ki
fejezzük őket az ég és a föld előtt. Hit, re
mény, szeretet, istenszeretet, a testvérek sze
retete, s aztán mindnyájan együtt az Ur szent
békéjében, amely a jó tettekre segít minket,
Hazatérve ott találjátok agyerekeket. Sírno
gassátok meg a gyerekeiteket, és mondjátok:
ez a pápa simogatása. Találtok könnyeket,
amelyeket le kell törölni - tegyetek valamit...
mondjatok egy jó szót: a pápa velünk van,
különösen a szomorúság és a keserűség órá
iban, s aztán mindnyájan lelkesítj ük egymást,
énekelve, fohászkodva, sírva, de mindig és
mindenkor tele bizalommal Krisztusban, aki
segít és meghallgat minket, hogy így folytas
suk utunkat.

így várjátok tehát az áldást, amelyet adok
nektek, és a jó éjszakát is, amit kívánok nek
tek. Ma elkezdünk egy évet; egy évet? Ki tud
ja? Reméljük! Elkezdődik a zsinat, és nem
tudjuk, mikor lesz vége . Talán befejeződik ka
rácsonyelőtt, de talán nem tudunk addig
mindent elmondani, mindenben egyetértésre
jutni, és szükséges lesz egy újabb találkozás.
De ha a találkozás így megörvendezteti a lel
künket, a családjainkat, Rómát és az egész vi
lágot, jöjjenek csak ezek a napok, áldással
várjuk őket.

VAL6czy J6ZSEF FORDfTAsA


