
2014. július 27. Tápiógyörgye, Szent 
Anna templom. Koncelebrált püspö-
ki szentmise. Egyháztörténeti kiállítás. 
Köszönetül mindazért, amit a Vatikán a 
tápiógyörgyei hívekért tett.

A kétezer éves pápaság történeté-
ben még egyszer sem fordult elő, hogy 
a pápa halála után tíz évnek sem kellett 
eltelnie ahhoz, hogy a rendkívül szigorú 
kánonjog alapján boldoggá, majd 2014. 
április 27-én a világ katolikus hívőinek 
egyöntetű kívánságára a bíborosi kar, a 
Vatikán állam a kötelező procedúrát be-
tartva szentté avatja a 2005. április 2-án 
elhunyt lengyel Karol Wojtylát – II. János 
Pál pápát. A világ számára, de különösen 
a katolikus egyház számára rendkívüli az 
esemény, mint ahogyan rendkívüli volt az 
az esemény is, amikor 1978. október 16-
án először fordult elő, hogy egy kelet-eu-
rópai pap ült Szent Péter székébe.

A nyolcvanöt évesen távozott katolikus 
egyházfő Karol Wojtyla 1920. május 18-
án született a krakkói vajdaság Wadovice 
nevű kisvárosában, egy egyszerű vasutas 
gyermekeként. Kilencéves korában elve-
szítette édesanyját, 12 éves volt, amikor 
bátyja egy lengyel kórházban orvosként 
dolgozott, fertőzést kapott és a fertőzés-
be belehalt, édesapja Lengyelország né-
met megszállása idején távozott az élők 
sorából. A családi tragédiák sorozata 
megviselte a fiatalembert, de egyben na-
gyon határozott volt: a tanulásban és cél-
jainak elérésében. A gimnáziumot 1938-

ban végezte el, és Krakkóba költözött, 

hogy a Jagelló Egyetemen lengyel nyel-
vet, irodalmat és filozófiát tanulhasson. 
Az egyetemet a német megszállás idején 
bezárták, dolgoznia kellett. Először egy 
kőfejtőben, majd egy szódagyárban vál-
lalt munkát, fizikai munkásként dolgozott. 
Egyre többet foglalkozott a papi hivatás-
sal, és 1942-ben határozta el, hogy a 
papi szolgálatot választja. 1946. novem-
ber 1-jén szentelték pappá. Közvetlenül 
pappá szentelése után Rómába utazott, 
és ott a Domonkos-rendiek által fenntar-
tott egyetemen, az Angelicumon tanult. 
Visszatérése után Krakkóban teológiából 
doktorált, és egy kis faluba került segéd-
lelkésznek. 1949-ben a krakkói érsek ki-
nevezte a krakkói Szent Flórián templom 
káplánjává. 1953-tól a krakkói papi sze-
mináriumban, majd a Jagelló Egyetem 
teológia karán, 1954-től a lublini Katolikus 
Egyetem etika szakán tanított. 1958. júli-
us 4-én XII. Pius pápa címzetes püspök-
ké nevezte ki. 1964. január 18-án VI. Pál 
pápa Krakkó érsekévé és metropolitájává 
nevezte ki, tisztségébe március 18-án 
iktatták be. 1967. július 25-én a bíboro-
sokkal tartott titkos konzisztóriumban VI. 
Pál pápa bíborossá nevezte ki, másnap 
felszentelték a Sixtus-kápolnában. VI. 
Pál pápa halála után I. János Pál névvel 
Albino Luciani velencei pátriárka lépett 
a pápai trónra, de 33 nappal beiktatása 
után váratlanul elhunyt. Utódjává – a világ 
csodálkozására, a katolikusok számára 
meglepő módon – 1978. október 16-án a 
kevéssé ismert Karol Wojtylát választot-

ták úgy, hogy a nyolc forduló után a 111 
bíborosból 104 szavazott a krakkói érsek-
re a konklávén.

 Nagy hír volt ez akkor, ugyanolyan, mint 
amilyen egész pápai tevékenységét kí-
sérte.  Szeretete, őszintesége, megértése 
és az egész világ katolikusságát magával 
ragadó egyénisége, ökonomikus gondol-
kodása és példamutatása, fáradhatatlan-
sága sokáig mértéke, példája  marad az 
egyetemes katolikus egyháznak, s ennek 
egyik bizonyossága a mostani szentté 
avatása is. A ma élő nemzedék számá-
ra felejthetetlen emlék marad az egyre 
nagyobb zarándoksereg, tömeg a világ 
minden tájáról, amely a Szent Péter teret 
megtöltötte a pápa által pontifikált szent-
miséken, pápai audienciák alkalmával. 
Kedvességének, közvetlenségének egy 
györgyei lánnyal, Boda Andreával való 
kézfogása különösen felmelegíti az iránta 
érzett rajongó szeretetünket. Felejthetet-
len marad az az epizód, ahogyan lengyel 
mestere, Stefan Wyszinski bíboros térdre 
borulva ölelte át a lengyel pápát, ő pedig 
megcsókolta mesterének gyűrűjét.  Örök-
re emlékezetünkben marad az a kedves 
szokása, ahogyan a repülőgépről leszáll-
va megcsókolta az őt fogadó ország föld-
jét. Több mint száz utazást tett külföldre, 
nagyobb utat járt be, mint az összes eddi-
gi pápa. 1338 embert avatott boldoggá és 
482-t szentté. Ő avatta szentté Kingát, IV. 
Béla király egyik lányát és Hedviget, Nagy 
Lajos leányát. Megválasztása után nem 
sokkal ezt üzente a magyaroknak:  „Meg 

II. János Pál pápa szentté avatásának örömére, ünnepére
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vagyok győződve arról, hogy a katolikus 
egyház, amely oly nagy szerepet játszott 
Magyarország történetében, továbbra 
is alakítja hazátok lelki arculatát, elvíve 
gyermekeinek Krisztus Evangéliumának 
világosságát, mely századokon át megvi-
lágította honfitársaitok életét.”  A magyar 
egyház nagyrabecsülésének és a len-
gyel-magyar barátságnak évszázadok-
ra nyúló történelmi hagyománya szerint 
nem sokat kellett várni arra, hogy II. Já-
nos Pál pápa kétszer is Magyarországra 
látogasson. Először 1991. augusztus 16-
tól augusztus 20-ig, amikor is a Szent Ist-
ván bazilika előtt, majd Pécsett, Máriapó-
cson, Szombathelyen majd Budapesten 
a Hősök terén százezrek előtt szentmi-
sét mutatott be, közben találkozott ma-
gyar tudósokkal, a diplomáciai testületek 
tagjaival, Debrecenben megkoszorúzta 
a Gályarabok emlékművét, megtisztelte 
a testvéregyházak vezetőit, részt vett a 
magyar püspöki konferencián, és min-
dent megtett annak érdekében, hogy 
személyes jelenlétével szívükbe-lelkük-
be zárhassák magyar hívei, tisztelői, az 
egész ország népe. A világot járva, fizika-
ilag talán kissé fáradtabban, 1996. szept-
ember 6-án ismét hazánkba érkezett, és 
változatlan szeretetben, rajongásban, 
tiszteletben részesült, amikor a Pannon-
halmi Apátság vendégeként ott misé-

zett, az öregotthon papjaival találkozott, 
majd másnap, szeptember 7-én ismét 
több százezer hívő előtt Győr városában 
pontifikálta a szentmisét, és megáldotta 
magyar híveit. Pannonhalma lett volna 
helyszíne annak a régen húzódó vára-
kozásnak, hogy Alekszij patriárkával ta-
lálkozott volna, és az 1054-es szakadás 
után létrejöhetett volna a megbékélés 
a két világegyház között. II. János Pál 
pápa őszinte szívvel, akarattal ezen dol-
gozott, a pravoszlávok a találkozást nem 
tartották időszerűnek. Magyarországi 
látogatásainak helyszínein, alkalmain 
változatlan kitartással hirdette: „Testvé-
reim! Ne féljetek befogadni Krisztust, és 
elismerni az ő hatalmát! (…) Ne féljetek! 
Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre a ka-
pukat Krisztusnak! Nyissátok meg az ál-
lamok határait, a gazdasági és politikai 
rendszereket, a kultúra, civilizáció és ha-
ladás tágas birodalmát az ő megmentő 
hatalmának! Ne féljetek!”.

 Szentté avatásának nagy ünnepén 
látjuk Őt hófehér ruhájában Rio de Ja-
neiro barakknegyedében, Mexikóban 
szalmakalapban. Afrikában kánikulában, 
Kanadában hóesésben, a Hősök terén 
teljes pápai díszben és merénylőjének 
cellájában, ahogyan Ali Agca karját fogta. 
Látjuk Őt Jeruzsálemben, a Siratófalnál, 
az auschwitzi imafal előtt térdelve, nagy-

betegen pásztorbotjára támaszkodva, és 
látjuk az ablakból integető, beszélni már 
alig tudó egyházfőt . Megidéződik az a 
rendkívül fontos beszéde, amelyet 1988. 
október 11-én mondott az Európai Par-
lament előtt: „Én, az egyetemes egyház 
legfőbb pásztora, aki Kelet-Európából 
származom, és ismerem a szláv népek-

XII. Pius pápa kitüntetése Molnár András tápiógyörgyei lakosnak

II. János Pál pápa magyar túristacsoportot 
üdvözöl. A csoport vezetője Boda Andrea
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nek, európai hazánk másik „tüdejének” 
törekvéseit, azt kívánom, hogy a magá-
nak szuverénül szabad intézményeket te-
remtett Európa egy napon majd abban a 
teljes terjedelmében bontakozhasson ki, 
amelyet a földrajz, és még inkább a tör-
ténelem adott neki. Hogyan kívánhatnék 
mást, mikor a keresztény hit által inspi-
rált kultúra olyan mélyen átjárta egyetlen 
Európánk összes népe, a görög, a latin, 
a germán és a szláv népek történelmét, 
minden viszontagság ellenére, túl társa-
dalmi rendszereken és ideológiákon! –
Történelmünk folyamán az európai népek 
mind kitüntették magukat a világra való 
nyitottságukkal, és azzal, hogy beható 
kapcsolatokat létesítettek más földrészek 
népeivel.”  A damaszkuszi mecsetben 
levett cipővel tett látogatása és az Isz-
lámmal való párbeszéd más gesztusai 

kifejezték egy kiengesztelődött világ utá-
ni sóvárgását, hasonlóképpen az Assisi-
ben rendezett megbocsátás napja is….II. 
János Pál – hála ezeknek a jövő szem-
pontjából termékeny gesztusainak – a 
katolicizmust a tolerancia, a nyitottság, a 
békés együttélés és a látható egyetemes-
ség civil funkciójával jelölte ki: a berlini  
fal leomlása előtt és után felsorakoztatta 
a katolikusokat a világ fejlődése mellé.”

2005 tavaszán a világ különböző tája-
iról idesereglett csoportok, zarándokok 
fájó szívvel látták, és imádkoztak érte, 
ennek az isteni küldetésnek befejezését 
érezve. Április 2-án, szombaton este tíz 
órakor a római Szent Péter téren imádko-
zó százezres tömeg a rózsafüzért fejezte 
be. Az imát vezető pap hangja sírásba 
csuklott. Leonardo Sandri érsek, szent-
széki államtitkár helyettes bejelentette: 

„Kedves fivéreim és nővéreim, 21 
óra 37 perckor elhunyt szeretett Szent-
atyánk, II. János Pál, visszatért az Úr 
otthonába, imádkozzunk érte”. Kétmillió 
zarándok érkezett a temetésére, és 150 
kormány- és államfő vett részt a gyász-
szertartáson, amelyet Ratzinger bíboros, 
az őt követő XVI. Benedek pápa celeb-
rált. Az egyház és a világ búcsúzott II. 
János Páltól, most meg emelkedett ér-
zésekkel vesz részt szentté avatásának 
nagy ünnepén. Szentté avatásához a 
kánonjogi előírás szerint bizonyítani kell 
egy megtörtént csodát, amely személyé-
hez kapcsolódik. Itt az egész világ előtt 
történt egy nagy csoda – II. János Pál 
pápai szolgálata Szent Péter székében.

 Erre tanú a világ katolikus közössége, 
benne Tápiógyörgye község hívő közös-
sége meg azok a dokumentumok, egyházi 
rekvizitumok, amelyek ereklyeként most 
nyilvánosságra kerülnek, és reményeink 
szerint megőrződnek az utánunk jövő 
nemzedékek számára is. A kiállítás gon-
dolata onnan eredt, hogy a Vatikánból, 
XII. Pius pápa hatvankilenc évvel ezelőtt 
egy pápai kitüntetést küldött Tápiógyör-
gyére Molnár András sekrestyés-haran-
gozó részére a következő szöveggel: „La 
Santita Di Nostro Signore PIO P.P. XII. 
si e degnata di conferire LA MEDAGLIA 
BENEMERENTI al Sig. ANDREA MOL-
NÁR avtorizzandolo ad ornarsene II. 
Petto nei modi di vso Dal, Vatikano, 12 
maggio 1944 II. Cardinale Segretario di 
Stato. Aláírás: L. Card.Maglione.

 Molnár András bácsi negyvenéves 
templomi szolgálatának elismeréséül 
kapta ezt a pápai kitüntetést. Magát a ki-
tüntetést eltemették, mondván, hogy ezt ő 
érdemelte ki, vigye magával. A kitüntetést 

II. János Pál pápa beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémián

II. János Pál pápa a római Magyarok Nagyasszonya Kápolna felszentelésén 1980-ban
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kísérő díszes lapot a család megőrizte, 
és Visnyei Lajos kanonok, ny. plébános 
úrtól megkaptam, bekeretezve a györgyei 
plébániának adományoztam. Természe-
tesen előtte a múzeumi fotóssal máso-
latot készíttettem. Magyar nyelvre Réka-
siné Iványi Jutka volt szíves lefordítani: 
„A Mi Urunk XII. Pius pápa Őszentsége 
méltónak tartotta, és ezért kegyeskedett 
MOLNÁR ANDRÁS úrnak jótékonysági 
érdemérmet adományozni, és egyben 
feljogosította arra, hogy ezzel a  vatikáni 
szabályok szerint mellét ékesítse. Vati-
kánból, 1944. május 12. Vatikán állam II. 
kardinálisi titkárság, L. Card. Maglione” 

XII. Pius pápa (1939–1958, Eugenio 
Pacelli ) különös figyelemmel és szere-
tettel fordult a magyar ügyek felé, miután 
1938-ban pápai legátusként részt vett a 
budapesti Eucharisztikus Világkongresz-
szuson. Ő celebrálta  a Hősök terén a 
szentmisét, és bíborosi, államtitkári nyi-
latkozataiban, pápai visszaemlékezései-
ben nagyon nagy elismeréssel szólt ma-

gyarországi emlékeiről,  az itt tapasztalt, 
vallási élettel kapcsolatos élményeiről. 
Pápai szolgálata nehéz világtörténelmi 
események idejére esett, ezért egy idő-
ben elítélően értékelték tevékenységét 
annak ellenére, hogy dokumentumokkal 
bizonyíthatóan 860 ezer üldözött zsidó 
életét mentette meg a második világhá-
ború idején. A györgyei kitüntetést min-
den bizonnyal Törőcsik József györgyei 
plébános, Hanauer Á. István váci me-
gyéspüspök egyetértő javaslatára Serédi 
Jusztinián hercegprímás terjesztette fel 
Őszentségének, aki a negyvenéves pél-
dás egyházi szolgálatot ezzel a kitünte-
téssel is honorálta. Több évtizedes temp-
lomi szolgálatának egyszerű jele az is, 
hogy 1939. április 21-én ott van azon a 
tablóképen, amely akkor készült, amikor 
a nyugalmazott tábori püspök, Zadravecz 
István Tápiógyörgyén bérmált és a falu 
közéleti, egyházi személyiségei a plébá-
nia udvarán, a püspöki ebéd előtt, fotó-
masina elé álltak. 

 Ezek a györgyei egyháztörténeti ese-
mények indították el bennem azt a gondo-
latot, hogy a lengyel II. János Pál pápá-
nak megküldtem az 1939-ben Györgyére 
menekült lengyel katonákról írt dolgoza-
tomat fotókkal, dokumentumokkal. Vála-
szul a következő német nyelvű levél érke-
zett: „Staatssekretariat  aus dem Vatikan, 
am 29. Dez. 1987. Sehr geehrter Herr 
Bihari! Das Staatssekretariat bestatigt 
den Eingang Ihres werten Briefes mit 
fotos vom 11. November d. J. und teilt 
freunlich mit, das der Heilege Vater für 
dieses Zeihen der Wertschatzung und 
Verbunheit mit seiner Person und seinem 
Amt aufrichtig dankt und Ihnen mit allen, 
die Ihnen nahestehen, den treunen 
Schutz Gottes und seinen Segen für 
das neue Jahr erbittet. (Mons. C. Sepe, 
Assessor) Magyarra fordításban: Mélyen 
tisztelt Bihari Úr! A Vatikáni Titkársághoz 
megérkezett az Ön fotómellékletekkel 
ellátott, folyó év november 11-én kelt 
nagybecsű levele. Örömmel közöljük Ön-
nel, hogy a Szentatya szívből köszöni a 
személyének és hivatalának szóló meg-
becsülés és szövetségi érzés kinyilvá-
nítását. Isten óvja és áldja meg Önt és 
szeretteit az új esztendőben. (Mons. C. 
Sepe, Assesor)

A Vatikáni–Tápiógyörgyei kapcsolatok 
ügyében végzett kutatásaim bebizonyí-
tották, hogy ez a kapcsolat történelmileg 
messzebbre eredeztethető, hiszen az ed-
dig a tápiószelei plébánia filiáléjaként mű-
ködő györgyei egyházközség önállósodá-
sa, leválasztása, így a teljes jogú györgyei 
plébánia megalapítása VI. Pius pápa ide-
jén történt. Ennek bizonyítéka az a latin 
nyelvű bejegyzés, amely 1780. május 
9-én kelt, Nagy Mihály első tápiógyörgyei 
plébános kézírása nyomán, és magyarra 
való fordítása így hangzik:  „Őszentsége 
VI. Pius pápa, Mária Terézia Magyaror-
szág királynéja , és fia, II. József császár 
uralkodása idején, amikor Főmagasságú 
Migazzi Kristóf Isten kegyelméből a Ró-
mai Egyház áldozó bíborosa második 
kormányzó idején, Méltóságos és Főtisz-
telendő gróf Eszterházi Pál váci helynök 
rendeletére, a szelei plébániától elválasz-
totta Györgye leányegyházát. Erre fent 
nevezett rendeletével Györgye plébániát 
Nagyontisztelendő Poók Endre nagykátai 
főesperessége idején első plébánosnak 
kinevezte nagyontisztelendő Nagy Mi-
hályt, aki a Vas megyei Szombathelyen 
született, dunántúli nemes ember. Ő ezt 
az anyakönyvet, nevezetesen a Halottak 
anyakönyvét Egerben szerkesztette, 2 
forint 40 krajcárért 1780. május 9-én.” 

A további kapcsolat dokumentumai 
kronológiai sorrendben a következőkép-
pen íródtak:

Staatsekretariat Erste Sektion Allgeme-
ine Angelegenheiten, Aus dem Vatikan, 
1994. aug. 22. Mélyen Tisztelt Bihari 
Úr! Szeretném értesíteni folyó év július 
29-én kelt bizalomteljes sorai valamint 
az értékes könyv vételéről. Szabadjon 
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egyúttal közölnöm, hogy János Pál pápa 
az Egyetemes Egyház feje személyével 
és apostoli tisztségével szembeni nagy-
rabecsülés kapott jeléért, valamint a jókí-
vánságokért őszinte köszönetet mond. Az 
emlékkönyv önkéntelenül felidézi benne a 
magyar vendégszeretettel előkészített és 
lelkesedéssel kísért látogatását annak a 
nemes népnek hazájában, amely „szívé-
hez közel áll ”. A Szentatya imájával és 
a szentmisében való megemlékezésével 
kíséri Önt és Mindazokat, akik az élet és a 
hit útján Önhöz közel állnak, kérve Mind-
nyájuknak a jó Isten oltalmát és áldását. 
Szívélyes köszöntéssel: Mons. P. Sardi, 
Assesor helyettes.

A Vatikánból, 1997. jan. 22-én: Mélyen 
tisztelt Igazgató Úr! Örömmel közlöm, 
hogy kedves küldeménye, a Györgyei Ka-
lendárium 1997 megérkezett a Szentatyá-
hoz. Szabadjon tudatnom, hogy János 
Pál pápa, akinek ez a kedves ajándék, 
valamint a jókívánságok örömet okoztak, 
a személyébe és apostoli tisztségébe ve-
tett bizalom, valamint a Szent Péter utó-
da iránti hűség kapott jeléért köszönetet 
mond. Szívből kéri a Szentatya Önnek és 
Mindazoknak, akik Önhöz közel állnak, a 
hit és az élet további útjára a Jó Isten ol-
talmát és segítségét. Áldásos jókívánsá-
gokkal Mons. L. Sandri, Assesor.

 A Vatikánból, 1998. február 2-án: Mé-
lyen tisztelt Bihari Úr! Értesítem december 
20-án kelt bizalomteljes sorai, valamint 
az értékes könyv vételéről. Szabadjon 
egyúttal közölnöm, hogy János Pál pápa 
az Egyetemes Egyház feje személye és 
apostoli tisztsége iránti nagyrabecsülés 
kapott jeléért valamint a jókívánságokért 
őszinte köszönetet mond. A Szentatya 
imájával és a szentmisében való meg-
emlékezésével kíséri Önt és mindazokat, 
akik az élet és a hit útján Önhöz közel áll-
nak, kérve Mindnyájuknak a Jó Isten ol-
talmát és áldását. Szívélyes köszöntéssel 
Mons. J. M. Harvey, Assesor. 

  A Vatikánból, 1999. január 9-én: 
Mélyen Tisztelt Igazgató Úr! Értesítem 

november 29-én kelt bizalomteljes so-
rai, valamint az értékes könyv vételé-
ről. Szabadjon egyúttal közölnöm, hogy 
János Pál pápa az Egyetemes Egyház 
feje személye és apostoli tisztsége iránti 
nagyrabecsülés megújított jeléért, továb-
bá megválasztásának 20. évfordulója és 
a karácsonyi ünnepek alkalmából kinyil-
vánított jókívánságokért őszinte köszöne-
tet mond. Istenünk, mennynek és földnek 
teremtője, Jézus Atyja és a mi Atyánk, 
akinek évét ünnepeljük a 2000. évi Nagy 
Jubileumra való előkészület során, vegye 
védelmébe és árassza el kegyelmével a 
jövőben is Önt, valamint mindenkit, aki a 
hit és az élet útján Önhöz tartozik. Szívé-
lyes köszöntéssel és újévi jókívánságok-
kal Mons. P. López Quintana Assesor.

Kelt a Vatikánban, 2000. június 12-én: 
Mélyen Tisztelt Bihari Úr! Értesítem folyó 
év április 13-án kelt sorai és az értékes 
könyvajándék vételéről. Szabadjon tu-
domására hoznom: II. János Pál pápa 
megbízott azzal, hogy tolmácsoljam hálás 
köszönetét a Péter utódával való egység 
e megújított jeléért. Őszentsége kíván 
további jó alkotókedvet, egyben Szent 
Flórián közbenjárását kérve szívből küldi 
apostoli áldását Önre és a tápiógyörgyei 
önkéntes tűzoltókra. Szívélyes köszöntés-
sel Mons. P. López Quintana Assesor. 

Kelt a Vatikánban, 2001. január 22-én: 
Mélyen Tisztelt Bihari Úr! Értesítem dec-
ember 12-én kelt levele és az értékes 
könyvajándék – Tápiógyörgye község 
a millennium évében – vételéről. Magas 
megbízásból tudatom, hogy Őszentsége 

II. János Pál pápa megbízott azzal, hogy 
tolmácsoljam hálás köszönetét a Péter 
utódával való egység e megismételt je-
léért. A Szentatya szívesen küldi Apostoli 
Áldását. Szívélyes köszöntéssel Mons. P. 
López Quintana Assessor.

Kelt a Vatikánban, 2002. év január ha-
vában: Prot. N. 505.500 Krisztus a mi bé-
kességünk Ő egyesítette a pogányokat és 
a zsidókat (vö. Ef 2, 14) Mélyen tisztelt 
Bihari Úr! Karácsony szent ünnepe és az 
Új Esztendő kezdete alkalmából a Szent-
atya iránti tiszteletét úgy fejezte ki, hogy 
figyelmes soraival és könyvajándékával 
a Szent Péter Utódjával való egységének 
jelét adta. Őszentsége II. János Pál pápa 
szívesen viszonozza a jókívánságokat, és 
biztosítja Önt, hogy gondjait és remény-
ségeit imáiba foglalja. Ugyanakkor a világ 
békéjének megőrzése, amint kortársaink 
közül sokakat, a Szentatyát is aggasztja. 
Őszintén kívánja, hogy Földünk hatalmas-
ságai a béke útjára térjenek, és lépteiket 
a türelem és a megbocsátás vezérelje. E 
kívánságokkal adja Őszentsége II. János 
Pál pápa Önre Apostoli Áldását. Szívé-
lyes köszöntéssel:  Mons. Pedro López 
Quintana Assessor.

Kelt a Vatikánban, 2002. év február 
22-én: Mélyen Tisztelt Bihari Úr! Értesí-
tem folyó év január 27-én kelt levele és 
az értékes könyvajándék – Tápiógyörgyei 
képeskönyv 2001 – vételéről. Őszentsége 
II. János Pál pápa megbízott azzal, hogy 
tolmácsoljam hálás köszönetét a Péter 
utódával való egység e megismételt je-
léért. A Szentatya imába foglalja Önt és 
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mindazokat, akik az élet és a hit által Ön-
höz tartoznak. Hasonlóképpen imáit kéri 
apostoli tisztségének ellátására. Mély 
tisztelettel és áldásos jókívánságokkal 
Mons. Pedro López Quintana Assessor.

Kelt a Vatikánban, 2004. év január 16-
án: Mélyen Tisztelt Bihari Úr! Értesítem 
november 8-án kelt levele és értékes 

könyvajándéka – Európa útján a Tápió-
vidék művelődéstörténeti emlékeivel – 
vételéről. Őszentsége II. János Pál pápa 
megbízott azzal, hogy tolmácsoljam 
hálás köszönetét a Péter utódával való 
egység e megismételt jeléért és jókíván-
ságaiért. A Szentatya imába foglalja Önt 
és mindazokat, akik az élet és a hit által 
Önhöz tartoznak. Hasonlóképpen imái-
kat kéri apostoli tisztségének ellátására. 
Mély tisztelettel és áldásos jókívánsá-
gokkal Mons. Gabriele Caccia Assessor.

 Most szentté avatásának nagy ün-
nepén, amikor az egész világ figyelme 
Rómára, a Vatikánra összpontosul, Tá-
piógyörgye község hívő és tisztelő népe 
imáiba, gondolataiba foglalja II. János 
Pál pápa felejthetetlen egyéniségét, és a 
györgyei harangok is érte szólnak, abban 
a tudatban és örömben, hogy végigél-
hettük, részesei lehettünk pápai küldeté-
sének beteljesedésében. Ha pápai elő-
dei – III. Leó: „Rerum novarum” (1891), 
XI. Pius: „Quadragesimo anno” (1931), 
XXIII. János: „Mater et Magistra” (1961), 
és VI. Pál: „Populorum progressio” 
(1967) című enciklikájával része az egy-
háztörténet kontinuitásának, akkor a mai 
egyház mindennapjait II. János Pál pápa 
„Laborem exercens – Munkát végezve” 
(1981) gondolatainak kell beragyognia, 
ennek jegyében kell a Világegyház általa 
megteremtett egységét biztosítani, gond-
jait megoldani, és Ő ezt már a Szentek 

sorában vigyázza.
Egyik levelének mellékleteként meg-

küldte tápiógyörgyei híveinek: „II. János 
Pál pápa imája a 2000. évi nagy jubile-
umra való előkészület évére” című imá-
ját, aláírásával:

  „Szentlélek, ki a szívek legédesebb 
vendége vagy, tárd fel nekünk a Nagy Ju-
bileum mély értelmét, és add lelkünknek, 
hogy ünneplésünk hittel, csalódás nélküli 
reménységgel teli legyen.

Igazság Lelke, ki Isten mélységeit ku-
tatod, ki az egyház emlékezete és prófé-
ciája vagy, vezesd az emberiséget, hogy 
felismerje a Názáreti Jézusban a dicső-
ség Urát, a világ Üdvözítőjét, a történe-
lem legfőbb beteljesedését. Jöjj, szeretet 
és béke lelke!

Teremtő lélek, ki titokzatosan készí-
ted elő az Isten országát, szent ajándé-
kaid erejével vezesd Egyházadat, hogy 
bátran lépje át az új évezred küszöbét, 
hogy elvigye a jövő nemzedékeknek az 
üdvözítő Ige világosságát. Szentség lel-
ke, isteni lehelet, ki mozgatod a teremtett 
világot, jöjj, és újítsd meg a föld színét. 
Éleszd föl a keresztényekben a teljes 
egység iránti vágyat, hogy a világban az 
Istennel és az egész emberi nemmel való 
bensőséges egység hatékony jelévé és 
eszközévé válhassanak.  Jöjj, szeretet 
és béke lelke!

Szeretetközösség lelke, ki az Egyház 
lelke és támasza vagy, add, hogy 

II. János Pál pápa a Magyar Tudományos Akadémián
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a karizmák és szolgálatok gazdagsága 
hozzájáruljon Krisztus teste egységéhez: 
add, hogy a világi hívek, szerzetesek és 
a fölszenteltek együttműködjenek Isten 
egyetlen Országának építésén.  

Vigasztalás lelke, ki az öröm és béke 
kimeríthetetlen forrása vagy, ébressz szo-
lidaritást a szükségben szenvedők iránt, 
add meg a betegeknek a szükséges tá-
maszt, árassz bizalmat és reményt a 
megpróbáltatásban szenvedőkre, éleszd 
fel mindannyiónkban a jövő iránti elköte-
lezettséget.  Jöjj, szeretet és béke lelke!

Bölcsesség lelke, aki megérinted az el-
méket és szíveket, úgy irányítsd a tudo-
mány és a technika útjait, hogy az életet, 
az igazságosságot, a békét szolgálják. 
Tedd termékennyé a másvallásúakkal 
folytatott párbeszédet, és add, hogy a kü-
lönféle kultúrák megnyíljanak az evangé-
lium értékeinek.  

Élet lelke, aki által a Szűznek, a csönd 
és meghallgatás asszonyának méhében 
az Ige testté lett, tegyél tanulékonnyá 
minket szereteted sugallataira, és mindig 
késznek arra, hogy kövessük az idők jele-
it, amelyeket Te helyezel el a történelem 
útjain. Jöjj, szeretet és béke lelke! Legyen 
dicséret, tisztelet és dicsőség Neked, 
szeretet lelke, a mindenható Atyával és 
egyszülött Fiúval együtt, mindörökkön 
örökké, Amen. Joannes Paulus pp. II.”

Ez megemlékezésünk, tiszteletünk és 
kiállításunk mottója. E jelben idézzük 
boldog, szent II. János Pál pápa szentté 
avatásának világi győzelmét, és idézzük 

felejthetetlen alakját, munkálkodásának 
jövőt gazdagító gondolatait, ott, a szentek 
sorában. Első látogatásának színhelyén 
Budapesten, a főváros legellentmondáso-
sabb negyedében, a nyolcadik kerületben 
teret neveztek el róla s, a nemrégiben 
felavatott négyes metró egyik impozáns 
állomása az Ő nevét viseli. Nagy meg-
tiszteltetés Tápiógyörgye község lakói 
számára, hogy ezt az egyháztörténeti 
megemlékezést, kezdeményezést Beer 
Miklós váci megyéspüspök úr magáévá 
tette, és személyes szolgálatával ünnepi-

vé teszi, hisz ez nemcsak Tápiógyörgye 
hitéletének lesz kiemelkedő eseménye, 
de gazdagítja az egyetemes magyar ka-
tolikus egyház életét, tevékenységét, 
áldásos mindennapjait. Kivés Zoltán 
szentendrei diakónusnak úrnak köszön-
jük a kiállítás anyagának összegyűjtését, 
megrendezését és rendelkezésünkre bo-
csátását. Platthy Iván  ny.címzetes állam-
titkár úrnak az ügy felkarolását, tanácsait, 
önzetlen segítését, többszöri találkozá-
suk emlékeinek megidézését köszönjük. 
A tápiógyörgyei polgármester úr nagyvo-
nalúságát köszönjük az ügyek, kellemet-
lenkedések intézésében, elhárításában. 
A Faluújság szerkesztői lelkiismeretes, 
pontos munkája érdemes elismerésre, 
köszönetre. A melléklet megvalósításá-
hoz a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat Teleki László Egyesülete anyagi tá-
mogatást biztosított. Köszönjük!

 Az meg egy külön egybeesése a tör-
ténéseknek, hogy ennek az esztendőnek 
május második napján köszönthettük a 
szentéletű Szolnoky János apát-plébá-
nos úr születésének 110. évfordulóját. 
A Szent Anna templom falán elhelyezett 
fehér márványtábláján, alsótemetői sírján 
elhelyezhettük felejthetetlen tevékenysé-
gét megidéző, megköszönő koszorúinkat, 
virágainkat és híveinek ajkán felhangzott 
a „Jézusomnak szívén megnyugodni jó…” 
szívszorító dallama és mindezek felett ott 
volt Szent II. János Pál kézzel írott latin 
nyelvű 1982-es húsvéti kívánsága: „Lu-
men Cristi gloriose resurgentis dissipet 
tenebras cordis et mentis” (in Vigilia 
paschali). „A dicsőségesen feltámadott 
Krisztus világossága oszlassa szét szí-
vünk és elménk sötétségét” (a húsvéti 
éjszaka liturgiájából). Ezen gondolatok, 
történések, és tények alapján kell Tá-
piógyörgye község népének az egymás 
iránti szeretetet, megértést, hitbéli elköte-
lezettséget megélnie, erősítenie.

Magyar zarándokok a Vatikánban

Bihari József
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A melléklet megvalósításához a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Teleki László Egyesülete anyagi támogatást biztosított.
A kiállítás védnöke: Vizi E Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke. 


