Gyászmise II. János Pál pápáért
Pannonhalma, 2005. április 6.


Bevezetőre
Isten irgalmas szeretetébe ajánljuk II. János Pál pápánkat.  Jelmondata volt: Totus tuus – egészen a Tied – kifejezte élete odaadottságát. Kérjük, hogy az Úr, akit egy életen át odaadóan szolgált, adja meg a hűséges szolga jutalmát neki.

Kedves testvéreim!
 Ezekben a napokban szerte a világon sokan imádkoznak a múlt szombaton elhúnyt Szentatyáért, II. János Pál pápáért. Amikor mi is most ebben a szentmisében érte imádkozunk és megköszönjük Istennek életét, péteri szolgálatát, akkor mi magyar bencések megköszönjük különösen is azt, hogy monostorunk millenniuma alkalmával 1996. szeptember 6-án bennünket is meglátogatott és hogy közösségünk felejthetetlen emlékű napot tölthetett vele. Itt imádkozott velünk a bazilikában ( meg is jelöltük emléktáblával a helyet), együtt étkezett velünk, a Magyar Bencés Kongregáció minden egyes tagját személyesen köszöntötte. Ezt tette a Szent Adalbert Idősek Otthonának idős szerzetes-, és világi tagjaival is. Jó volt közelében lenni!

Egy epizód, amely nem volt benne az előre egyeztetett programban.

A vesperásról a főapáti lakásba érve – ahol ekkor a Szentatya lakott – mondtam neki: Szentatya láthatta, hogy milyen kicsi a mi szép bazilikánk, mely zsúfolásig megtelt. Sokan azonban kinnrekedtek és mégis hűséggel kitartottak, ezek a fiatalok, diákjaink voltak, akik mintegy háromszázan zarándoklattal érkeztek a pápalátogatás idejére Pannonhalmára. Kérem, áldja meg őket. Azonnali válasza volt: menjünk, hol vannak? Szentatya, csak a főapáti erkélyre kell kimennünk, onnan látja is őket és köszönteni is lehet őket. Ráterítettem vállára köpenyét, de előbb magam mentem ki az erkélyre, a fiataloknak jeleztem, hogy a Szentatya azonnal jön. Nagy üdvrivalgással fogadták a bejelentést. Megjelent a Pápa, szűnni nem akaró taps, majd amikor elcsendesedtek, akkor a Szentatya összeszedve magyar tudását Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké Amen –jött a válasz. Aztán megáldotta őket és egy perc után be is jött az erkélyről. A fiatalok még egy ideig énekeltek, majd ők is nyugovóra tértek.

II. János Pál pápa 1996. szeptember 6-án az esti istendícséret alkalmával egész közösségünknek homiliát mondott, amely tanítással kijelölte és megerősítette számunkra a jövő útját: 
Legyen ez emlékezés és egyúttal cselekvésre való felszólítás is mindannyiunk számára:,

„Nagy örömmel zarándokoltam el ide, Szent Márton hegyére, Pannonhalma ősi monostorába. Együtt emlékezünk meg a lelki élet és a kultúra e történelmi központja alapításának ezredik évfordulójáról, ahol egy olyan hagyomány vette kezdetét, amely töretlenül fennmaradt mind a mai napig. 

Egykor Rómából érkezett a szerzetesek kis csoportja - Szent Adalbert prágai püspök rendtársai és tanítványai - hogy előbb a Prága melletti Brevnovot, majd onnan a Ti apátságotokat alapítsák meg. Szent Adalbert, az én hazám első vértanúja és védőszentje, a történelmi cseh, lengyel és magyar korona népeinek közös szentje. Szent Adalbert különös tisztelete így azokkal a népekkel egyesít benneteket, akik a szlávokkal együtt Közép-Európában éltek és élnek. A jövő év tavaszán, Szent Adalbert vértanúságának ezredik évfordulója alkalmából - ha Isten is úgy akarja - abban az örömben lesz részem, hogy meglátogathatom az ő egykori székhelyét.
A hegy, amelyen éltek, Szent Márton nevét viseli. Annak a szentnek az oltalma alatt éltek tehát, aki ezen a vidéken született, amely egykor a római Pannónia tartományhoz tartozott. Európa sok országában tisztelték Szent Mártont az elmúlt ezerötszáz év alatt. karizmatikus egyénisége lelkileg összekapcsol benneteket. Innen, az ő szülőföldjéről köszöntöm szeretettel a franciaországi Tours lakóit, ahová néhány nap múlva örömmel zarándokolok el. 

Történelmetek kezdetei abba a korba nyúlnak vissza, amelyben a keresztény Kelet és Nyugat még osztatlan volt. Amikor Pannonhalma alapításának ezredik évfordulóját megünnepeljük, akkor visszaemlékezünk a híveknek arra az egységére, amely az első évezredet jellemezte. A ti gyökereitek ebbe az áldott korszakba nyúlnak vissza. Olyan múlt ez, amely kötelez benneteket és feladatot ad, ugyanakkor azonban jövőtök biztosítéka is.

Még a kereszténységgel szemben nem mindig objektív szerzők is elismerik azt, hogy Szent Benedek és fiai "megújították a föld színét" (vö. Zsolt 103,30), és hogy Európa nagyrészt nekik köszönheti - különösképpen az első évezredben - a kulturális és szociális élet soha nem látott megújulását. Az "ora et labora" egyszerű jelszava hatalmas célkitűzés kezdete lett, és a kontinensen ennek köszönhetően kezdtek kialakulni azok a kulturális formák - a nagy népvándorlás eseményei után - amelyek mind a mai napig jellemzik az európai népeket és különleges szerepüket a világban.

Ebben a korban a gazdaság elsősorban a mezőgazdaságot jelentette ezért a nép életszínvonalának javítása érdekében a legfőbb munka, amelyet Szent Benedek fiai végeztek, a hatalmas erdős vidékek feltörése, a földművelés bevezetése volt. Döntően ez jelentette a társadalmi és kulturális átalakulás kezdetét. E századokon át tartó előkészítő munka során alakulhattak ki a második évezredben az európai városok, a művészeteknek és az építészetnek olyan alkotásaival, amelyeket máig megcsodálhatunk. Amikor a pannonhalmi apátság alapításának ezredik évfordulóját ünnepeljük, bizonyos értelemben annak bencés jelenlétnek ezer évére is emlékezünk, amely alapvetően hozzájárult az európai civilizáció és hazátok civilizációjának kialakulásához is.

Szent Pál  (írja a rómaiaknak) így folytatja: "gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes" (Róm 12,2). A föld külső képének kialakítása az ember szívének átalakításából és belső megújulásából ered.Az összes gazdasági, kulturális és esztétikai érték, amely a nagy bencés munkából született, azoknak a ti régi elődeiteknek a lelkében gyökerezett, akik belső érettséget mutattak fel.

Szent Benedek azt tanította, hogy Krisztus szeretetének semmit se tegyünk elébe: a megfeszített és feltámadt Krisztus szeretete az, amely apátságotokban uralkodott a múltban, és uralkodik mindmáig. Ez van jelen a kultúra és a civilizáció mindazon formájában, amellyel apátságotok hozzájárult a magyar nemzet és egész Európa történelméhez. Ezer év után ma mindezért köszönetet mondunk az isteni Gondviselésnek. Róma püspöke örül annak, hogy részt vehet Pannonhalma közösségének és a magyar népnek ünnepélyes Te Deum-án.

És te, pannonhalmi bencés közösség, légy továbbra is - mint hegyre épült város - fényforrás e vidék és az egész nemzet számára. Maradj hűséges ehhez a hivatásodhoz, amint azt az elmúlt évszázadok során is tetted. Vezesd továbbra is az új nemzedékeket az emberi és isteni bölcsesség útján, és hogy ebben változatlan eredményességgel sikeres legyél, Szent Benedek szavai szerint magad is válj tanítvánnyá "az Úr szolgálatának iskolájában" (Szent Benedek Regulája, Prol. 45.).

Legyetek éberek és figyelmesek "az idők jeleinek" a fürkészésében, az Úr iránti alázatos engedelmesség megtartásában, hogy az üdvösségnek helyesen értelmezett üzenetét eredményesen adjátok tovább.
A mindennapi szolgálat során mozdítsátok elő a keresztények egységét, párbeszédre lépve mindenkivel. Az ökumenikus mozgalom nagy hasznot meríthet abból, ha elkötelezitek magatokat a dialógusra, a másik fél meghallgatására és a közeledésre. Legyen a ti apátságotok mindig nyitott otthon a testvérek gondjai előtt.”

Legyen ez emlékezés és egyúttal cselekvésre való felszólítás is mindannyiunk számára! 
Amen, úgy legyen.

