
Megemlékezés Szent II. János Pál pápa napjára 

2022. október 16. 

 

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co 

dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed 

przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz 

młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.” 

 

„Legyetek a keresztény hit és remény hordozói ebben a világban, és éljétek meg a szeretetet 

minden nap. Legyetek hűséges tanúi a feltámadt Krisztusnak, és soha ne hátráljatok meg az 

életetek útjain felhalmozódó akadályok elől. Számítok rátok. Számítok a fiatalos 

lelkesedésetekre és Krisztus iránti elkötelezettségetekre.” 

 

Annak a Szent II. János Pál pápának a szavai ezek, akinek pápává választásáról minden évben 

megemlékezik a lengyelség, ahogy a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, a miskolci 

lengyelség és a diósgyőri hívek is tette ezt együtt 2022. október 16-án Diósgyőrben a pápa 

szobránál, amelyet jelenlétével megtisztelt Szabó József, a diósgyőri „Szűz Mária neve” római 

katolikus templom plébánosa is.  

1920-ban, Karol Józef Wojtyła néven látta meg a napvilágot és az 1978. október 16-i 

megválasztásától haláláig vezette a katolikus egyházat.  

Szabó Mónika elnök a köszöntőjét követően beszélt Szent II. János Pál pápa életéről, 

munkásságának legfontosabb állomásairól.  

Pápai tevékenységét végig kísérte a népek és vallások közti egyetértés elősegítése, ennek 

jegyében bocsánatot kért az egyház múltbéli bűneiért. Erkölcsi tanításában konzervativizmus, 

valamint az emberi élet és méltóság melletti kiállás jellemezte. A béke híve volt, többször 

felemelte szavát a háborúk ellen.  

 

Karol Wojtyła pápává választása hatalmas jelentőségű volt Lengyelország számára, amely nem 

csupán a lengyel egyház és hívek körében hozott fontos változásokat, de Lengyelországot is 

elindította a politikai változás útján. Szent II. János Pál pápa egész életében kiállt a fiatalok 

mellett, akikben az egyház és a világ jövőjét látta.  

A koszorú elhelyezése és a mécsesgyújtás után közösen elénekeltük a lengyel himnuszt, 

amelyet Zsoltay Zsolt kísért szájharmonikán.  

 

Megemlékezésünket a Marosi Balázs káplán által celebrált Szentmise zárta. 

 

Írta: Szabó Mónika és Zsótér Judit 

Fényképek: Szabó Mónika 

 



 

 


