
Kezet fogott II. János Pál pápával

A pápai találkozást megörökítő fotó legkedvesebb ereklyéi egyike (Fotó: Kedves zilahi Enikő)

■  Varga Györgyné az 
élet ajándékának tartja, 
hogy találkozhatott 
II. János Pál pápával.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  II. János Pál pápa halálának 
hírére felejthetetlen emlék 
elevenedett meg Varga György
né, a falu jegyzőjének emléke
zetében, hisz 1997 augusztusá
ban Rómában, a Castel Gan- 
dolfóban, a pápa nyári rezi
denciáján találkozott, sőt 
kezet is foghatott a né
hai szentatyával. Az erről ké
szült képet legkedvesebb 
ereklyéi közt tartja számon 
azóta is.

-  Elmondani lehetetlen, 
leírni nehéz az érzést, átélve 
pedig felejthetetlen számomra 
a pápával való találkozás. 
Lengyelországi testvértelepü
lésünk, Nalenczow polgármes
terének meghívására egy 
nemzetközi csoport tagjaként 
Katona Béláné munkatársam
mal lehettünk részese a pápai 
audenciának.

Magyarul köszöntötte
Varga Györgyné emlékei 

szerint csaknem 300-an lehet
tek a szentmisén, melynek vé
gén II. János Pál felkereste 
csoportjukat, és örömét fejez
te ki a határokon átívelő ba
ráti kapcsolatok hallatán,

majd egyenként köszöntötte 
az országok képviselőit.

-  Még a lábam is remegett, 
mikor megállt előttem a pápa. 
Olyan érzés volt, mintha nem 
is velem történne az egész, 
vagy mintha olyan álmot lát
nék, amit életében csak egy
szer álmodhat az ember. Miu
tán tolmácsolták neki, hogy 
Magyarországról érkeztünk, 
„Dicsértessék a Jézus Krisz
tus” köszöntés mellett nyúj
totta a kezét. A magyarul el

hangzó mondat annyira várat
lanul ért, hogy alig találtam 
szavakat a fogadására, szeren
csére ösztönösen jött a válasz: 
„Mindörökké. Ámen.” II. Já
nos Pál kellemes, halk hang
ját, szeretetteljes kisugárzását 
úgy éltük meg mindannyian, 
mint egy varázslatot.

A csoport rövid látogatást 
tehetett még a szentatya ma
gánkápolnájában, közvetlen 
közelről láthatták a kis oltárt 
és a padot is, ahol a pápa tér

delt imádkozás közben. Var
ga Györgyné az élet adta 
nagy kitüntetéseként élte 
meg, hogy találkozhatott a ke
resztény egyház első emberé
vel.

A televízión kísérte figye
lemmel II. János Pál temeté
sét, s azt mondta, még a ké
pernyőn keresztül is átérezte 
a tömeg felfokozott várakozá
sát, s még ma is elérzékenyül, 
amikor a templomban a pápai 
himnuszt éneklik.


