
A PAPA ES MEDJUGORJE 

A Papa R6maba hivatta Mostar piispo
ket, hogy tajekoztassa a medjugorjei eseme
nyekr61. Ismerve a piispok ellenallasat, azt 
tanacsolta neki, hogy ne siesse el a vegs6 
itelethozatalt. Egyebkent ez Lourdes es Fati
ma eseteben a jelenesek lezarulta utan tObb 
mint tizenket evet vett igenybe. 

1986 okt6bereben a Papa teljesitette a 
Szuzanya egyik Medjugorje alta! kozvetitett 
kivansagat: ,A Papa erezze magat mindenki 
atyj(znak, vallasi megkiilonboztetes nelkiil! Sz6l
jon mindenkihez, es azt kerem, hogy az emberek 
imadkozzanak es biijtijljenek a Bekeert!" Assi
siben (Olaszorszagban) a Papanak sikeriilt 
osszegyujtenie a nagyobb vallasok kepvisel6it, 
ott imadkoztak es bojtOltek a bekeert! 

A medjugorjei hivek Tomislav Vlasic 
atya alta! elkiildtek a Szuzanya 1983. decem
ber 2-an a vilagnak adott iizenetet. 

Egy erseknek, aki nem tudta eldonteni, 
hogy meg kell-e tiltania sajat papjainak, hogy 
elzarandokoljanak Medjugorjebe, a Papa igy 
valaszolt: ,,Att61, hogy odamennek, jobbak 
lesznek-e, vagy sem?" Az igenl6 valaszra a 
Papa ezt mondta: ,Engedjetek oket odamenni, 
hagyj(ztok oket odamenni". 

*** 
Egy jugoszlav piispok sz6lt egyik tar

sanak a horvat piispokok ad !imina lato
gatasar61. A vacsora alatt valaki kikerte a Papa 
velemenyet Medjugorjer61: 6 azt felelte, hogy 
ezek nagyon fontos esemenyek, amelyeket 
komolyan kell venni es ennek kovetkezme
nyekent a piispokok felel6ssegere hivta tel a 
figyelmet, ugyanakkor kifejezte elegedettse
get minden pozitiv informaci6r61, amely elju
tott hozza. 

(Az olasz Eco di Medjugorje 61. sza
mab61) 

1993. julius 27. - P. Zorza atadja e konyv elsO kiadasanak elsa peldanyat a Paptinak. 
A Szentatya a Sziizanya szavaival valaszol: ,Imadkozzunh egyiitt!" 
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1994. januar 21-en a Papa imadkozni es 
bojtOini hivta az Egyhazat, a Bosznia-Hercego
vinaban dul6 haboru megallitasaert. A para
guayi Asuncion erseke, Philippe Benitez, a 
talalkoz6 el6keszitesekor informaci6kat kert a 
plebanost61 es a helyi piispokokt61. ld6kozben 
alkalma volt elmenni a Papahoz, egy ad !imina 
latogatasra; megkerdezte a Szentatyat, ho
gyan kell Medjugorjehez viszonyulni. A Papa 
azt felelte: ,Mindent engedelyezzenek, ami 
Medjugorjevel kapcsolatos!" 

n. JANos PAL: 
,MEDJUGORJEBEN 

SOKAN ATELHE'ITEK A 
TE~ESZETFELETTIJELENTESEr' 

1989. augusztus 1-jen a Papa olyan 
orvosoknak beszelt, akik a meg meg nem 
sztiletett gyermekek vedelmere szenteltek e
letiiket. Ezt 6 halasan meg is koszonte nekik. 
Ezek az orvosok tudomanyosan vizsgaltak a 
latnokok elragadtatasat, es ugyanolyan ko
molysaggal vizsgaljak a gy6gyulasokat is. 

Amikor a tarsalgasban Medjugorje te
majat erintettek, a Papa egy szep dolgot mon
dott: ,Jgen, ma a vilag elvesztette a terme
szeifeletti erzeket. M edjugorjeben sokan kerestek, 
es megtalaltah azt az imaban, a bdjtben es a 
gy6nasban". Ezt megjelentettek a medjugorjei 
templom hirdet6jen, 1991 aprilisaban. 

*** 
1991. februar 3-an, a L'homme nouveau 

(Az Uj Ember) cimu francia katolikus lap, 
amelyet Marcel Clement vezet, ,A Papa ma
ganvelemenye Medjugorjer61" cimu cikkeben 
a kovetkez6ket kozolte: 

,A koreai katolikus hetilap, a Katolillus 
rJJsag, az 1990. november 11-i szamaban leko
zolte monsignore Angelo Kim, a Koreai Piis
poki Konferencia elnokenek a kovetkez6 ira
sat 

»A legut6bbi r6mai zsinaton, a koreai 
piispokoket meghivtak a Papahoz vacsorara. 
Monsignore Kinmek, ezt mondta a Szentatyanak: 

- Hala Onnek, Lengyelorszag felsza
badult a kommunizmus al61... 

A Papa ezt valaszolta: 
- Nem, ez nem az en erdemem, ha

nem a Szuzanyae, ahogyan azt 6 maga mond
ja Fatimaban es Medjugorjeben ... 

Kes6bb a kwangjui ersek megjegyezte: 
- Koreaban, Nadju varosaban van egy 

sir6 Szuzanya-szobor. .. 

A Papa erre azt valaszolta: 
- Es vannak olyan piispokok, akar

csak Jugoszlaviaban, akik nem fogadjak el, de 
figyelembe kellene venni a hivasra valaszol6 
zarandokok magas letszamat, es a sok meg
terest. Mindez megfelel az Evangeliumnah; 
ezeket az esemenyeket nagy komolysaggal 
kellene tanulmanyozni. «" 

*** 
A spliti egyhazmegye r6mai zarandok

latan, amelyet Franic ersek vezetett, reszt vett 
a latnok Mirjana is. Az altalanos meghall
gatasok ideje alatt a Papat ertesitettek ottle
ter61, es 6 azonnal magahoz hivatta Mirjanat. 
A Papa elbeszelgetett vele. Kes6bb Mirjana 
elmeselte, hogy a Papa mindvegig nagyon 
figyelmesen hallgatta es pozitivan nyilatkozott 
a jelenesekkel kapcsolatban. 

FRANE FRANIC ERSEK: 
,SzAMOM~ A SZUZANYA 

MEGJELENIK 
MEDJUGORJEBEN" 

Husvet elmultaval beszelgettiink Franic 
ersek urral a Medjugorjeben torten6 eseme
nyekr61. Utalt a jelenesek gyiimolcseire abb61 
az id6b61, amikor meg Split piispoke es egy
ben a Jugoszlav Piispokok Hittani Bizottsa
ganak elnoke volt. 

- Tudjuk, hogy jelen volt a jele
nesek egy reszen es egy eieg viiagos 
szemelyes allaspontja van errol. 

- A mi egyhazmegyenk szomszedos a 
mostari egyhazmegyevel, es nagyon kozel 
vagyunk Medjugorjehez. Vannak plebaniaink, 
amelyek csak 25-30 kilometerre vannak Me
djugorjet61; innen, Splitt61 csak 130 kilome
terre van. Amikor felroppent a hir, hogy a 
Szuzanya megjelenik ott, a hivek elkezdtek 
odamenni. Azt mondtam: ,Menjiink, nezziik 
meg ezeket a jelensegeket." Eloszor a fiatalok 
utaztak el oda, majd en is elmentem koriil-
nezni. 

Fokent arra figyeltem fel, mennyit i
madkoznak az emberek. A misezo szerzetes 
Vlasic atya volt, aki egy evig volt bortonben, 
mert azzal vadoltak, hogy ellenforradalmar
kent babonasaggal kelt zavargast. Eloszor en 
is azt gondoltam, hogy ezt a szerzetesek 
szerveztek meg, hogy egyesitsek a horvatokat 
az allam ellen, a hiveket a marxizmus ellen. 
De lattam, hogy nagyon j61 predikal, az els6 es 
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1misodik olvasmanyt a tdkeletessegig megma
gyarazta. Ezt is elmondtam a ptispokoknek a 
Ptispoki Konferencian . A ptispokok biztak 
bennem. Engem valasztottak meg a Bizottsag 
elnokenek, es en azt jelentettem, hogy ebben 
a dologban nines semmi eretnekseg, semmi 
elteres az igazhitu es papai tanitasokt61: telje
sen hu volt a hagyomanyokhoz. Ok elege
dettek voltak. A szertartasokat az el6irasok
nak megfele16en vegeztek, es nem volt ben
ntik semmi kti!bncseg vagy ellentmondas. Az 
emberek j61 imadkoztak. Megmaradt azonban 
az a kerdes, hogy a Szuzanya megjelenik-e, 
vagy sem; hogy a szerzetesek talaltak-e ki 
mindent, bogy penzt keressenek, hogy a Jat
nokok a szerzetesek befolyasa alatt allanak-e, 
es vajon a szerzetesek irjak-e az i.izeneteket. 
De azonnal lattam, hogy komoly dologr61 van 
sz6. Szamomra az volt fontos, bogy !assam, az 
evangelizaci6 es a szenlsegek kiszolgaltatasa 
rendben folyik-e. Eldontottem, nem tiltom 
meg testvereimnek, hogy Medjugo rj ebe men
jenek. Efel61 nyugodt voltam. Mindannyian 
kaphatunk osztonzest Isten Lelket61, amikor 
imadkozunk, es en is beszelhetek a hittel 
kapcsolatos gondolataimr61, es meg vagyok 
gy6z6dve, bogy mindez j6 es Istent61 jon. 

Kizartam azt a lebet6seget, hogy a 
latnokok bazugok lennenek, persze nem azon
nal, mert nem ismertem 6ket. Tobbszor is 
elmentem Medjugorjebe, igy megismerked
hettem a szerzetesekkel es a latnokokkal. 
Lattam, hogy 6szinte emberekkel es 6szinte 
es j6 szerzetesekkel van dolgom. Ok is keszen 
alltak a szenvedesre: nemelyiktik bortbnbe is 
kertilt. Amikor el6szor beszeltem veltik, !at
tam, hogy Vicka es Mari,i;l egyszeru lanyok, 
hegyi emberek, mint Renzo es Lucia, az olasz 
,Promessi Sposi" (A jegyesek) cimu konyvben. 
Azonnal lattam, hogy nem ,tizletr61" van sz6, 
es nem is hazugsagokr61. De akkor mir61? 
Nekik is voltak sugallataik, csak er6sebbek? 
Tovabba, hogy azt irjak-e le, amit gondolnak, 
vagy amit igazan latnak? 1983 januarjaig ha
tarozqtlan maradtam. Egy evig nem dontot
tem. En is ellen6riztem a dolgokat, mert olyan 
vagyok, mint egy ezredes .. . A tbbbi ptispok 
felt; feltek elmenni es maganvelemenyt meg
fogalmazni. 

1982-ben haromszor vagy negyszer val
tam, 1983-ban egyszer. Jelen voltam az ekszta
tikus imadkozasnal. Aztan misztikaval foglal
koz6 konyveket neztem at: sok {okozata van a 
bels6 inspiraci6nak. Ki kell bamozni az Isten 
akarata altai sugall t ertelmet, ami a kozvetit6 
szemelye miatt sztikseges. 
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Kes6bb elbittem, hogy tenyleg latnak 
valamit. A latomas egyike a misztika legala
csonyabb fokozatainak- a legegyszerubb szint
je. El6szor a medjugorjei latnokok nagyon 
egyszeru jelenest lattak - primitivet, ahol a 
latomas konnyen keveredik a bels6 sugal
latokkal. A latott es hallolt dolgok kevered
nek; ezek nem olyan melyek es termeszet
felettiek, mint azok, amikor az ember minden 
kapcsolatot elveszit a kornyezetevel - amikor 
az ember teljesen atadja magat az ima alta!. 

Majd azt mondtam, hogy meg kell 
vizsgalni minden egyes tizenetet, figyelembe 
veve, hogy van osszeallitva, hany olyan alko
t6eleme van, amely emberi gondolat lehet, es 
hany olyan, amelyet tenyleg a Szuzanya ko
zolt. Ez nem olyan egyszeru . lsten az tizenet 
kozvetit6jenek a szemelyiseget61 fugg6en to
vabbitja ~zeneteit, amelyekb61 ki kell hamoz
nunk az 0 akarata alta] sugallt elemeket. 

Itt a Szuzanya sz61 a latnokokhoz, fiuk
hoz es lanyokhoz, es alkalmazkodik az 6 nyel
vezettikhoz es szellemi kepessegeikhez. Egy
reszt a Szuzanya alkalmazkodik, masreszt a · 
latnokok is tesznek hozza sajat gondolataik
b61. El kell valasztani a pelyvat a buzat61, es ha 
marad 10% buza, akkor az mar figyelemremel
t6 eredmeny. Lehetnek kti!bnboz6 veleme-



nyek errol. Vicka azt mondta: ,,Atyam, barcsak 
tudnam mir61 beszel, de en csak azt mond
hatom, amit latok es erzek". Ez rendben van. Az 
Egyhaznak kell megmagyaraznia; ugyanugy, 
ahogy a latnokok irasa is az Egyhaz kezeben 
van. Az Egyhaz kezeb61 kapjuk azokat. 

Az i.izenetekkel kapcsolatban, meg va
gyok r6la gyozodve, miutan beszeltem veli.ik 
es lattam oszintesegi.iket, hogy a latnokok 
emberi lenyek maradtak, a hibaikkal, es amit 
ok kapnak, olyan, mint egy segitseg a hitele
ti.ikhoz, mert nem a sajat kornyezeteben latjak 
a Szuzanyat. A Szuzanyat tenyleg lehet latni, 
olyat, mint aki Isten lenyegenek reszese, es ok 
latjak 6t terben es idoben, es meg is erintik 
6t. Hogyan erinthetik meg az 6 atlenyegi.i lt 
testet? Ugyanugy, ahogy az apostolok mege
rintettek a mi Urunkat. Ezek a jelenesek csak 
segito kez, a Szuzanya egyik meghivasa arra, 
hogy hitben elji.ik az Evangeliumot es bigy
gyi.ink az Egyhazban, Istenben, amig szemt61 
szembe nem latjuk majd 6t. Egy kis id6 utan 
lattam, bogy a latnokok tenyleg fejlodnek a 
lelkiekben. Amikor Laurentint lattam, a teo-
16gust, aki kenyeren es vizen bojtOit minden 
penteken, azt mondtam: ,Ez szamomra cso
da", latni egy teol6gust, aki a Szuzanya i.ize
netei szerint eJ. Kesobb, latvan a sok meg
terest, a csodat, amely Basile asszonnyal, egy 
olasz holggyel tOrtent, es a sok dokumen
tumot, amelyeket a milan6i orvosok ki.ilcltek el 

nekem, kialakitottam a maganvelemenyemet, 
es ki mertem azt nyilvanosan is fejezni. 1988. 
okt6ber 16-an szenteltem fel az ut6domat. 
Visszavonultam, igy mar szabaclon beszel
betek, ez az en maganvelemenyem maracl, 
mert alavetem magam az Egyhaz dontesenek. 
Nem szabad fanatikussa valnunk vagy vitaz
nunk, es nem szabacl megclorgalni azokat, 
akik nem akarnak Mecljugorjebe menni. A 
zaranclokok azt kerclezik: ,Mit kell tenni.ink? 
Amikor visszateri.ink, megdorgalnak minket." 
El kell viselni.ink a Szuzanyaert. Varosunk 
papjainak a legtobbje sem volt meg soba 
J'l4ecljugorjeben, es megis kinevetnek engem: 
,0, ez a pi.ispok mar csak ilyen maracli!" 

Eloszor Mirjanaval talalkoztam, aki, mint 
monclta, Tiz Titkot kapott. Sokat imaclkozott, 
hogy a Heteclik Titok be ne teljesecljek. ,Nem 
szunt meg, de egy kicsit enyhi.ilt. " Kesobb a 
Szuzanya megmutatta neki a kovetkezo ket 
Titkot, amely minclenkepp be fog kovetkezni. 

Ezek a magy;razatok, amelyeket azert 
kapott, bogy elmonclja neki.ink, es ezt az Egy
haz igy magyarazza: ezek a nagy bi.intetesek, a 
]elenesek Kiinyvenek stilusaban; apokaliptikus 
stilus, eppen ezert az Apokalipszishez viszo
nyitva kell oket megmagyarazni. A gyakorlati 
eletre vonatkoz6 i.izenetek a bekerol, az imar61 
es a bojtrol sz61nak. De az apokaliptikus 
i.izeneteket ugy kell megmagyarazni, mint a 
]elenesek Kiinyvet, abo! az all, bogy ezek az 

Franic ersek a medjugorjei zarandokokkal 
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utols6 id6k, az uj id6k. Most a maganjele
nesek lizenetei vannak megval6sul6ban. Be
szeltem Marijaval is, es a teny, J:logy a Szuz
anya azt mondja, hogy ezek az 0 utols6 lize
netei, magyarazatra szorul: relativ modon le
hetnek az utols6 lizenetei, nem pedig abszolut 
ertelemben. A megigert bi.intetesek nem a
zert vannak, hogy kivancsiva tegyenek min
ket, hanem azert, hogy javitsanak rajtunk, 
hogy megterjlink; mindig feltetelesek. A latno
kok nem ertik 6ket j61, mert nem tanultak 
teol6giat, es ugy mondjak az lizeneteket, a
hogy halljak 6ket. Ezek az i.izenetek nem 
tesznek hozza semmit a ]elenesek Kdnyvehez. 
Latjuk, hogy az apokaliptikus jelek rna mar 
nyilvanval6ak, nagy a hitehagyas az Egyhaz
ban, vannak eretneksegek is, amelyeket nagy 
teol6gusok tanitanak. Vl. Pal papa mondta: 
,,Az ordog fustje magara az Egyhazra is ra
szallt". Az Egyhaz megosztott; vannak eret
neksegek, hitehagyasok - es a haboruk, mind 
Krisztus jovetelenek apokaliptikus jelei . De az 
Egyhaz es a vilag bi.intetesei folytat6dnak. 
Eppen ezert mondom: ,Ti, latnokok, nem 
tesztek hozza a Szentirashoz. A hit es Isten 
szava altai, amely nyilvanosan ki van hircletve, 
rajoheti.ink, hogy ez igy igaz". Eppen ezert a 
Szuzanya bi.intetesekre vonatkoz6 i.izenetei 
nem haszontalanok. Nem feleslegesek! Ez a 
mi Anyank hivasa, aki nagyon szomoru a 
jov6nk miatt: az egyenekent es az egesz Egy
hazra vonatkozoan is . Eppen ezert nagyra 
ertekelem ezeket a felhivasokat. Megis, szi.ik
seges alavetni 6ket az Egyhaz magyarazata
nak es ertelmezesenek. Megkercleztem Vic
kat: ,Ki az Egyh;'tz?" Szerinte a szerzetesek 
azok. Nem! A mostari pi.i~ok az, aki a Papa es 
a Hittani Kongregaci6 alarencleltje; a ti pi.ispo
kotbk mar kifejezte az i.izeneteitekhez val6 
negativ hozzaallasitt. Azt monclja, hogy ez az 
ordog munkaja, mint ahogy a farizeusoknak 
Krisztus satani pr6feta volt. A pi.ispokotok igy 
gonclol ratok. De ami6ta a Papa nem fogadta el 
ezt az iteletet, ugyanugy, ahogy az enyem 
sines elfogaclva, maganemberkent beszelhe
ti.ink r6la. Er annyit az en velemenyem, mint a 
ti plispokotOkL az Egyhaz itelete a Pi.ispoki 
Bizottsagon kereszti.il fog eljutni hozzank. Az 
Egyhazban szabaclsag van, minclenki azt a 
velemenyt kovetheti, amelyiket akarja, es igy 
ebben a helyzetben talaljuk magunkat, ebben 
a velemenyszabadsagban. Megis, senki sem 
szabacl hogy ugy fejezze ki a velemenyet, 
mintha az altalanos Jenne. Meg kell varnunk 
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az Egyhaz donteset, mivel az alaposan meg
vizsgal minclent, megvannak erre a megfelel6 
bizottsagai. Alavetji.ik magunkat neki. Azt ker
clik t6Iem: ,Mit fog tenni, ha az Egyhaz nega
tiv iteletet hoz?" Renclben van, csendben mara
clok, alavetem magam neki; noha en biztos 
vagyok a velemenyem helyessegeben, es nem 
tuclom j6szantamb6lmegvaltoztatni azt. 

Most, hogy a JPK-nak uj bizottsaga van, 
mar nem jarok a gyulesekre, de tudattak 
velem, hogy meg semmiben sem dontbttek. 

Okt6berben csak az orvosi kamara ho
zott clontest es aclta ki jelenteset. Negy orvos, 
egyiki.ik spliti, mind azt monclta, hogy a gyer
mekek normalisak. Ezek a latnokok ertelmi 
kepessegeik teljes birtokaban vannak. Ez mar 
egy el6relepes. Igen, ott beke es imadsagos 
legkor van. Talalkoztam Macerata pi.ispoke
vel, monsignore Carbonival. Azt mondta ne
kem: ,Amikor a fatimai, lourdes-i, mecljugorjei 
szentelyekbe megyek, es gyontatni kezdek, a 
gy6nasokb61 meg tuclom itelni a szentely lelki 
szintjet. Es Mecljugorje fellilmulja valameny
nyit!" 


