A függetlenség szentje – könyv Szent II. János Pál pápáról
The Saint of Independence – Book on Pope St John Paul II
Szent II. János Pál pápa születésének (1920. május 18.) 100. évfordulója alkalmából, a budapesti Lengyel Intézet kezdeményezésére, a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában megjelent A függetlenség szentje című
színes album. A pápának emléket állító könyv bemutatója 2020. szeptember 22-én volt a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban sok érdeklődő részvételével. Osztie Zoltán plébános vendégeként az eseményen jelen volt őexc. Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság nagykövete, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Joanna
Urbańska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatója, a magyar, lengyel és
angol nyelvű album társszerkesztője.
A 336 oldalas, színvonalas kiadvány a pápa lelkipásztori látogatásainak állomásait mutatja be bélyegeken, képeslapokon keresztül, amelyeket Steindl Rezsőnek a Szentatyával kapcsolatos gazdag gyűjteményéből
válogattak. A lengyel pápa 1978-tól, 27 éven át vezette a Római Katolikus Egyházat, apostoli útjai során 1991-ben és 1996-ban járt Magyarországon is, az ezekre az alkalmakra a könyv kiemelt figyelmet szentelt.
A pápa 104 külföldi útja során nem csak evangéliumot hirdetett, a szabadság, a függetlenség, az igazságosság és a méltóság fontosságának
eszméit is terjesztette. Ezzel hozzájárult a társadalmak lelki és erkölcsi
megújulásához, és politikai változásokat is kezdeményezett, erőt és bátorságot adott az elnyomott nemzeteknek. Így jogosan nevezik a lengyel
pápát a függetlenség szentjének egyetemes dimenzióban is, aki mély
nyomot hagyott Európa és a világ történetében.
A rendezvény végén a megjelentek virágokat helyeztek el a templom
rózsakertjében található magyar–lengyel vonatkozású Szent Hedvig és
Szent Kinga szobránál, akiket II. János Pál pápa avatott szentté. Az 1000
példányban kiadott könyv Magyarország kormánya, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., a Budapesti Lengyel Intézet, és a Magyarországi Lengyel
Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének támogatásával készült.
P. A./A. C.
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On the occasion of the 100th anniversary of the birth of Pope St
John Paul II (18 May 1920), on the initiative of the Polish Institute in
Budapest, Szülőföld Publishing House produced a colourful album
entitled The Saint of Independence. The book launch took place on the
22nd September 2020, in the Budapest Inner-City Parish Church of
the Blessed Virgin with the participation of many invitees. Among the
guests of parish priest Zoltán Osztie, was H.E. Jerzy Snopek, Ambassador of the Republic of Poland, Mr Zsolt Semjén, Deputy Prime
Minister and Ms Joanna Urbańska, Director of the Polish Institute in
Budapest, the co-editor of the Hungarian–Polish–English album.
The 336-page, high-quality publication presents the stages of the
Pope's pastoral visits through stamps and postcards selected from Rezső
Steindl’s rich collection on the Holy Father. From 1978, the Polish
pope led the Roman Catholic Church for 27 years, and during his
apostolic journeys he also visited Hungary in 1991 and 1996, the book
pays special attention to these occasions. In the course of his 104 trips
abroad, the Pope not only preached the gospel, but also spread the
ideals of the importance of freedom, independence, justice, and dignity. In doing so, he contributed to the spiritual and moral renewal of
societies and also initiated political change, giving strength and courage to oppressed nations. Thus, the Polish pope is rightly called the
Saint of Independence in a universal dimension, who has left a deep
mark on the history of Europe and the world.
At the end of the event, guests placed flowers at the statues of
Hungarian–Polish saints St Hedwig and St Kinga – canonised by John
Paul II – to be found in the rose garden of the church. The book,
published in 1000 copies, was created with the support of the Hungarian Government, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, the Polish Institute
in Budapest, and the St Adalbert Association of Polish Catholics in
Hungary.

