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XXIII. JÁNOS PÁPA ÉS II. JÁNOS PÁL PÁPA SZENTTÉ AVATÁSA
Róma, 2014. április 27.

A Magyar Posta két bélyegképet tartalmazó alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti XXIII. János pápa és
II. János Pál pápa szentté avatását. A blokk bélyegképein a két ünnepelt pápa portréja, a blokk keretrajzán pedig
– a Szent Péter-bazilikában található – Szentlélek motívum valamint Michelangelo Pietá c. szobra, továbbá
alnyomatszerűen a vatikáni Szent Péter tér látható. A bélyegblokkot Baticz Barnabás grafikusművész tervei
alapján a Pénzjegynyomda gyártotta. Az újdonság kibocsátására a szentté avatás napján, vagyis 2014. április 27én, az Isteni irgalmasság vasárnapján kerül sor. Kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de
megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.
XXIII. János pápasága csak viszonylag rövid ideig, kevesebb, mint öt évig tartott, mégis tudott maradandót alkotni:
teljesen váratlanul összehívta a II. vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az
egyház reformja, valamint a többi keresztény felekezettel és a nem hívő világgal való viszonyának rendezése volt. Ezzel
új korszakot nyitott a katolikus egyház történelmében. Pápaként is igyekezett közel maradni a hívekhez, közvetlen
egyszerűségével és humorával hamar népszerűvé vált.
II. János Pál pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közötti egyetértés elősegítése. Erkölcsi tanításában a
konzervativizmus, valamint az emberi élet és méltóság melletti kiállás jellemezte. Szorgalmazta a keresztény gyökerek
megemlítését az Európai Unió alkotmányában. A béke híve volt, többször felemelte szavát a háborúk ellen. Több mint
100 utazást tett külföldre, nagyobb utat járt be, mint az összes addigi pápa. 1338 embert avatott boldoggá és 482-t
szentté. (F.: wikipedia.org)
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