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Ferenc és Szent II. János Pál
pápák gondolatai a sportról
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Egy, a közelmúltban a Vatikánban megjelent új könyvben összegyűjtötték Ferenc
pápa sportolókhoz intézett különböző beszédeit, sőt a könyvben három profi
sportoló hitvallásáról is olvashatunk.
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Egy augusztus 29-ei újságcikkben a könyvet a pápa sportolókhoz szóló
legjelentősebb beszédeinek gyűjteményeként jellemzik, melyekben
egyaránt szól neves bajnokokhoz, fizikai vagy szellemi fogyatékkal élő
sportolókhoz, gyermekekhez és felnőttekhez.
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A 124 oldalas kis „kézikönyvben” Ferenc pápa, mint egy különleges edző (Coach)
személyesen ajánlja az olvasóknak a sportot mint életformát, és olvashatjuk
Ferenc pápa sporttal kapcsolatos gondolatait is.
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A „Légy részese a játéknak: Gondolatok a sportról” (olaszul Mettersi in Gioco:
Pensieri sullo Sport) című könyvet a Vatikán jelentette meg. A könyvben található
idézeteket három hivatásszerű sportoló nyilatkozatai támasztják alá: az olasz
labdarúgó Francesco Totti, a korábbi kenyai maratonfutó Tegla Loroupe, és a
paralimpikonná vált korábbi Forma 1-es pilóta, Alex Zanardi.
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Zanardi vallomását még a június 19-i, Toscanában rendezett kézi kerékpározó
paralimpikon-versenyen elszenvedett súlyos balesete előtt vetették papírra. Az 53
éves paralimpikont több órás neurológiai és szájsebészeti műtétek után hetekig
kórházban, mesterséges kómában tartották.
Ferenc pápa júniusban levelet írt a sportolónak, melyben köszönetét fejezte ki
azért, amiért a világ számára példát mutatott emberségből. „Életed példamutató,
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megmutattad, hogyan lehet újrakezdeni egy hirtelen és váratlan buktató után. A
sporton keresztül tanúságot tettél arról, hogyan kell bajnokként élni az életet,
hogyan lehet fogyatékkal is példamutatóan élni”, írja a pápa.
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Zanardi 2001-ben egy németországi autóversenyen elszenvedett súlyos karambol
következtében mindkét lábát elvesztette. Ezek után a 2012-es és a 2016-os
Paralimpiai Játékokon négy arany-, és két ezüstérmet nyert kézi kerékpározásban.
2016-ban Ferenc pápa egy sportról szóló vatikáni konferencia nyitóünnepségén is
felszólalt, és ezeket a szavakat mondta:
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„A sport rendkívül értékes emberi tevékenység, mely gazdagítja az emberi életet.
A Katolikus Egyház a sport világában is azt képviseli, hogy a sport az evangélium
örömhírét hivatott hirdetni, a sport is Isten egyedülálló és feltétel nélküli
szeretetének kinyilatkozása”.
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Az alábbiakban Szent II. János Pál pápának a sporttal kapcsolatos
idézeteiből válogattunk.
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„A sportnak napjainkban rendkívül fontos szerepe van a fiatalok fejlődése
szempontjából, hiszen olyan fontos értékeket sajátíthatnak el általa, mint a hűség,
kitartás, barátság, együttműködés és szolidaritás.”
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„A sport a szegény országok esetében az egyenjogúvá válás tényezője, segít az
intolerancia felszámolásában és egy testvériesebb és egységesebb világ
kialakításában.”
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„A sport… védelmezi a gyengét, és nem tesz senkivel sem kivételt… a fiatalokat
kiemeli az apátia és a közöny csapdájából, és feléleszti bennük az egészséges,
építő versenyszellemet.”
„A sport hozzájárul ahhoz, hogy szeressük az életet, megtanít az áldozathozatalra,
egymás tiszteletére, a felelősségvállalásra, és az emberi lény kiteljesedésének
eszköze.”
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„Minden keresztény ember arra hivatott, hogy Krisztus erős atlétája legyen, az
Egyház bátor és elhivatott tanúságtevője. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk
valósítani, kitartónak kell lennünk az imádságban, edzettnek az erényekben, és
mindenben követnünk kell isteni Mesterünket.”
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„A sport a testet és a szellemet egyaránt edzi a kitartásra, az erőfeszítésre, a
bátorságra, az önfeláldozásra, az őszinteségre, a barátságra és az
együttműködésre.”
„Adjunk hálát Istennek a sport ajándékáért, ami erősíti az ember testét, szellemét
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és akaraterejét, melyeket mind Teremtőnktől kaptunk.”
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Fordította: Kántorné Polonyi Anna
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Források: CNA, stmarysmenston.org

Szerző: Szerk. (2020-09-30)
6 / 6 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/ferenc-es-szent-ii-janos-pal-papak-gondolatai-a-sportrol/ internetes címről származik. A cikket
2021-05-18 dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf vagy papír alapú
kiadást, akinek ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

