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Krakkó, 2020. szeptember 10. - Alsóbodok, 2020. szeptember 12.
Excellenciás és Főtisztelendő Márfi Gyula Érsek Atya,
Isten szolgája Esterházy Jánosnak Kedves Családja,
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból
rosszat. Hisz a száj a szív bőségéből beszél“ (Lk 6,45) - ezek az Evangélium
szeptember 12-én olvasott szavai alkalmazhatók Isten szolgájára, Esterházy
Jánosra, aki mindennap élte az Evangéliumot, és minden döntését megvilágította
ennek a fénye. Ezért hasonlítható ő „a házat építő emberhez, aki mélyre leásott és a
sziklára rakta az alapot”. Amikor eljött a nácizmus és a kommunizmus áradata, a
duzzadt folyó elöntötte a házat, de nem sikerült megtörnie, mert jól volt felépítve Isten bölcsességén alapult, nem pedig emberi bölcsességen (vö. Lk 6,48).
Isten szolgája Esterházy János egy olyan ember, aki az egyre növekvő konfliktusok
idején békére és megbékélésre szólított fel. Képes volt észrevenni a gyengébbeket.
Egyértelműen az igazság oldalán állt. Különleges, sőt hősies módon védte a katyni
mészárlásról szóló igazságot.
Jézus Krisztus radikális választásáért és az Ő képmására formált életéért Esterházy
János a legmagasabb árat fizette. Az Úr Jézus azt mondta: „Aki szeret engem, az
megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk
lakni” (Jn 14,23). Sem az elszigeteltség, sem az üldözések nem akadályozták meg
Isten szolgáját Krisztus tanításának megtartásában.
A következő szavakkal imádkozott Istenhez: „Te meghaltál értem az irántam
való szeretetből, én is el akarom fogadni a halált az irántad való szeretetért. Adj
nekem ehhez kellő kegyelmet!”. Az ő szívét Isten szeretete töltötte meg, amelynek
köszönhetően nem engedte át magát az üldözői iránti gyűlöletnek, hanem
megáldotta őket és megbocsátott nekik - nem egyszer, hanem hetvenhétszer, tehát
mindig.
Ma annyira szükségünk van egy ilyen patrónusra, akinek igéje igen-igen,
nem-nem volt és akinek az életpéldája sok keresztényt megszégyeníthet. Ahogy
Nagy Szent II. János Pál pápa a Karolina Kózkówna boldoggá avatása alkalmával
mondta homíliájában: „A Szentek azért vannak, hogy tanúskodjanak az ember nagy
méltóságáról. Tanúskodjanak a megfeszített és feltámadott Krisztusról «értünk és a
mi üdvösségünkért»".
Ne tűnjön el a magyar és a lengyel nemzet nagy vértanújának, az ő életének az
emléke. Ne vesszenek el azok az értékek, amelyekért ő életét adta. Bízom benne,
hogy Isten szolgáját, Esterházy Jánost hamarosan az oltár dicsőségébe emelik.
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