
JOHANO  LA   XXIIIa    KAJ  LA  IIa  VATIKANA  KONCILIO.

Ĉi- jaron 2013 okazas la 50a datreveno de la morto de papo Johano, la XXIIIa  difinita 
“bona papo”, la papo kiu konceptis kaj komencis la duan Vatikanan koncilion.
    Angelo Roncalli naskiĝas la 25an  de novembro 1881 en Sotto il monte, provinco de 
Bergamo, en granda kamparana familio kiu enkalkulas pli ol tridek personoj inter 
gepatroj,  gefiloj  kaj  duonfarmuloj,  kies travivo ne estas kampara idilio sed kruta, 
konstanta laboro ofte malhelpata de naturaj neantaŭvideblaj faktoroj. Simpla vivo, 
malriĉa sed inda.
    La etulo Angelo vizitinte la trian elementan klason ricevas lecionojn pri latina kaj  
itala lingoj, nekonstante kaj sendetale, de parokestro de apuda vilaĝo kaj, poste oni 
registras lin ĉe la tria gimnazia klaso en la prestiĝa kolegio Celana, kiu nin gastigas. 
Dekunujara, li eniras en Seminarion kaj ne ankoraŭ dekvaraĝa, li fariĝas kleriko kaj 
ekverkas sian taglibron, kiu, sekve konsistigos la unuan parton de la fama “Ĵurnalo 
de la animo”, kies verkadon li daŭrigas ĝis la morto. Temas pri tagnotoj  celantaj 
memorigi proponojn, registri spiritajn spertojn kaj ekzameni propran konsciencon 
En tiu seminario, regata laù  la stilo de tiuj tridentanaj, postulantaj rigoran vivon, 
studadon  kaj  preĝadon,  ne  cirkulas  ĵurnaloj,  ne   trapenetras  noticoj  kaj  oni  ne 
permesas  pluteni eksterajn kontaktojn.. Ĉio-ĉi utilas al forĝado de lia religia vivo. 
Inter la studobjektoj  li preferas alpreni konon pri la teologio de la Ekleziaj Patroj, la 
historio de dogmoj, de eklezio  kaj la historio   paŝtista, kiuj multe utilos al li, dum lia  
estonta papregado.
    En la monato de januaro 1900 Roncalli transloĝiĝas al Romo por studadi ĉe la roma 
seminario Apollinare, kie ekzistis iuj stipendoj favore al bergamaj klerikoj.
    En la jaro 1901 Angelo Roncalli  devas interrompi la studadon por plenumi la 
soldatan  servon,  kiun   li  konsideras  “Babilona   kaptiteco“  Li  skribas  en  sian 
taglibron: “Mi estas ŝokita pro la maniero per kiu miaj soldatkamaradoj parolas kaj 
vivas, kaj mi indignas ĉar pli ol la duono de homoj fariĝas hontindaj bestoj. Amarigas 
min, precipe, la fakto ke iuj sacerdotoj turpigas sian sanktan karakteron“. Tiu estas, 
bedaŭrinde, la unua, fia kolizio kun la ekstera medio sed, tamen, tiuj spertoj  multe 
sukcesas  plifirmigi liajn idealojn, krome, incitas lin plue sindediĉi, ĝis la ofero al  la 
Dia Volo.
    En la jaro 1904, en Romo. li pastriĝas. Li raportas la memoron de tiu tago en sian 
Ĵurnalon de la animo: “Eldirinte la ĵuron, mi vidis la imagon de la Madono, rideti al 
mi de la altaro, inspirante al mi senson de milda trankvileco kaj komunikante al mia 
spirito  mildegan  ondon  de  paco  kiun  mi  neniam  povos  forgesi”.  Poste  li  estas 
nomumata sekretario de Radini Tedeschi, episkopo de Bergamo, kiun li sekvas ĉien, 
dum liaj episkopaj vizitoj el kiuj li eklernas la nelacigeblan sindevigon de la episkopa 
vivo. Li fariĝas profesoro pri historio de la Eklezio, pri Patrologio kaj Apologetiko.  La 
kontakto  kun la  laborista  mondo konvinkas  lin  konsideri   ke  la  laboristoj  rajtas 
kuniĝi per sindikatoj kaj ke la Eklezio devas defendi la malfortulojn, la bezonulojn 
kaj la subprematojn. El ĉi-tiu  pripensado  fontas la radikoj de la estonta encikliko 
“Mater et magistra“.      
    Post la morto de la episkopo de Bergamo komenciĝas nova periodo de lia vivo. 
Eksplodas  la  unua  mondmilito  kaj  li  estas  reklutata   kiel  sanitara  suboficiro.  Li 
organizas regule la Diservojn por la soldatoj  kaj  deĵoras  helpante vunditojn  kaj 
mortantojn. Sub la efiko de tiuj spertoj  li ŝanĝas la pasintan opinion pri la armeo 
“marĉo de malvirto“ kaj konvinkiĝas ke la milito estas la plej granda malbono. Iu ajn, 
kiu   komprenas   la  mesaĝon de  Kristo  pri  la  homa,  kristana  frateco,  povas  nur 
abomeni ĝin.



    Dum  la postmilito Roncalli estas nomumata, de la episkopo de Bergamo, Spirita 
direktoro  de  la  seminario,  li  fondas  studentadomon  kaj  prizorgas  la  Asocion  de 
patrinoj  kaj  vidvinoj  de batalintoj.   Por li   la  spirita  misio  kaj  la  socia  sindevigo 
interligiĝas unu kun la alia.
    En la jaro 1920 Roncalli estas alvokata al Romo por kunlabori kun la kongregacio 
por disvastigo de la kredo,  “Propaganda Fide”. Tia aktiveco engaĝas lin al nombraj 
vojaĝoj  por  subteni  la  pormisiajn  agadojn,  tasko  kiu  bezonas   majstrecon  kaj 
kapablecon  penetriĝi  de  la  interesoj  de  pluraj  landoj  kaj  internaciigi  la  naciajn 
organismojn.  La vojaĝoj kondukas lin al Francio, Belgio, Nederlando,  Svislando kaj 
Germanio. En la jaro 1925 oni nomumas lin apostola Vizitanto en Bulgario kaj en la 
tago de Sankta Jozefo li ricevas episkopan ordinadon. Pro tio li decidas  aldoni al sia 
nomo Angelo, la duan baptnomon Giuseppe. En Sofio, ĉefurbo de Bulgario, li trovas 
politike  malfacilan situacion,  sed,  ne cedante,  li  decidas  tuj  alfronti  ĝin.  Li  volas 
ekkoni  tiujn landanojn, kaj tial li atingas la plej forajn lokojn, aŭ  rajdante, aŭ sur 
ĉaretoj  trainataj de azenoj.  Sekve  li komprenas ke la kredantoj  volas nepre esti  
katolikoj,  sed  Bulgaroj,  ne  submetitaj  al   francaj   koloniantoj.   Ili  suferas  ĉar  la 
misiistoj  kaj  religiuloj  estas  sendataj  de  Francio.  Roncalli  ordinas  episkopo,  iun 
pastron  laŭ  bizanca  rito,  realigas  seminarion,  kiu  akceptas  kandidatojn  al 
sacerdoteco ĉu el la latina, ĉu el la orienta ritoj. Li disponas ke la preĝoj, post la Meso, 
estu recitataj bulgarlingve. Pro tio la fideluloj nomas lin “bona patro “. Male, sekve 
de tio, alvenas al li de Romo nombraj protekstoj kiuj tre suferigas lin,ĉar ili limigas 
la emon de lia spirito al agadoj de Ministerio, direktitaj  al la animoj.
    En la jaro 1934 Roncalli fariĝas apostola delegito en Turkio kaj Grekio. En Turkio, 
jam de dek jaroj, estas  forigita islamismo  kiel ŝtata religio kaj regas rigora apartigo 
inter  religiaj  kaj  ŝtataj  aŭtoritatoj.  La  pljmulto  el  la  loĝantoj  estas  muzulmanoj, 
malmultnombraj estas grekortodoksaj  kaj la katolikoj konstituas etan komunumon, 
kiu ofte  sekvas diversajn ritojn.  La leĝo devigas ĉiujn religiulojn surmeti  publike 
civilajn vestojn, tial eĉ Roncalli devas konformiĝi vestante sin per jako, pantalono kaj 
kravato.  En Grekio la politika situacio estas tre konfuza pro proceso de revolucio kiu 
kuntrenas ankaŭ la katolikojn. En ambaŭ landoj Roncalli tute sin devigas por elimini 
la nefidemon kaj reporti ĉiujn al reciproka fido. En Turkio  li invitas la fidelulojn 
preĝi  por  la  bono  de  ilia  lando,  eligas  dokumentojn  nur  turklingve.  Li  legas  la 
Evangelion  kaj  la  homiliojn  utiligante  la  lokan  lingvon kaj  pro  tio  ,zorgeme,  sin 
dediĉas  perfektigi  la  studadon de  la  turka  lingvo.  Sed  ne  ĉiuj  katolikoj  ŝatas  ĉi-
novaĵojn kaj iuj el ili, naŭziitaj, forlasas la preĝejon dum la Meso.  Li, tamen persistas 
en sia celo ĉar li opinias ke tiu estas la ĝusta sekvenda vojo. Li sentas  sin episkopo de 
ĉiuj, li honoras la Evangelion kaj ne akceptas naciajn egemoniojn. Li klopodas, eĉ 
plibonigi la rilatojn kun la kristanoj de ortodoksaj eklezioj, invitante la Patriarkon, 
ilian plejsupran ĉefon, al la ceremonio pri la elektado de papo Pio la 12a. Tiu estas la 
unua  paŝo  al  la  transiro  de  la  muro  disiganta  la  roman  Eklezion  de  tiu  de 
Konstantinopolo, jam de la jaro 1054.
   Eksplodas la dua mondmilito kaj Roncalli koncentras sian agadon sur programojn, 
kiuj celas  helpi la suferantojn pro malsato en Grekio. kaj sur la savadon de Hebreoj.  
La fama “Bapto-operacio”estas elturniĝo, ia formo de  enmigra dokumento celanta 
atingi la saviĝon de centoj da Hebreoj kaj iliaj familianoj el la morto en amasbuĉejoj.  
Li ne interesiĝas koni la kialon de tia persekutado ĉar li sentas sin nur  ema de la 
amo helpi la persekutitojn kaj la bezonulojn.
    En la jaro 1945 Roncalli estas alvokata al Parizo kiel apostola nuncio, anstataŭante 
nuncion Valeri, eksigitan de De Gaŭlle, ĉar jŭgitan kunlaboremulo, tiel kiel, pro la 
sama suspekto,  estas forigitaj aliaj tridek episkopoj.  Per multa lerteco,  li  sukcesas 
malpliigi  la  nombron  de  la  eksigitaj.  Je  la  militfino  Roncalli  obtenas  ke  250.000 



militkaptitoj  en  Francio,  estu  liberigitaj,  li  havigas  tekstolibrojn  al  200  germanaj 
seminaristoj,  enŝlositaj  en koncentrejo  kaj  en  tiu  sama loko  li  ordinas  la  unuajn 
sacerdotojn. Li vizitas ĉiujn francajn diocezojn , atingante eĉ Algerion.
    En 1951 li fariĝas Vatikana Observanto ĉe Unesko en Parizo. En la jaro1953 li estas 
ordinata kardinalo kaj ricevas la nomumon kiel Patriarko de Venecio. En tiu diocezo 
li fondas 33 novajn parokojn kaj starigas seminarion.
    La  28an de oktobro 1958 Angelo Giuseppe Roncalli  estas elektita  papo kaj li 
alprenas la nomon Johano la XXIIIa. Nur post kelkaj monatoj la nova papo anoncas 
ekumenan koncilion, sinodon por la diocezo de Romo kaj  la reformon de la Kodo de 
Eklezia Juro. La koncilio, tamen, estas la ĉefa  temo de lia programo. Post multe da 
malfacilaĵoj kaj fortaj  rezistoj li sukcesas malfermi la duan vatikanan koncilion en la 
jaro 1962.  Bedaŭrinde, jam dum la unua sesio oni ekscias ke la papo suferas pro 
malsano. Kvankam tio, la koncilio progresas ĝis la pliakrigo de lia malbonfarto kaj 
portempe interrompiĝas. Ĝi  restartos sub la gvidado de posteŭlo de papo Roncalli
    La ideo pri koncilio estis jam entenata  en la parolado de Johano, la XXIIIa, la tagon 
de lia elektado, kiam li anoncis sian intencon doni impulson al vasta renovigo por ke 
la ekzemplo de Kristo fariĝu pli efika en la vivo de la homoj, en ilia agado kaj en iliaj 
institucioj. La koncilio ne nur  devus utili al renovigo de la Eklezio, sed ankaù esti 
invito al la fideluloj de la disigitaj komunumoj por ke ili intense serĉu la unuecon kaj 
gracion  al  kiuj  multaj  animoj  sopiras  de  ĉiuj  punktoj  de  la  tero.  Ĝi  devos  esti 
kunrilato inter la tuta kristanaro. “Ut unu sint” estis la preĝo de Jesuo.  
    La  fakto  ke  tia  entrepreno  startis  de  la  papo  mem  revekis  atenton  trans  la 
kristanaron kaj pretigis la vojon al nova etoso en la ekumeneco.
    Kiel  estas  skribite  en la  Dogmeca Konstitucio  de la  Eklezio:  ”Lumen gentium 
Christus”, Kristo estas la lumo de la gentoj, la Eklezio estas en Kristo la instrumento 
de la intima unuiĝo kun Dio kaj de la unueco de la tuta homaro.  La Eklezio, kiel  
popolo de Dio estas ekvojiranta al Dio kaj al la homoj, kun kiuj ĝi kune pluiras al la 
komuna Patro. Estis konvinko de papo Roncalli ke eĉ la Sankta Spirito kune kun aliaj 
spiritoj  estas  aganta  al  tiu  celo.  La  ĝisdatigo  estas  pormisia  elano,  tio  estas:  la 
evangelizado. Ĝi estas invito al la dialogo kaj al la aŭskultado de la homo vivanta 
dum  modernaj  tempoj,  ĝi  ne  estas  izoliĝo  aŭ  kondamno  pro  pasintaj  eraroj  aŭ 
trouzoj, sed konformiĝo de la liturgio per la enigo de tekstoj en patrina lingvo por igi 
komprenebla al ĉiuj la vorto de Dio, ne pere de  interpretistoj, kaj rezervante al la 
latina lingvo de la liturgio, rekonsignon de la katolikeco.
    Antaŭ kelkaj semajnoj de sia forpaso, la Sanktan Ĵaŭdon, la papo subskribis sian 
lastan encicklikon: ”Pacem in terris” adresitan ne nur al la katolika Eklezio kaj al la 
Kristanaro,  sed,  unuafoje  en  la  historio,  al  ĉiuj  homoj  de  bona  volo.  Ĝi  estas 
konsiderata la spirita testamento de Johano la XXIIIa, ĝi estas invito al la Ŝtatestroj 
por ke ili  streĉu siajn fortojn por paco ne nur ekstera kaj politika, sed paco de la 
koro, Dia paco, laŭ la vortoj de la Evangelio de Luko: ”Gloro al Dio en la altoj kaj sur 
la tero paco al la homoj, kiujn Li amas”, kaj  laŭ la vortoj de Jesuo mem: ”Pacon mi 
lasas al vi, mian pacon mi donas al vi”. Ne povas ekzisti  “justa milito” por obteni la 
pacon sed devas ekesti ordo fondita sur la Vero, starigita sur la justeco,  vivigita kaj 
integrita de la Karitato, rafinita en la libereco.
    La 23an de majo 1963 la papo aperas, lastafoje, ĉe la fenestro de la apostola palaco,  
li  recitas la preĝon “Regina coeli” kaj disdonas la benon dirante: ”Ni postkuras la 
Sinjoron kiu supreniras al la Ĉielo”.  Li forpasos la trian de junio 1963.
     Post dudek jaroj Johano Paŭlo la dua, ĉe la fino de celebrado, diris: “Papo Johano, 
la XXIIIa endormiĝis en la Sinjoro kun la majesto kaj la paco de biblia patriarko”.
     La 23an de septembro 2000, papo Angelo Giuseppe Roncalli estis beatproklamita. 
    


