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Egy további probléma, amelyről a
második vatikáni zsinattal összefüg
gésben szerétnék megemlékezni, la ka
tolikus világiakra vonatkozik. "Lai
kusoknak" is szokás őket nevezni, de
ezt a kifejezést lehetőleg kerülöm,
mert könnyen összemosódik értelme a
"laikus" jelző más tartalmú jelenté
seivel.

Ha átgondoljuk azt a mély változást,
amely az egyház és a "laikus" állam
má szerveződött "laicizált" társada
lom viszonyában bekövetkezett - ime
rnindjárt illusztrálása is az imént
mondottaknak -, akkor pillanatig sem
lehet kétséges előttünk, hogy minden
olyan igyekezet, amely a vallási fejlő

dést a fölülről való kényszerítés vagy
erőltetés jegyében kívánná előbbre

vinni, teljesen anakronisztikus és ele
ve sikertelen vállalkozás. Annál is in
kább, mert a sokféle külső, úgyneve
zett "kondicionáló" hatás 'közül, ame
lyek a mai embert érik, általában a
vallási a leggyöngébb. eltérően a kon
stantini korszaktól , amikor különböző

formákban uralkodó volt. Miként
azonban legutóbb is próbáltam meg
vtlágítaní, csupán emiatt még koránt
sem kell nyugtalankodnunk, mert
ilyen módon maga a történet követeli
meg egyházunktól s teszi egyben le
hetövé számára, hogya hitet újból
a maga tisztaságába állttsa vissza,
abba az eredeti mínőségébe, hoSI a
hit belső személyes szabad választá
son alapszik, az egyének olyan megis
métlődő döntésein. amelyekben nincs
szerepük evilági érdekeknek.

Nyilvánvaló azonban, hogy ez az új
történeti és szocíológtai helyzet a fele
lősség megosztása tekintetében is mó
dosítja az egyház életét. Ha ugyanis
a rnodern társadalom a vallást ille
tően elutasít minden fölülről való be
folyásolást, akikor csak a spontán ta
nuságtétel válthat ki nála tiszteletet,
az azösszhang, amelyet az evangéliu
mi elvek és a keresztény hívők csele
kedetei között állapíthat meg. Ebben
az esetben pedig elsősorban a kato
Iikus világiak azok, akikre figyelme
irányul. Következésképpen ezeket ter
heli a nagyobb felelősség is azért•.J1ogy
41. nem-hívők miként fogják elbírálni

írja Mihelics Vid

a kereszténység értékét és az egyház
tevékenységét.

Az egyház, amely a hitterjesztés te
rén nem veheti számításba többé a po
litikai kormányzat támogatását és
mindinkább, a föld egyre nagyobb ré
szében olyan körűlmények közé jut,
amelyek minden látható szempontból
kisebbséginek minősíthetők, ma már
csupán azon keresztül szelgálhatja kül
detését, hogy tagjai maguk is benne
vannak a társadalomban, a közjót cél
zó munka minden színtjén és körében.
Kézenfekvő, hogy az egyház ilyen je
lenlétének mínőségíleg igen magasnak,
s amellett inkább személyesne k, mint
intézményesnek és szervezetinek kell
lennie. Ki kell tűnnie belőle - mint
a már többször idézett Mario Gazzini
is hangoztatja - a képviselt hit ér
dektelenségének és őszinteségének.

Olyan magatartásra utalunk ezzel,
amely nem kíván egy külön "keresz
tény" világot építeni a profán világ
"mellé", hanem a keresztény értékek
képviselésével é~ tudatosításával be
Imről kívánja áthatni az új világot,
úgy, ahogy ez a saját törvényszerű

ségei szerínt kialakult korunkban. Ez
a magatartás tehát egészen ellentétes
a puszta hívő-toborzással, azzal a tö
rekvéssel, amely mindenáron "megté
réseltet" próbál felmutatni, merőben

szembenáll bármiféle "keresztes had-
,járat" szellemével. A múltban ltöve
tett úton ugyanis, mint az egyháztör
ténelmi vizsgálódás meggyőzhet róla,
az evangéliumi jóakarat valamiféle
"szent" gőggel is párosult, amely a
hitvallást gyanúba keverte, hiszen ott
volt a hatalom és az erő is, amely po
litikai kapcsolatokkal szövődött össze.

Amit ma a zsilnat nyiltan feladatul
tűzött ki, az egyháznak azzá a vallási,
lelki és szellemi központtá való to
vábbépítése, amely hitelesen sugározza
a kereszténységet. S amit az egyház
tagjaitól vár: a hit alázatos tanúsítása,
azoknak az értékeknek megmutatása.
amelyek a hívő ember számára az Is
tennel való kapcsolatból erednek, a
míndennapí fáradhatatlan törekvés a
tettek és szavak egybehangolására.
igazolása annak, hogy mindenben és
mindenkor a szerétetben csúcsosodó
hármas erény gyakorlóiként akarnak
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eljárni. Nem azt jelenti ez, hogy az
egyház lemondana rnísszíós tevékeny
ségéről, újabb és újabb lelkek meg
nyeréséről. Ez is folytatódhat, de a
kegyelem segitségével, annak az evan
géliumi igéretnek értelmében, amely
azt mondja, hogya "többi hozzá ada
tik". Amire ma van szükség és amit
el kell érni, sokkal kevésbé a külső

számszerű hódítás, mint az egyházon
belül a hívők személyí mínőségének

magasra fokozása.

•
Igy és emiatt lép e16 rnost és még

iriJkáibb holnap a kaJtolikus világtak új
felelőssége. A hosszú műltban a kato
Iikus vflágiak vallási élete kimerült
abban, hogy egyénd üdvösségük Okából
engedelmeskedtek a parancsolenak és
tanácsoknak, másrészt olyan politikai,
jogi és gazdasági feltételeket biztosí-

. tottak a papságnak, amelyeket ez ':>121
külözhetetlennek tartott aJkIkorilban hi
vatása végzéséhez. Az egyházhoz való
tartozás start:ilkus "helyzet" volt, olyan
adottság, amely alapjában \kevés igényt
támasztott. 1:M.:a V'iSZOlIlt az egyhámoz
való tartozást úgy keH felfognunk,
rníne dinamiikus jellegű válasmást és
elhatározást, feladatok vállalását ÖIn
magunk számára és másoknak is ja
vára, rnert Ihiszen a jelenlegi társada
lomban, amilkor a papság Imár nem

. birtokosa uralkodó és befolyásoló po
zicíóknaík, az egyiház [obbára csak a
katolikus vil1ág;ialk péddaadása útján
hathat az emberekre.

Nem csekély tanulságot meríthetünk
abból, ami a Ihajdaru rnísszíós terüle
telken rnent végbe. Nem beszélve egé
szen :klÍ'vételes esetekről, az evangeli
zálás feladatáIt általában úgy tekin
tették, rnint ami lkizárólagosan a pap
ságot tenheli. Az ott élő világiak !be
értélk. aZZJM, hogy védték a hiihiroeltő

ket és anyagilag segítették &ket. Az a
körülmény, hogy viselkedésük kirivó
módon rácáfoilit arra, amit a rnisszí
onáríusok hooettek és tanítottak, egé
8ZJeiIl a legutóbbii ddőkig nem számított
vallási botránynak, Az vojt a felfogás,
hogya ikJatolikus világínak nincs e té
ren semmi felelőssége, mekí pedig
eszébe sem jutott, lhogy magatartása
szerepet vihet a kereszténység elfoga
dásában vagy el1utas,f,tásálban. Az egy
ház természetesen tőle lis megkívánta,
hogy ne kövessen el bűnöket, de ha
vétkezett, ez CSUlPán az ő egyéni szárn-
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1ftját teohelte Ime!?; Isten drányában. s
úgy vélték, nem érinti az egyház sor
sát Hibban az országban. És ebből a
ferde feíHogáslból közvetlenü! adódott.
hogy azok aP""aTlmaitosítóik, aikik hiva
talosan :lmtolikus világiak voltalk, mím
den egyéb, csak nem keresztény beál
lítottságuldeal és cse1eIkedeteiklkel
lminduntalan rossz nÍiI'be hoztálk vagy
egyenesen meghiúsítottak a mísszíoná
riusok eröfeszítéseLt,aJkikinek eredmé
nyei sehol és sohasem álltak arány
ban az ö személyes szentségükkel és
áldozatailekal.

Ma em a felfogást végérvényesen el
kell ejtenürnk. A katolikus világiak
magatartásának és ténykedésének dön
tő 'része lesz abban, hogy az egyház
mílyen mártékben tud megfelelzrí kül
detésének. Az ő mulasztásaík és hi
báík nemcsak a saját személyükre hat
n'llk vissza, de kihatl11lak az evangeli
zálás egész rnenetére. Az egyéni val
Iásosságnak és e vallásosság rnikéntí
gyakorűásának ma 'társadalmi oldala
is van. Az egyéni üdvösség keresése
nem merül ki többé a parancsoknak
és tanácsoknak való engedelmesség
ben, s tegyük hozzá: még ikevésibé az
egyház anyagi szükségleteiről való
gondoskodásban. A konstantíni .kor
szak befejeztével rnínden katolíkus vi
láginaik "többlet" kötelessége és fele
lőssége támadt.

A szabálvozott kereszténység idejé
ben az egyház pozitív íntézménves vo
nafkozások rendszerén ikeresztül fejez
te Iki [elenlétét, "rÖi1ülről" beszélt és
ténykedett, mert így is meg tudta ha
táeozni a szerinte kereszténynek nY'll
vánítható ember és kultúra típusát.
Ma nemcsak, hogy nincsenek ilyen
intézmónyes vonatkozások, de a mai
ember és kor. nem is hajlandó elfo
gadní ,lellld€lkben am a fölüiLről való
irányítást amely történetileg kifutotta
magát. Ez a magyarázata annak, hogy
a mai profán, szekularizált oiví.lízá
eiéban az egyház jelenléte nem való
sulhat meg lkizárólagosan, a papságon
át, m1nt éllhogy ez a szebályozott ke
reszténységidejében volt. Ellenben
mindenütt, ahol egy katolikus világi
él és dolgozik, ott van jelen az egy
ház is: ezen 'a katolifkus viJág;in., az 6
mínőségén és képességén múlik, hogy
legaUátJjb is felfigyelnek-e az ő szemé
lyén keresztül az evangéldunni üze
netre, avagy vállrándítással elhalad
nalk mellette, A lényeges probléma 4fT



.,míndi.nlkább az, hogy az egyiház jelen
létét oa modern társadalomban olyan
katolikus világiajkon át biztosítsa, akik
gyakorlati magatartásukkal rnéltóan
és vonwan testesítik meg a keresz
ténységet. Ne feledjük, ihogy a kezdeti
Időkben az egyház j,elen1éte abban és
akként vált felismerhetővé, hogy a
könnyezet rneglepődött és csodalko
zotta rendkívüli szereteten, amellyel
a keresztények cselekvő módon visel
)ettek egymás és embertársaik iránt.
A megtéréseket korántsem a tanbeli
viták hozták magukkal, hJamem a sze
retetben való bőség és az aiklkoI1i dár
sadalornban kimagasló erkölcsi fel
sőbbség vonzása.

Teilhard de C/tardin sankalatcs tény
ként szögezte <Ie, hogy 'csak egy na
gyon szilárd és látható emberi nemes
ség és Ielk.i erősség részünkről bizto
síthatja a keresztény üzenet új befo
gadását. Igazolnunk kell, hogy mi lé
nyegi és teljesen dconkrét egységben
fogjuík fel a vi,lág haladását és a sze
ríntünk való örök igazságot, példánk
kal és munkánkkal kell rácáfolnunk
arra, hogy az embennek meg kellene
t8J~dnia Istent, csak azért, mert ön
magában is meg akalI' áUni.

Ez a Teilhard által áhított emberi
nemesség és lelki szílárdság, annaIk
megmutatása. hogy ahrt semmilképpen
sem gátolja a haladást, ez jelenti va
lójában a 'katclíkus világiak egyházi
szerepének döntő ihányadát. So'lclml in
kább, rnínt a pap számára, aikd a mi
szemünkben a kinyilatkoztJatás óre és
el szeatségek érvényes kiszolgáltatója
marad, bármennyira is megJráhatnók
egyébként emberi magatartását. Nyu
godtan állíchatíukfehát, (hogy az egy
háznak még soha nem lkel[etJt annyi
ra világi híveire támaszkodnia, mínt
napjadnkban. A papság megválása
mindazoktól a pozícíóktól, amelyelk
közben tipíkusan laíelzálódtak, nem
egyszerűen történeti folyamat, hanem
az eredményes ígehírdetés szükségsze
rű feltétele is. Világi feladatok vég
zése a papság áltad sokban cnegokolt
követelmény volt a múlrt:lball1, lma azon
ban ott, ahol még fennmaradtvcsupán
nehézség és akadálv az e.gytház számá
ra. A katolűcus vilá,gialk feladatának
és felelősségének megnövelevése sem
fér vele éssze. Nem hiszem, ,hogy re
vednének azok a katolíkus gondolko
dók, akik nyiltan hirdetik, hogy a mo
dcrn ipari társadalom evangelizálását

vagy elvégzík aka,toHkus vi'lágiaik:
vagy nem végzi el senki.

•
Mindaz, amit a katolíkus világiak

változott szerapéről előadtam, élénken
foglalkoztatja a második vatikáni zsi
nat atyáit is. Sok szó esett már a zsi
nati sajtohívatal által rendezett nyil
vános előadásokon is a "laikusok elő

térbe helyezéséről", sőt némelyek: még
a laikusok "emancipációja" kifejezést
is használták. Nem szerenesés kifeje
zés, mert olyan törekvés sejthető mö
götte, amely analógtát von a demok
ratikus mozgalrnakkal, a tömegek ak
tív belekapcsolásával az állam életé
be, vagyis az egyházzal szemben is jog
követelésekkel szeretne előállni, ami
nyilvánvalóan hiba és tévedés. A ka
tolikus egyház ugyanis, ha a hivő em
ber szemével és hitével nézzük, sem
miképpen sem hasonlítható az evilági
társas közösségekhez, Nem kétséges
benne a hatalom és a tekintély for
rása, fel sem merülhet tehát kérdés
ként a katolikus világiak részvétele
ennek a hatalomnak gyakorlásában.
Az Ő szerepük és feladatuk kizárólag
az, íhogy jobban igazodjanak a hithez,
mélyebben átéljék és átérezzék azt az
igazságot, hogy ők is "az egyház". Nin
csenek jogok, amelyeket követelhet
nének.

Nem várható tehát, 'hogy a zsinat
valamiféle "jogi státust" állapítsen
meg a világiak számára az egyház
ban, mint ahogy némelyek ezt a ter
vet is felvetették. Minden ilyen meg
határozás csak nehézségekkel és sem
mi haszonnal sem járna. Általános
vélemény szerínt csak arról lehet szó,
hogya zsinat bővebben kifejtse a ke
resztség és a bérmálás szentségének
tartalmát, erősítve így annak a fele
lősségnek tudatát, amelyet az egyház
hoz való tartozás von magával. lAz a
hi~e1em pedig merőben tévedés, hogy
a diakonátusnak az eredeti állapotba
való visszaállítása, ami körül egyéb
ként is nagy nézeteltérések vannak a
zsinati atyák között, valami rnódon
összefüggene a "laikus" problémával.
A diakonátus felelevenítése esetleg
hasznos vagy éppen elkerülhetetlen le
het bizonyos helyi adottságok között,
hogy segítsen a papság híányán, de a
szerpapságra felszentelt személy már
semmiképpen sem katolikus "világi",
hanem tagja a papságnak.
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Hogy mi mindent jelenthet egyéb
ként a világiak felelőssége, aláhúzzák
azok a sajnálatos esetek, amikor ma
gukat jó katolikusnak mondó hívek a
formális engedelmesség ellenére na
gyon is vallási jellegű kérdésekben
nem engedelmeskednek az egyháznak.
El kell ismerni, hogy sok esetben a
hierarchia készségesebben vette tudo
másul a történeti változásokat és von
ta le azok következményeit, mínt
egyes katolikus világiak. Gondoljunk
az Egyesült Allamok bizonyos terüle
teinek katolikusaira, akik annyira ra
gaszkodnak a faji megkülönböztetés
hez, hogy vezetőik ellen a főpásztorok

már többször is kénytelenek voltak
nyilvánosan fellépni. Gondoljunk azok
ra az algériai katolikusokra, akik a
Szentatyát is megvádolták, amiért
nem támogatta őket gyarmatosító har
cukban, hanem ellenkezően, testvéri
ségre intette őket a mohamedánokkal.
Gondoljunk Brazília és Latin-Amerika
más államainak uralkodó rétegeire,
amelyeknek hangadéi katolikusnak ál
litják magukat, valójában pedig sem
mibe veszik püspökeik sürgetését, akik

'az amúgy is elkerülhetetlen szocíálís
reformokat, elsősorban a földrefor-
mot követelik tőlük. S nem ok nélkül
rótta meg XXIII. János pápa azokat
a katolikusokat, akik az egyháznak 
előttünk egyenesen mérsékelt - szo
cíálís tanítását is diszkreditálják, mi
után legfőbb igyekezetük, hogya val
lásosságot eszközül használják fel sa
ját társadalmi és gazdasági érdekeik
védelmében. Mindezeknek az engedet
len elemeknek magatartása az egyhá
zat igazságtalan helyzetek tűrőjének.

sőt előmozdítójának színébe keveri, s
végeredményben a vallás hitelessége
ellen dolgozik. Érthető, ha mind na
gyobb számban emelik fel szavu
kart zsinati atyák azért, hogy a bűn

bánat szentségének kiszolgáltatásakor
a gyóntató tartsa feladatának az ilyen
szociális bűnök számonkérését is, s
minden esetben tájékozódjék a gyónók
szocíálís magatartása felől.

*
A katolikus világiak új felelősségé

nek kídomborodása kell, hogy rnódo
sítsa a viszonyt köztük és a papság,
főleg pedig köztük és a hierarchia kö
zött. Nagyon világosan külön kell vá
lasztani allt, ami lényeges az engedel
mességben, és azt, ami nem lényeges.
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Szakítani kell azzal a korrumpáló szo-
kással, !hogy a papság kisebl:rnagyobb
hányada azokat a hívőket tekinti "jó·
katolikusoknak", akik víszolygást keltő

mértéktelenséggelgyakorolják az enge
delemesség külső megnyilvánulásait,
folyton ruhákat és kezeket csókolnak,
nem kezdeményeznek, mert minden
indítást felülről várnak, és kínosan tar
tózkodnak az egyház életét illetően

bármiféle kritikától. Ma persze - (fő

leg értelmiségi körökben) - kevesebb
az ilyen világi katolikus, de típusa még
rníndig megtalálható. Pedig ki kellene
küszöbölní ezt a típust, mert viselke
dése túlzottan "klerikális" ahhoz,
hogy azok, akik találkoznak vele, hi
teles, szabad, személyes tanuságtétel
nek fogadják el és aszerint is értékel
jék.

A lelki-vallási tekintély fokozatos
megszabadulásának a történeti tapad
mányoktól és a világi hatalommal való
összefonódástól valahogy magával kel
lene hoznia a katolikus világiak na
gyobb lehetőségét az egyház életében
felmerülő kérdések megvitatására. Ál
landó párbeszédre lenne szükség a vi
lágiakés a hierarchia között, hogy a
püspökök szabatosan értesüljenek és
táiékozódjanak azokról a vallási, kul
turális és szociális kérdésekről, ame
lyek a mai társadalmat és benne a
katolikus híveket is foglalkoztatják.
"Ez a párbeszéd éppúgy kötelesség,
mint az engedelmesség" - jelentette
ki Léqer bíboros, Kanada prímása. S
hogy ez a párbeszéd gyümölcsöző le
gyen, szükséges, hogy a hierarchia tag
jai ne elsősorban azokat a világiakat
engedjék magukhoz, akikről eleve tud
ják, hogy feltétlen helyeslessel fogad
ják minden szavukat. Az igazság
ugyanis az, hogy az a katolikus világi,
aki, csupán engedelmeskedni iképes.
nem tesz eleget teljes mértékben az
egyház iránti kötelességének. Ma az is
hozzátartozik a "jó katolikus" minősé

géhez, hogy ritkán tapsol, egyáltalán
nem szervüís, s ,tisztában van azzal,
hogya bírálat olykor a szeretet legma
gasabb és legtermékenyebb megnyi
latkozása. Szükséges másfelől, hogy a
püspökök készségesen beszéltessék és
hallgassák meg a katolikus világiakat
s ne lépjék át közben tekintélyük [o
gos·Í1-atárait. Még doktrinális téren is
szem előtt kell tartani, hogy a Lélek
ott fúj, ahol akar, nem kizárólag a



mindenkori hierarchiában. Kölcsönös
bizalom légköre kellene, ami gyakran
hiányzik a papok és a világiak viszo
nyában, már pedig ahol nincs bizalom,
ott nem alakulhat ki igazi párbeszéd
sem. Ezért is fájlalhatjuk, hogy mínd
ez ideig oly kevéssé vonták be a ka
tolíkus világiakat a zsinat munkájába,

Az eredményes párbeszéd fe1Jtételezi
azt is, hogy a tudatlan szentimentális
hit> a "breton parasztasszony hirte",
amiről Pasteur még dícsérően szólt,
hirelét veszítse a rní szemünkben is.
Mert teljes 'lehetetlenség, hogy a tár
sadalmi emelkedés, a világi közokta
tás egyre magasabb színvonala, a kuí
tura demokratízálódása ne hasson kij
vallási térre is. Azt a katolikus vilá
git, aki azzal hival'kodnék, hogy nem
tud seIDIIDit az egyházról, de vakon
hisz benne és tanításában, ma már
nem tekinthetjüJk normális embernek.
Innen a szükségessége, hogy az i,ue
tékesek felülvizsgálják a hitoktatás és
a templomi szeertbeszédek módszereít,
amelyek meglehetősen elavultak.
Szüksége mutatkozhat reformnak a
szemináriumi oktatásban is. Külföldőn

A KIS ÚT

•

is sokan állitjáJk, hogy a fiatal papolk
olyan feroreszülitséggel kezdilk meg pá
lyájukat, . amely nincs összhangban a
sikeres érintkezés és az ige-közvetítés
mai feltételeível ; még magujd{al a vi
lági i1mtolikuookikal is nehezen 1aJ.ál
ják meg a szellemi ~a'PCso1atot, ve
LüJk szernben is nehezen használják a
megfelelő nyelvet.

Amire törekednünk kell, a mentalt
tás, a gondolkodásmód kedvező befo
lyásolása egyházunk kebelén belül. EL
sősorban annak a eneggyöződésnek ál
talánossá válása, hogy a kiskorúság
ban tartott világiak, akiIket amellett
vallásilag felelőtlennek is tartanak,
nem sokat használnak az egyháznak.
Másodsorban annak tudatosítása, hogy
a pap annáil hatásosabban műllrodlhet,

mdnél szigorúbban tartja magát papi
küldetéséIhez, rninél inkább a világi
akra ihagyja az egyház életébe vágó
más természetű kérdések oldozgatá
sáto Magától értetődően olyan világi
akra, aíkik vallási nagykorúságra emel
kedtek és tudatosan vállalni is tudjálk
a felelősség tetemes részét az egy
házért ebben a rnodern világban.

Nincs családom, nincsenek ,jóbarátaim, senkim sincsen. Hivatali munkáml.<
után akár az utcán kóborlok, akár ·lakiásomra 'megyek, rámszakad! a magányos
ság érzése. Senkine,k sincs rálm szükség~ s éllltemnek így alig van értelme. A
vasárnapok szürke életemnek legnehezebben múló óráit jelentik. Igyekszem
ugyan közbe-közbe arra is gondolni, hogy az egyház közössé,gének én is tagja
vagyok, mégis, mintha a templomban is magányos szigeten lennék. Vala.hogyan
véget kellene vetnem ennek az állapotnak . . .

"Minden probléma között, melyet a
magunkra eszmélés elénk tár s raelyet
olykor az élet vállunkra helyez, leg
rnélyebbé, legdrámaibbá a magányos
ság válhat. Amidőn úgy érezzük, ihogy
a másokkal való érintkezésből ki va
gyunk zárva, amidőn a mások után
való vágyódásunk a legfőbb remény
séggé s legnagyobb megszégyenülessé
válik számunkra." Lavelle-nek e sú
lyos szavai jutnak levelének olvasása
kor eszünkbe s annak a légkörnek
szele csap meg, melyet Cornelis a "tre
mendum" szóval jellemez, azaz amely
től az embernek valóban félni, "re
megni" kell. Egészen más ugyanis az
a magányosság, melyről Ön ír, mínt

például a vezeklő lelkületből ön
ként vállalt mosszabb-rövidebb időre

való félrevonulás. Utóbb ugyanis az
Isten szerétetének nagy pozitívumából
fakad, rníg az Oné valamiféle kény
szeres helyzet, amelyen változtatni
akar s melyen változtatnia kell is.
Igaza van tehát, amikor azt rnondja,
legfőbb ideje, hogy e nagy magányos
ságnak valahogyan véget vessen.

Míndannyian tudjuk, hogy a hét
köznapok keresztény életében a csen
des, elmélkedő, magunkra eszmélő

magányos óráknak megvan a jelentő

ségük és értékük. Az ilyen fokú társ
talauságra azonban, amelyet levelé
ben Ie lpanaszol, már alkalmazhatjuk
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