
ESZMÉK ~S TÉNYEK

Mire e sorole az olvasó elé kerül
nek, véget ért a második vatikáni zsí
nat második ülésszaka, folyóiratunk
szerkesztésónck korábbi zárásából kö
vetkezik azonban, hogy az utolsó hét
eseményeivel már csak a januári
számban foglalkozhatunk.

A zsinati munka eredményeinek
eddig megvonható ménlegébcn a ]eg,·
nagyobb súlyt cl Iiturgiai szkérna tel
jes szövegének végérvényes elfogadá
sa jelenti. A döntés november 22-én
történt meg, amikor 2158 zsinati
atya mellette szavazott s mindössze
1g ellene. Végleges formájában elfo
gadta a zsinat november 25-én a
társadalmi érintkezés eszközeiről szó
ló szkémát is, és pedig 1598 szavazat
tal 503 ellenében. Kimondotta a zsi
nat még október 29-én 1114 szavazat
tal 107'1 ellenében, hogy a Szűz Má
riára vonatkozó tervezetet nem mint
külön szkémát kívánja tárgyalni, ha
nem azt majd hatodik fejezetként az
egyházról szóló szkémához csatolja.
Ennek az utóbbi szkémának mcgvi
tatásat a zsinat egyébként befejezte,
ugyanígy végzett annak a szkómának
vítájával is, amely a püspökökről és
az egyházmegvék kormányzásáról
szól. Utána november l fl-ún rátért az
ökumenizmusról szóló szkérna tárgya
lására.

A második ülésszak eredményei
közé szarnit a zsinat menetének meg
javítása és a zsinati bizottságok ki
egészítése azzal a célzattal, hogy egy
részt gyorsabban dolgozzanak, más
részt jobban figyelembe vegyék a
zsinati atyák többségének szándékait.

*
Abban a kérdésben, hogy a Bol

dogságos Szűzröl : szóló tervezetet
meghagyják-e önálló szkémúnak,
vagy egyik fejezetként az egyházról
szóló szkérnához kapcsolják, szinte azo
nos arányban oszlottak meg a véle
mények. Egészen csekély, míndössze
40 szavazatnyi többséggel határozta
el a zsinat a beolvasztast. König bíbo
ros, bécsi érsek, a teológiai bizottság
többségének nevében kérte a külön
szkérna elejtését, hangsúlyosan kiemel
te azonban, hogy semmiféle nézetel
térés sem választja ,el őket a másik
csoporttól, sem ami a Máriára vonat-
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kozó tant, sem ami az ebből folyó
tiszteletet illeti.

Mint utána sajtókonfcrcncián elő

adták, a König-féle sznrriy csupán
azt akarta. hogy a zsinat tartsa ma
gát ahhoz a feladathoz, amelyet a
pápa eléje tűzött, VI. Pál pápa tud
valevően már al első ülésszak f'olva
mán, amikor még bíboros volt, kifo
gásolta, hogya zsinat te\1ékeny~;ég~

ből hiányzik a központi vezeti) gon
dolat, túl sok a szkéma s azok nem
fonódnak szervesen egymásba, A má
sodik ülésszakot megnyitó beszédében
azután meg is jelölte a zsinat volta
képpen egyetlen témáját, amit úgy L'
jezett ki, hogy a "tot~!lis Kri sztus"
reltárása, vagyis az e'{yhúz bemuta
tása mind a négy oldaláról: az egyhác
tudata önmngáról, az egyház megúj
hodása, a keresztények e;.~ysé:ge, az
egyház párbeszéde "- modcrn világ
gal. Ebbííl következik, hogy umeny
nyiben hivek akarnak maradni ehhez
:l programhoz, akkor a zsíuatnak a
Boldogságos Szűzről is Kiísztussal.
tehát az egyházzal kapcsolatban kell
tárgyalnia. Beszél ni kell j\lá"i:'<rol,
mint az egyház anyjáról, mert hiszen
anyja Kr'lszl.usnak, Ö3 beszélni kell
róla, mínt az C'Í'yház leán.iáról, aki
az első, és pedig a legkiemelkedőbb

Cs egyetlen módon, a mcgváltotta'c
közott. Akkor viszont mindez szük
sénszcrúcn bel"tilrtm:ik az eo.,\"házz81
foglalkozó szkérnábu, annál is ]'1
kúbb, rnert ninc, szó arról, mintha a
zsinat új Marln-dogmát kí,'ánna
meghatározn i.

A sajtókonf'c-oncíán kapott t.i jókoz
tatasok ellenére egyes újságok an
nak a feltevésnek adtak hangot, hogy
a zsinat majd ökumenikus megfonto
lásból valamiféle opnortun ista rn in i
malizmusra fog törekedni a :M{n'ia
teológia anyagában. Illetékes tc.iyc
zök merőben alaptalannak nvílvání
tották ezt. A zsinati atvák körében
- úgymond - a legkisebb nézetelté
rés sem merült fel abban a tekintet
ben, hogy éppen a kutol ikus egvhúz
Mária-tanának pontos megismerteté
se szükséges ab hoz, hogy ezen a vo
nalon is gyümölcsöző dialógus indul
hasson a protestánsokkal. VíIágo-an
ki kell fejteni és meg kell okolni,
hogy a katolikus egyházban miért ör-



vend Szűz Mária kivételes tisztelet
nek. Ugyan íay szükséges ez az ortho
doxok f'elé is, hogy lássák, milyen
.zcnt írasi és hagyományi alapokra tá
:ré1:,zk~,clnak a testi mennybevétel és
a szeplőtlen fogantatás katolikus hit
tételei, amelyeket ők másként ma
gyaróznak.

*
Míg a liturgikus szkémát úgyszól

ván egyhangúan fogadta el a zsinat,
addig a társadalmi érintkezés eszkö
zeiról - sajtó, rádió, televízió, film
ts színház - szóló szkémának ellen
zé;i mindvógig kitartottak elutasító
ál iaspontjuk mellett. A szkéma ugyan
így is keresztülment, de a zsinati
atyáknak kereken egynegyede ellene
<zavazott. Nézetük szerint a szkéma
nem eléggé mélyítí el anyagát; nem
az kifogásolható benne, amit tartal
maz, hanem az, hogy sok mindenről,

Dmi szükségcs lenne, meg sem ernlé
kczik. Elmulasztja például akitünő

alkalmat annak a mozzanatnak teoló
gi2i szempontú kifejtésére, hogy a
világ egysége, amely Isten szándéka
szer-int való, immár megvalósítható
nak látszik a társadalmi érintkezés
modern eszközei révén. Nem esik szó
arról a nagyszerű lehetőségről sem,
amelyet felhasználásuk a dialógus
számára nyi t. Helyes lett volna arra
is kitérni benne, hogy milyen gazda
sági erőket kíván az egyes eszközök
létesítése és üzemben tartása. Igy
azután a szkéma - jelentették ki el
lenzői - csupán moralizáló szöveget
nyújt, \lmclynek pasztorális értéke
is fölöttébb vitatható.

Amire még nem volt eset, a szava
zás napján a Szent Péter-téren röp
iratot osztogattak a zsinatra igyekvő

atyák között, kérve őket, hogy vessék
cl a szkérnát, mert az nem felel meg
a keresztény hívők s még kevésbé a
szakemberek várakozásainak. A röp
iratot 25 zsinati atya írta alá, köztük
Schaufele freiburgi érsek, Volk ma
inzi, De Smedt brugesi, Schmitt met
zi és POUTehet saintfouri püspök. Az
ülés megnyitása után Tisserant bíbo
ros az elnökség és a rnodcrátorok ne
vében sajnálkozásat fejezte ki, hogy
a "petíció'" terjesztói olyan eljáráshoz
Iolyarnodtak, amely megzavarhatja a
zsinati atyák lelkiismeretét és sért
heti elhatározásuk szabadságát.

Ezt megelőzően már három ameri
kai katolikus ujságíró - mindhárrnan
laikusok - írást juttatott el a püspö
kökhöz, amelyben keményen bírálják
a szkérnát. Szcriritük ezt a dekré
tumnak szánt tervezetet, ha meg
hagyják jelenlegi formájában, "egy
napon még klasszikus példaként fog
ják idézni arra, hogy a másodile va
tikáni zsinat sem tudta megközelí
teni a mai világot". Ahol a szkéma
nem homályos vagy közhelyes - je
lentik ki a szerzők -, ott kétségbeej
tően elvont szemléletről tanúskodik
az egyház és a modern kultúra viszo
nya felől. "Olyan sajtóról tárgyal,
amely csak a kézikönyvekben léte
zik, és amelyben mi nem ismerünk
önmagunkra." A rnűvészet nehéz
pr-oblémáit morclizálóan és Ioegyszc
rűsítően tárgyalja. Lényegében tagad
ja a művészcti alkotások önértékét s
ezzel kompromittálja él keresztény
művész integritását. Beszél a szkérna
azoknak erkölcsi kötelességeiről, akik
közlik az értesüléseket, de sehol sem
tárgyalja azoknak kötelességeit, akik
nek a társadalom számára szükséges
tájékoztatásokat kell adniok. A szké
ma egyik fontos szakaszát úgy lehet
értelmezni, mintha a katolikus sajtó
tanító tekintéllyel és fél-csalatkozha
tatlansággal birna, holott ilyesmi
egyáltalán nem sajátja az ujságírás
nak, s nem is lenne hasznos a közvé
lemény formálása szempontjából az
egyházon belül. A szkéma végül köz
bülső tényezőnek látszik nyilvánítani
az egyházi hatóságot a társadalmi
érintkezés eszközeível dolgozók és
azok munkaadói között, ami ferde
megvilágításba helyezheti azokat a
laikusokat, akik az általános, vagyis
"világi" vállalatoknál tevékenyked
nek.

A három katolikus újságíró állás
foglalása eléggé nagy feltűnést kel
tett, iratukat a vezető katolikus lapok
is közreadták, s napokon át élénk
eszmecserék folytak róla a zsinati saj
tóirodákban is. Voltak ujságírók, akik
egyik-másik pontban túlzottnak
mondták a kritikát, abban azonban
mindenki egyetértett, hogy okosan
tette volna a szkémát előkészítő bi
zottság, ha néhány jelentő; laikust is
bevon munkájába az érintett közlési
területek gyakorlati ismerői közül.
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Az egyházról szóló szkéma rész-
letes vitájában annyira ellentétes né
zetek nyilvánultak meg és annyira
különböző indítványok történtek,
hogy a moderátorok szükségesnek
vélték legalább az alapvető problé
mákban tísztúzní a zsinati többség ál
lásfoglalását. Ilyen módon kívánták
megkönnyíteni a teológiai bizottság
munkáját is. Erre hárul tudvalevően

a feladat, hogy a vitán elhangzottak
figyelembevételével kidolgozza a
véalegesnck szánt szöveget. A mode
rátorok öt kérdést fogalmaztak meg,
amelyek a püspökség szeritség-voltá
ra, a püspöki kollcgíalításra, az após
toli Iolytonosságra és a diakonátusra
vonatkoztak. A zsinati atyák túlnyo
mó többsége október 30-án a szava
zások során mind az öt kérdésre po
zitív értelemben válaszolt. A kisebb
ség azonban nem tekintette ezzel el
intézettnek az ügyet s utána is, a to
vábbí szkérnák tárgyalásakor is, újból
és újból kifejezésre juttatta fenntar
tásait, különösen pedig azt az állás
pontját, hogv a moderátorok által fel
tett kérdések szövege nem lehet
irányadó a teológiai bizottság számá
ra.

Ami hevesebb összecsapás zajlott
il zsinaton. kevés kivétellel mind eb
ből adódott. Emlékezetes marad a no
vember 3-i ülés, amikor Ottaviani és
Browne bíborosok a moderátorokkal
és a zsinati többséggel szemben amel
lett kardoskodtak, hogy a teológiai
bizottság újból megvitathatja azokat
Ll kérdéseket is. amelyekben a zsinat
már állást foglalt. Ottaviani bíboros
kifogásolta utólag azokat a szövege
ket is, amelyeket a moderátorok sza
vazásra bocsútattak Hibásak voltak a
kérdések - mondotta -, mert egye
bek között az is foglaltatott bennük,
hogy a püspökök, akik az apostolok
kollégiuma után következtek, maguk
is kollégiumot alkotnak; de bizonyít
va van-e, hogy az apostolok valaha
is kollégiumot képeztek, hiszen soha
sem jártak el kollegtálisan, kivéve a
jeruzsálemi zsinatot? Anélkül, hogy
belementek volna a történelmi vitá
ba, a többség részéről mindenesetre
siettek rámutatni arra a tényre, hogy
maga a pápa ismételten a püspökök
kollégiumáról beszélt, és mindenkor
olyan értelemben, hogy ez a kollégi
um igenis az apostolok kollégíumából
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cred. Az a körülmény pedig, hogy 'l

pápa a feje ennek él kol Ióg iumn.ik és
nélküle nincs is kol léniurn, és hogy
a pápa az ö primútusút a püspöki
kollél?;ium nélkül is gyakorolhatj Cl, ki
küszöböl minden nehézséget és félre
érthetőséget.

Nem a zxinaton belül, de különböz»
nvi lat.kczatokhan bukkantak Iel olvan
~U~t):úlyok ís, hogy amennyiben a z~'i

nat meghatározza a kol legi al i t ás t, ak
kor el kellene ismerni, hogy az eW.'
ház mindczidcig tévedett és hogy a
pápa visszaélt hatulmavul. Am - fe
lelték rá mások - ugyanazt lehetne
mondaní minden új meghatarozússal
kapcsolatban, Volt idő, amikor a pri
mátust nem ismerték el egyhangúan,
vagy a mennybevétel dogmajut nem
vallották világosan. Sok olyan iglz-;ág
mcrült fel az egyház világos tudata
ban a századok folyamán, amelyek
kezdetben homályosan, mí ntcgy esi
raként vonullak meg a kinyilatkozta
tás letéteményében. Ami azonbon ép
pen a kollcglalistást illeti, ennek tuda
ta és gY<lkorlása egyáltalán nem hi
ányzott az egyházban, főleg nem az
első századok idején.

,.Nyiltan megvalljuk csodúlkoz.isun
kat - írta akkoriban Antoine Wen
ger, a jeiles francia pap-publicista,
akit nem sokkal utúna a pápa mag.rn
kihallgatáson is fogadot t. Püspö
kök, akik szüntelcnül a pápa te1<in',6
Iyére fcllebbeznek, nyiltan kétségbe
vonják azoknak a rnoderátoroknak te
kintélyét, akiket a pápa nevevett ki
a zsinat munkájának Irányítására.
Döpfner bíboros, mocierá to~' magva
rázataí után, amoIyeket a kollegialitús
tárgyában fejtelt kérdésekre voriatko
zó szavazásról adott, méllán hihettük
volna, hogy most már senki sern mcr í

kérdésessé tenni ennek az október
;)O-i szavazásnak törvenyességót. AnnélI
meghök.kcntőbb, hogy ezt tette Carli
segnii püspök, megvetve a modcruto
rok tekintélyét és annak ;1Z 1808 zsi
nati atyának döntését, aki}: igent
mondottak a kollegialitásra."

Annak ellenére azonban, hoay a
folytonos visszatérések során is igen
ellentétes nézetek szelaltuk meg, ab
ban az egyben a zsinati atyák mind
egyetértettek, hogy megoldást kell ta
lálni a püspökök cgyűttműködésórc él

pápával, de magának a szervezcti
formának megállapítása teljesen a



pápa hatáskörébe tartozik. Ugyanígy
nyilvánvalónak mondták azt is, hogy
e szer-vczet számára a zsinat semmi
féle jogi státust sem igényelhet.

*
Hogy a zsinat többsége mennyire

komolyan vette azokut a szavazatc
knt, amelyeket mogelózőon a püspöki
kol leg íal í tás tárgvában adtak le, meg
mutatta a püspökökről és az egyház
megyék kormányzásáról szóló szkérna
vitája is. A kollegialitás kérdésében
elfoglalt többségi álláspontból folyt
az a követelés is, hogy módosítani
és csökkenteni kell a vatikáni Kúrra
jelenlegi szerepét. Voltak ugyan
olyan vélemények is, hogy miután a
Kúria tulajdonképpen a pápa szemé
lyes és egyházUíi igazgatási szervc.
::~n::1élk mcgref'ormúl ásúról is egyedül
á pápa határozhat. Mások viszont 
s ezek képvlsclték a többségi felfo
gá';t - arra htvatkoztak, hogy ha
y0geredményben ez is, mint minden
it pápától függ, akkor nem kellene
xsinatot összehívni. Ha a pápa mégis
összegyújtötte a püspököket és egye
nesen felszólította őket, hogy tanul
mányozzák a püspökök helyét és sze
rerx-t az egyházban, akkor teljesség
gd alaptalanak az olyan észrevéte
kk, houy a zsinat esetleg túllépi ha
táskörét.

A Kúriával kapcsolatban nem ke
rülhette el a kritikát a Szent Offici
um se. A november 8-i, több vonat
kozúsban drámai ülésen Frings bíbo
ros, kölni érsek igen nyugodtan, de
igen komolyan bírálta a Szerit Offici
um eljárását személyek vagy könyvek
e lit é lé se körül. Míndenckclőtt azt ki
fOf!,ásnlla. hogy :IZ ítélet meghozatala
r-lőtt a Szerit Officium nem hallgatja
meC( az érdekelteket. Ot tavi ani bíbo
ros rendkívül hevesen válaszolt és a
r úpa tekintélye mögó húzódott, aki
rnin t él Szcnt Officium elnöke a végső
felelősséget viseli annak munkáiáért.

A valóság azonban az, hogy éppen
a [Üp'! jelentette ld, ho-iy vannak
dnlgok. amelyeket meg kell változtat
ni il Kúriában. Azok a visszásságok
pedig. arnolyekre Frings bíboros rá
mutatott, kétségkívül súlyosan és hát
runvosari befolyásolják azt a megíté
lést. amellyel a mai ember tekint a
katol ik us egyházra.

A püspöki konferenciák hatásköré
r.ck tárgyalásakor is többször történt

utalás a kollegialitásra. Itt azonban
szinte egyöntetűen kialakult az az ál
láspont, hogya kollegialitás nem szol
gáltathat alapot arra, hogy a püspö
ki konferenciák jogilag kötelező hatá
rozatokat hozzanak. Ezek a konfe
renciák ugyanis nem képviselik a
püspökök egész testületét és nem él

pápa közvetlen irányításával múkörl
nek. Valami módon természetcsen
ezek él konferenciák is a püspökök
kollegiáliseljárásrit jelzik egy megha
tározott területen, kifejezik él koltlek
tív felelősséget az egyház í rányában
ebben vagy abban az országban, hatá
rozataik kötelező volta azonban csak
morálís természetű lehet.

Végeredményben, ha nem is mond
ható el, hogy a püspökökről és az egy
házmegyék kormányzásáról szóló szké
ma osztatlan megelégedést keltett vol
na. bizonyos, hogy jó cl iaazításokat
nyújtott a termékeny vitához. A no
vember 6-i ülésen ezért is fogadta el
általánosságban 1610 zsinati atya a
2100 közül. Mint Binz mínnesotai ér
sek mondta. nem hinné, hogy akadna
csak két püspök is, aki tükéletesnek
tartaná a szkémát s úgy gondolna,
hogy az előterjesztett formában kelle
ne azt elfogadni, nem kétséges azon
ban, hogy a szükséaes javítások után
az alapeszmék érvényesülni fognak.
A zsinat felfogását és hangulatát pe..
dig mindennél jobban érzékelteti az
a kijelentés, amelyet Alter cincinnatii
érsek tett az újságírók előtt; "Ha a
zslnat visszaveti a szkérnát, mint +{ol'

gvalási alapot, nem maradt volna lTI8S

hátra, mint venni csomagjainkat s
nyomban hazamenni."

*
A püspökökről és az egyházmegyék

kormányzásáról szóló szikérna egYik
legkényesebb pontja a püspökök Je
mondatásának és nvugdtjazásának
ügye. Igen figyelemreméltóan nyilat
kozott erről Gouei prelátus, a fran
cia püspöki kar titkárságának igazga
tója.

A probléma - moridotta - aszerint
változik, hogy kik nyúlnak hozzá:
maga az érdekelt, a murikat.irsaí. i'
kőzvélemónv, a Szentszék vagy a zsi
nat. Megítélésében nagyon sok a szub
jeletiv elem. Az emberek rendszerint
azt tartják öregnek, aki tíz vagy húsz
évvel idősebb náluk. Ugyanakkor a
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püspökök sem kivételek az alól az új
és általános jelenség alól, hogy az át
lagos életkor tetemesen meghosszabbo
dott. Helyesen a kérdést így tehetnők

fel: "A püspök, akinek át kell érez
nie sokrendbeli Ielclősségét, meg
van-e győződve arról, hogy előrehala

dott korában is vállalni tudja összes
f'elelősségeit, meg tud birkózní azok
terhével. vagy jobbnak véli, ha ön
ként visszavonul?" Ha ebből indu
lunk ki, akkor kétségtelen, hogy nem
alkalmazható olyan rendelkezés, amely
75-ik évének betöltése után a püspö
köt távozásra kényszeríti. A legújabb
történet is azt mutatja, hogy az idős

emberek nem szükségszerűen kiégett
emberek. Hogy csak a holtakat említ
sem, Suhard bíboros soha nem volt
tevékenyebb, mint 75 éves korában.
És XXIII. János pápa is 80 éves ko
rában mutatta meg igazi képességeit
és hivatottságát, reménységgel töltve
el az egyházat és a világot.

Úgyszólván lehetetlen általános tör
vényt létesíteni - hangoztatta Gouet.
Azt se feledjük, hogy sokszor naavon
egyoldalúan aggódnak a püsoök öreg
sége rniatt, holott arra is gondolhat
nának, hogy mentesítsék őt a túleről

tetéstől. Tapasztalata és bölcsessége
ugyanis olyan érték lehet, amelyről

nem szabad lemondani az egyháznak
Nevezzenek ki melléje koadjutort
vagy segédnüspököt. Adott esetben
tanácsolhatták neki a lemondást, de
az, hogy kötelezzék is rá, nem fér ösz
sze a katolikus tanítással. Végtére a
püspök nem hivatalnok, aki szolgálati
évek szerínt halad előre, míg végül
eléri a korhatárt. A püspök a feje egy
családnak, amelyet Isten bízott reá a
pápán keresztül, s vajon a'7 atya le
mondhat-e valaha is atyai ümkcióiR
ról? Ez C$2J<: akkor történhet meg, ha
őt magát is ösztönzi erre egy még na
gyobb szeretet: látva erőinek fogytát
és a Ichetetlenséaét annak, hozv ki
elégítse övéinek összes szellerni-Ielki
szükséaleteit. annyira s?:ereti eZ.é'ket,
hogy jobb ellMásuk okából fiatalabb
kezekre bívza őke-t.

Probléma ilyen esetben a lemondott
püspök ellátésa. Ismerek egyet
mondotta Gouet -, aki egy kis hegyi
község plébániáját kérte, hogy megél
hessen. Mások valami rendházat ke
resnek; itt először szívesen fogadják,
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majd, sajnos, éreztetik vele, hogy te
her számukra. Akkor vándorolhat
egyik helyről a másikra. A legjobb
megoldás. amit a zsi naton is Iölvc
tettek, az lenne, ha él nyuao lomba vo
nuló püspökök számára külön otthont
létesítene az egyház, ahol méltó k ö

r ülmónvok közöt.t élhetnék le hc~tl'''

lévő napiaí.kat. Ha ugyanis a zsinat
annyira megerősíti a püspökök atva
voltát, jó lenne, ha arra is emlékez
tetne, hogy nem csupán az atFíl:ncl1-;
vannak kötelességeik. A gvcrmE'~:e\

nek is megvan az a kötelcss"gük, hngv
tisztes öregséget btztositsnnak szülo
iknek. Mindenképncn el kell érni.
hogy a püspöki székről való Icmondás
ne jelentse a püspök sZ:1'l1:1r:1 a min
denről való teljes lemondást.

..
Az ökurnónizrnusról szótó 87k61'1a

vítájának 18DlJnk z;1rí"új~ isrr.ert mr
nete is nyilvánval óvá t,,1. L~. hogy ~

katoli.kus egyház nem fél Uihh", ori
nek a kérdésnek nyílt tárgV81ásától.
Azok a régebbi ar'<10dalmak, hf)C(Y n
keresztények hitbeli egységére való tö
rekvés közömbösvógct V?gy hanlis ire
nízmust hozhat TIlB;?;(,val, m.ira már
megszüntek, Köszönhető ez egvrészt
annak a szellemiségnek, arnelv a nem
katoLikus ök urnéní.kus rneg mozdul.is-i
kat is áthatja, köszönhetjük másrészt
az ökuménizmus katolikus teológusai
nak.

Természr-tcsen senki sem 1i tlul.i<~
annak a párbeszédnek TI'~hézsége'1,

amelyet a katol ikus egyhúz kíván
folytatni az orthodox és a protestáns
cgyházakknl. A katol ikus egyház nem
.re,iJheti véka alá azt a tanbell 611í
tását, hogy éi az cgvetlcn Jútható egy
háza Krisztusnak Ugyanakkor avon
ban a párbeszéd lényeges feltétele',
hogy katolikus részről is tiszteljék 2,Z

orthodox és protestáns h~rC's··:tények

hitbeli tanéJi t, hiszen ől;: is í.elies meg
győződéssel vallják, hogy Krisztus
akaratát követik.

Felmerül a kórdós, hog}' ilyetén
módon nem jut-e végül zsákutcába a
dialógus. Mindcgyik 01<:1 a] 1'61 kizárt
nak tartják ennek Iohetőségét. ha
egyforma őszinteséggel kívánnak iga
zodni Krisztushoz és az evangélium
hoz. A többi már Istenre tartozik.


