
javaslatokat tett a plébános és káplán igazságos, békés, családi szellemű

együttműködésére.Az egész katolikus világ - mondotta - valami rend
kívülit és ujat vár a zsinattól: új törvényeket, amelyek a mai helyzetnek

. megfelelnek, mindenekelőtt azonban új sgíveket és új !etteket. Kell, hogy
ez a zsinat, amelyet az egész egyetemes egyház lelkiismeretvizsgálatának
lehet tekinteni, igazi megújuláshoz vezessen. Szavakkal azonban nem ér
jük el ezt, az egész egyház cselekedeteket vár tőlünk. Cselekedeteket, mert
sajnos, a pápai enciklikák nagyon szép szocíálís és kulturális alapelveit
olykor éppen az egyháziak alig méltatják figyelemre. Holott bizonyos,
hogy más lenne a helyzet, ha míndenkí, a nem-keresztények is látnák,
hogy az általunk hirdetett alapelveket mi magunk is komolyan vesszük
és a saját körűnkben meg is valósítjuk.'

A magyar zsinati atyák ünnepélyes nyilvános felszólalására október
22-én került sor, amikor 2157 zsinati atya jelenlétében Döpfner kardiná
lis elnöklete mellett "Az egyház a modern világban" című szkérnát tár
gyalták. A magyar zsinati atyák képviseletében Hamvas Endre kalocsai
érsek bevezetőben azt fejtegette, hogy az egyháznak a maga természet
feletti küldetéséhez mindig hűnek kell maradnia. Az egyház nem akarhat
állarn lenni az államban és egyetlen gazdasági rendszerhez sem kötheti
magát. A mai világban az egyháznak le kell mondania felesleges kivált
ságairól, hogy küldetését nagyobb szabadsággal tölthesse be. Az emberi
méltóságot elemezve kiemelte Hamvas érsek, hogy nem szabad kűlönb

séget tenni ember és ember között, nemcsak faj, szín hanem vallás szem
pontjából sem. Végül a zsinat színe előtt ünnepélyesen is megköszönte ,a
Szentatyának, hogy a magyar egyház érdekében a magyar kormánnyal
megállapodást írt alá.

*
A zsinat negyedik és egyben utolsó ülésszaka következik most, ame

lyen az eddig megvitatott s újból nagy körültekintéssel átdolgozott javas
latokról véglegesen döntenek. Bármint határozzanak is felőlük, nem két
séges, hogy XXIII. János pápa egyedül már azzal a ténnyel, hogy egye
temes zsinatot hívott össze, kitörölhetetlenül beleírta nevét az egyház
történelmébe. ÉIS ha a liturgiáról és az egyházról szóló, már kihirdetett
konstítúciókon kívül semmi egyebet sem eredményezett volna a zsinat,
már ezzel is a legjelentősebb zsinatok közé emelkedett.

1 A felszólalást a La Croix 1964. október 15-i száma igen pozitívan értékelte ezzel
a kiemeit címmel: Mgr Bánk nouvel éveque horigroís : "Appllquons la justice socíale
pour les pretres" - "foganatosítsuk a szociális igazságosságot a papok irányában". Rész
letesen foglalkozik a lap tudósítása a konkrét javaslatokkal is és kiemeli: ez az első eset,
hogy egy fel nem szentelt püspök felszólalt az egyetemes zsinaton.

SI'

Ne rontsd el dolgodat (LZ emberekkel. Bensőnkben kell egy kissé dolgozni
'1IUL(JUnkon,és arra törekednünk, hogy ítéleteinkben szeluiebbek, követe/éseink
ben szerényebbek legyünk. El kell· kezdenünk, hogy az embereket olyannak
fogadju1i~el amilyenek, és ennek a munkának megkönnyítése érdekében
1ftindig arra kell gondolnunk, hogy északon és délen, keleten és nyugaton
mindig ugyanazokba a régi dolgokba ütközünk, és magunk is osztozunk azok
ban a hibákban, amelyeket másoknál kifogásolunk, és elítélünk.

Theodor Forrtene
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