
kasa, amely város egy korábbi és sokkal nagyobb evilági szuverén terület
maradványa, s amely lehetövé teszi számára, hogy szelgálatát szabadon
láthassa el és hogy képviselőket akkreditálhasson különböző nemzetekhez,
közöttük több nem-katolikus nemzethez, amennyiben azok ezt kérik, s
abból a célból, hogya békét és a katolikusok szellemi érdekeit védje.

3. Az egyház kormányzatát a pápa a püspökökkel, az apostolok utó
daival osztja meg. A püspökök mindegyíke, hierarchikus közösségben a
pápával, a rábízott területet (egyházmegyét) kormányozza, és a püspökök
valamennyien a pápával együtt tagjai az egyház általános Kormányzatá
nak (püspöki színódus), Minden egyházmegye az egyetemes egyház meg
jelenítője. A püspököknek a papok kollégiuma segít munkájukban, s e pa
pokra az egyházmegye kisebb területei vannak bízva (az egyházközségek),
s így a katolikus világ lényegében egyházmegyékre és plébániákra van
felosztva. Mint ahogy minden egyházmegyének megvan a székesegyháza,
ugyanúgy minden egyházközségnek megvan a maga plébániatemploma,
amely az egyes hívőket gyűjti össze.

4. Fontos szerepet játszanak a katolikus világban a szerzetesrendek
és a különböző elnevezésű vallásos társulatok (például jezsuiták, bencések,
ferencesek, domonkosok stb.), amelyek férfiak vagy nők, papok vagy lai
kusok számára alakultak, s amelyek a szemlélődésnek vagy az apostolság
munkájának szentelik magukat. A különböző időpontokban jelentős tör
ténelmi személyiségek, rendszerint szentek által alapított szerzetesrendek
különböző sajátos területeken fejtik ki tevékenységüket (iskolák, kórhá
zak, ifjúság, szegénygondozás, míssziók, stb.), alárendelve az általános
rendfőnöknek, és összhangban saját alapszabályaikkal és az egyház általá
nos érdekével.

5. Minthogy nemzetek feletti jellege van, az egyház mindama népek
fiai közül választja ki szolgáit, amelyeknek körében él és amelyeknek
kultúráját és nyelvét magáévá tette. Éppen ezért a vallásos szertartáso
kat manapság mintegy 250 nyelven mondják, Mindenesetre különleges sze
repet játszik a latin nyelv, részben azért, mert kezdettől szorosan kap
csolódott a római egyházhoz, de történelmi fontossága miatt is, amelynek
révén bizonyos szempontból az egyház fő nyelvének tűnik, elsősorban II
misemondásnál. .

6. Hogy a társadalomban rendezett körűlmények között élhessen és
működhessen, az egyház az ókortól kezdve. törvénykönyvet dolgozott ki,
amelyet állandóan alkalmaztak az időszerű viszonyokhoz, s amelyek jelen
leg a kánonjogi kódexben vannak összegyűjtve. Ebből ismerhetők meg II

keresztény élet külső szabályai, itt határozták meg a jogokat, a kötelessé
geket és a szankciókat. ebben írják körül pontosan a hierarchia, a szer
zetesrendek és a hívek kölcsönös kapcsolatait, és itt kerül megállapításra
az egyház kapcsolata az államokkal.

7. A hierarchia, az egyházközségek, az egyházmegyék és a pápa mű

ködéséhez szükséges anyagi eszközök egyedül a katolikus hívek szabad
adományaiból származnak, amely adományokat a szerétet és a Szent'élek
ösztönzésére ajánlanak fel. Az egyház tehát nem gazdasági és anyagi ha
talom, hanem egyedül Isten Lelkére támaszkodik.

A világon a legnagyobb dolognak, a szeretetnek, az a tulajdonsága, hOf11l
a legapr6bb, mindennapos dolgokká alakul át: napokká, 6rákká, eseménllekké,
szavakká, véletlenekké; és mi ezekben a mindennapos dolgokban az istent ,u
retet hatalmas szövetét szóhetjiLk tovább. G e o r" F e fL e r e r


