
konfliktus-sz:ltuáci6k hasznosabbak az
egyház számára, mínt az a helyzet, ami
kor úgy teszünk, mintha mindenki mín
denben egyetértene, avagy pedig amikor
a komoly véleménykülönbségek lehető

ségét csak elvontan ismerik el. Az egy
ház nem lenne Krísztus egyháza, ha
nem tudna ilyen konfliktusokkal élni.
Az ilyen konfliktusok elkerülhetetlenek,
de élni lehet velük, és termékenyek
lehetnek.

Mínden bizonnyal sok keresztény van
az egyházban, akik az egyház iránti sze
retetből féltő gondossággal néznek a leg
közelebbi római püspöki színodus elé,
rnert ennek az új Intézménynek foko
zatosan ki 'keH állania az alkalmasság
próbáját, hiszen eddig ez még nem tör
tént meg, A belga bíboros interjújában,
úgy tűnik, jó program rajzolódik ki, több
ilyen piispöki színodus számára is.

SUENENS BíBOROS A BIRÁLATOKRÓl

Befejezésül és a dokumentáció teljes
.sége érdekében álljon itt még néhány
mondat Suenens bíboros-érsek június
23-i brüsszela sajtónyilatkozatából,
amelyben az őt ért birálatokkal kap
csolatban fejtette ki nézetét.

Elmondotta a bíboros, hogy, nem fo
gadja el, hogy perbe fogjálk. szándéká
nak tisztaságát. Azt sem fogadhatja el,
hogy egy olyan vita, aminek a struktú
rák keretében kellene maradnia, átto
lódjon a személyes 'területre, híszen ép
pen ezt akarta interjújával elkerülnl,
Amikor a kérdéseket intézték hozzá, ví
Iágosan megmondta, hogy válaszol azok
ra, de csak: írányzatokról, funkciókról
és intézményekről, mint olyanokról
óhajt beszélni és nem személyekről,

akiknek szándéka vitán föltil áLl. Ha
most mégis összekeverik a személyeket
az íntézményekkel, ezáltal figyelmen kí
vül hagyják az árnyalatokat.

Az interjú a Iegvílágosabban kifejtet
te, hogy az egyház igazgatási szervezeté
nek reformja, valamint az a mód, aho
gyan az egyházi tekintély gyakorlásra
kerül, már az I, vatikáni zsinaton föl
merült. Ebben az összefüggésben telje
sen világos, hogy arról van SZÓ, hogy
mechanizmusokat és funkciókat tanul
mányozzunk és nem arról, hogy szemé
lyek fölött Itélkezzünk. Hangoztatta Su
enens bíboros, hogy megoszolhatnak a
vélemények abban a tekinJtetben, hasz-

nos dolog-e az ilyen problémák nyílt
megvitatása. Véleménye szerínt azonban
osak a vitalitás és az erő jele, ha az
egyházon belül elfogadjuk az őszinte,

nyílt építő és az egyház, valamint annak
feje iránltí szeretettől áthatott dialógust.
Egészséges és normális dolog, ha vitátko
zunrk az egész egyházat érintő életbevágó
problémákról, különösen, ha ezek a
problémák annyira sürgetőek, hogy az
egész világot érintik. A bíboros szerint
a vitával kapcsolatos türelmetlenség,
amely az egység megőrzésére hivatko
zik, a mai világban káros. Egyébként a
különböző országokból laikusoktól és
egyházi személyektől sok helyeslő nyi
latkozatot kapott és ezek egyöntetűen

azt, hangoztattak, hogy gondolatai hoz
zájárulhatnak az egyházban szükséges re
formok meggyorsításához. Suenens arra
is rámutatott, hogy csak. az alakíthat ki
ítéletet nyílatkozatáról, aki a szöveget
teljes egészében Ismerí. Szeretne arra is
emlékeztetni, hogy VI. Pál pápa 1963.
szeptember 21-én az egész Kúriát felhív
ta arra, hogy a bírálatort alázatos lélek
kel és köszönettel fogadja. Ezzel kapcso
latban még hozzáfűzte: "Rómának nines
szüksége úgy védekeznie, hogy azt a be
nyomást keltse, mintha nagyothalló len
UJe: annál kevésbé van erre szüksége ak
kor, amikor a megjegyzések barátoktól
és testvérektől jönnek".

DOROMBY KAROLY

Isten így szól: szélesítsd ki gondo~kodásod ~átóhatárát. Próbá~d meg az én sze
memmel látní a világot. Hordozd lelkedben mínden isteni gondomat és tágítsd ki
szivedet az enyémnek mértéke szerint. Anélkül, hogy megfeledkeznél a hozzád kiizel
áHókról, gondolj minden emberre, az idegen nyelvúekre és idegen fajtájúakra, akik
benépesítik a földgolyót: ők is testvéreid. Ajánld fel gyakran őket nekem, hogy
megáldhassam őket. Semmi, ami emberi, nem lehet közömbös számodra... A ke··
,'esztény nem az az ember, aki úgy ezeret engem, hogy közben megfeledkezik a
világról, hanem o~yan ember, aki az irántam való szeretetből meríti az erőt ahhoz,
hogy a vi~ág szolgá~atának áldozza magát.

Gaston Courtois
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