
riségnek az egyház őszinte együttműködését annak a mindenkit magába ölelő

testvériségnek megteremtésében, amely megfelel az emberi hivatásnak" (Gau
dium et spes 3.). Ezt a megajánlást értékelni kell az illetékeseknek. Alapítójától
vett meghagyás szerint az egyház erkölcstanában azt sürgeti, hogya történelmi
változások keretében az emberek is változzanak meg; küzd a békétienséqek; és
háborúk legmélyebb forrása, az emberi önzés ellen, az egocentrizmus ellen. Az
embereknek kell felelősségtudatraérniök. Békességesekké kell fejlődniök, meg
bízhatókká nevelődniök, hogy a népek kölcsönösen bízhassanak egymásban.

Ilyen nemzeti jubileum, mint a miénk is, alkalom arra, hogy a gazdasági
és kulturális optimizmuson túl a hivő ember őszintén vesse egybe a ténye
ket az elvekkel, a történel111i idők fejlődését az örök igazságokkal. Igy érik
ki az ünnepi ujjongásban a tettre kész feladat-tudat és a jövő alakításával járó
új erőfeszítések vállalása. Az ünnepelt múltból már jubiláló jelen lett, de a
súlypont mégis a jövőn van.

'" .. a múlt csak példa legyen most
s égve honért bizton nézzen előre szemünk!"

A bizakodó jövőbe tekintés motívumai közt ott van a magyar katolicizmus
lelkében annak értékelése, hogy az ünnepelt 25 év utolsó öt évében már az
.lHlamunk és az Egyház közötti "részleges megállapodás" vált új történelmünk
jelentős tényezőjévé. Erre tekintve vissza biztatónak mondhatjuk a jelent és
reményteljesnek a jövőt.

*

M A G A SZ T A L Á S

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,

és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.
Téged hordoz karján a viharzó szél,
szigorod hirdeti a villámok suhanása,
szereteted a nap lágy ölelése, a szellő

simogatás és esőd a mindeneket megenyhítő.

Szépséged rejtett tüze lángol az atkonui
fényben és szikrázik minden kis virágban,
meqiil a gyermekarc báján, a fiatalság
lánglobogásán és elomlik az öregek
szelíd derűjében. Nagyságod hirdeti
minden teremtett dolog s a teremtményeid
kezenyomán fakadt minden alkotás
csak tehozzád visz közelebb, Isten,
hogy kiteljesedjék a végső igazság
Tebenned, mert hozzádig fut minden út
és minden lépcső előtted alázkodik,
amelyen az ember szívét emelve Fe{éd közelít.

Nagy Méda
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