
minaristák és apácák száma jelenleg a következő (a latin rítus 1959-es, a malabár
és malankár rítusok 1961-es adatok):

A három rítus: latin malabár malankár

Hívek (1000 fó): 4120 1479 121
Papok: 4419 1 527 210
Szeminarísták : 955 690 88
Apácák: 12980 6367 289

A szeminaristák nagy száma lehetövé teszi, hogy a. misszionáriusok helyére in
diai születésű papok kerüljenek. A papok száma gyorsan nő, mégpedig színte ki
zárólag indiai hivatásokból HI51 és 59 között a papok száma így alakult:

Ev: 1951 1955 1959

Papok összesen (ezer fő): 3538 3902 4419
Ebból indiai: 2106 2539 3173
Külföldi: 1432 1363 1246

A katolicizmus és általában a kereszténység - a koriverziók miatt - gyor
sabban gyarapszik, mint az összlakosság. 1881-ben a lakosság O,71%-a volt keresz
tény, 1901-ben 0,98%, 1921-ben 1,47%, 1941-ben 1,91% és 1961-ben már 2,44%' A
konverziók nagy száma egyes harcos hinduista csoportokat ellenakciókra ösztönöz.
Az utóbbi években fokozódik a hinduk térítő tevékenysége, és adminisztratív esz
közökkel is gátolní igyekeznek a kereszténység terjedését. Jó ürügyül szolgál, hogy
a kereszténység erősségei a Burma melletti Nagatöld és Assam tartományok, ahol a
lakosság többsége nem hindi. A keresztényegyházakalt - elsősorban a baptistá
kat - szeparatizmussal, forradalmi mozgalrnak élesztésével vádolják. További vá
dak a kereszténység ellen, hogy oktatási és karitatív intézményeikben idegen pén
zen hazájukkal és kultúrájukkal szembefordítják az indiaiakat, az éhínségeket ki
használják az egyházak, s adományaikkal "megvásárolják" az embereket.

A Bangalore-i Összíndiaí Szemíriárium szintén központi nehézségnek tekintette
az indiai kultúrához való alkalmazkodás eddigi elhanyagolását, A helyzet gyors
megváltoztatására többféle tervet dolgoztak ki. Egyik konkrét lépés a liturgiai re
form. A malabár és malankár rítusokban eddig is népnyelven folytak a szertartá
sok. Ezen túl azonban további alkalrnazkodásra van szükség. Az új latin szertar
tásokhoz a szemináriumra jött meg Róma régen várt jóváhagyása. Térdhajtások
helyett a tradicionális indiai meghajlást vezették be. A csókok, köszöntések helyére
indiai megfelelők kerültek. Miseruha helyett hosszú fehér íngre sáfránysárga kön
töst vesznek fel. Gyertyák helyett a megszekott indiai olajlámpasok égnek. A töm
jén, a virágok fokozott szerepet kapnak stb.

A szemínáríurn talán már fél siker. A világ második legnépesebb országában
először találkozott mindhárom rítus hierarchiája és a három rítus világi küldöttei.
Megszületett a kölcsönös bizalom egysége, amelyet egyrészt a püspökök tekintélyé
nek hirtelen megnövekedése jellemez, másrészt a világiak öntudatos részvétele,
akik például a Humanae Vitae-re adott - pozitív - püspöki nyilatkozatot bírálva
hiányolták, hogy nem kérdezték meg előbb a híveket és a szakembereket. Ezt a
kölcsönös bizalmat és a hozzá szükséges alázatot jól érzékelteti Gracias kardiná
lis záróbeszéde: "A tanácskozások végén Isten és a résztvevők iránti hálával és
bensőséges örömmel kell bevallanom, hogy eljöttem, láttam, hallgattam, figyeltem
és - nem győztem, hanem meggyőztek. A tíz fárasztó nap után megtisztulva,
megerősödve, s keresztény reménységgel eltelve távozunk".

F. T.

Be ken azt látnunk, hogya lélek halhatatlanságától függ az, vajon neki éljünk
s vele törődjünk-e. Mert ha a halál egy végleges megsemmisülés, akkor a gono
szok jól járnak, kik a halálban nemcsak testüktől szabadufnak meg, hanem le!
küktól s így saját gonoszságuktól is.

Szókratész
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