
adókat is alkalmaztak a sajtóirodánál, és
aki akart, alapvető Információkat iszerez
hetett vitatott kérdések hollandiai hát
teréről.A püspökök és delegátusok egyéb
ként nagyra becsülték a saitó munkáját
és mindenkor készségesen vállalkoztak
beszélgetésekre, interjúk adására.

A .Ielkípásztorí zsinat széles' keretei kö
zött sok olyan kezdeményezés történt,
amelyeket részben még csak ezután le
het majd' hatásosan beíndítaní, Igy pél
dául a papi hivatalról szóló vita során
kezdeményezték és fogadták' el egy nem
zeti központi alapítvány létrehozását
azoknak a papoknak megsegítésére, akik
hivatási problémák elé kerülnek. Fontos
eredménye volt a zsinatnak a mísszíós
segítő munka koordinálása és az elmara
dott országok megsegítésének, valamint
a békernunkának tudatosítása a hívek kö
rében. Ebből a célból nemzeti intézeteket
hoznak létre. Altalában a zsinata megbe
szélések során egy olyan új hitbeli maga
tartás és teológia igazolódott, amelynek
legfőbb jellemvonása, hogy a keresztény
ember nyílt szellemmel és egyéb polgár
társaival közösen áll szemben a mai tár
sadalom problémáival, annak minden
vonatkozásában.

A lelkipásztori zsinat sok haszna között
első helyre kell talám. tenni azt a megíí
gyelést, hogy a püspökök tekintélye lé
nyegesen növekedett és sokkal közelebb
kerültek a hivő néphez. Meg kellett ta
nulni, hogy vezetni az egyházon belül is
csak helytálló érvekkel lehet; Az érvek
érvényesítésének útja pedig a koitilars di
alógus és ezt még akkor is érdemes vál
lalni, hogy ha egy-egy elhatározás végső
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kiformálása tovább tart és átmenetileg
esetleg még zavart és félreértést is okoz.
A gyakorlati hivő állásfoglalásokat
ugyanis legtöbbször nem találjuk meg
pontosan sem a bibliai, sem a teológiai
szővegekben, azokat együttes erővel a
rnindenkorí konkrét helyzetet figyelembe
véve kell megkeresni és kimunkálni.

Arra a kérdésre végül, hogy "hogyan
tovább?" azt válaszolnám, hogy a prob
lémák megoldására a közeljövőben két
oldalról is várhatunk segítséget. Holfan
diában a lelkipásztori zsinat által meg
indított megújulást egy minden évben
összeülő nemzeti lelkipásztori tanácsleo
zás keretében folytatják majd és ennek
a tanácskozásnak statutuma most van ki
dolgozás alatt. Ossznemzeti kezdeménye
zések nélkül ugyanis az egyes kezdemé
nyezések nem találnának a kívánt hiva
talos elismerésre és hatékonyságukból is
veszítenének. Ugyanakkor a püspökök
nyiltan kijelentették, hogy a íövöoen már
nem akarnak lemondani a kérdések de
mokratikus együttes átgondolásáról. A
hoLland lelkipásztori problémák megoldá
sához - zárja fejtegetéseit Boelens 
a másik segítséget külföldről kell várni.
Az egyház hivatali és vezetői problema
tikáját, amely szorosan összefügg a lai
kusok nagyobb felelősségével és az egy
ház dekleríkalízácíójával, csak az egyéb
egyháztartományokkal egyetértésben és a
világ püspöki karával összhangban lehet
megoldani. Hollandiában ezért néznek
nagy érdeklődéssel az 1972-es római püs
pöki szinodus, valamint minden más
nemzeti szinodus elé.

DOROMBY KAROLY

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kíno.,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet ,hozzak oda, ahol gond tan'lláZ'ik.
0, Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elvesziti magát, az talál,
aki megbocsát, a.nnak megbocsdtanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
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