
kább meg Iognak elégedni azzal, hogy
nem szentségí közösségként tekintsék
önmagukat. Tehát éppen az megy ve
szendőbe, amit az egyházak által fönn
tartott korlátoknak kellene biztosíta
niuk. Ennek a fejleménynek lehetősége

arra kötelezi az egyházakat, hogy nyo
matékkal és határozottsággal folytassák
a párbeszédet. Senki nem teheti be a
lábát az ökumenikus mozgalomba anél
kül, hogy végül is bele ne ütköznék eb
be a kérdésbe, és aki továbbra is azt
hiszi, hogy ezt a kérdést kikerülheti,
az nem tette még be a lábát igazán az
ökumenikus mozgalomba.

Az Eucharisztia, mint a már meglévő

egység jele? Az Eucharisztia mint olyan
jel, amely az egységet létrehozza ? Az
Eucharisztia különböző megítélését gyak-
ran ezekkel a torrnulákkal írták körül.Alig

hiszem, hogy szerencsésen. Véleményem
szerint az Eucharisztia valójában mind
kettő. Amikor az Úr asztalához lépünk.
azt az egységet ünnepeljük, amely ben
ne adatott meg számunkra. Ha a tet
tekben és valóságban nem alkotunk kö
zösséget Krisztusban, akkor az Úrva
csorát sem ünnepelhetjük közösen. Alap
vető megegyezésre van szüksóg, és mín
denekelőtt annak akarására, hogy együtt
maradjunk. Ha az ünnep után ismét
szétmegyünk, ki-ki a maga hitvallási
táborába, míntha semmi sem történt
volna, nem ünnepeltük valóban az
Eucharísztiát. Különösen áll ez bizonyos

Bráhmán

Ha a csöndben a szót megtalálnám
átölelne Bráhmán

Ha a ricsajt is szótlanul állnám 
átölelne BTáhmán

Ha az úttalan vadont bejárnám 
átölelne Bráhmán

Ha a futást moccanatlan állnám 
átölelne Bráhmán

"vad interkommuníókra". Másrészt vi
szont az sem lehet kétséges, hogy az
Eucharisztia egységet teremt. Minden
ünnep alkalmával átéljük ezt. Vajon
Krisztus testének és vérének ajándéka
révén nem teremtődik-e mínden alka
lommal újra a közösség ? A hit közös
sége állandóan a fenyegetettség állapo
tában van. Bűnünk, önzésünk. félelmünk,
gondolattalauságunk újra meg újra kér
désessé teszik. A szent asztal az a hely,
amelynél az Úr újra meg újra össze
gyűjt, majd elküld bennünket. Nem
kell-e tehát valójában mindkét szem
pontot együtt látni és együtt tartani?

Engedjék meg, hogy befejezésüli még
egy reménységnek adjak hangot. Már
említettem, hogy néhány év óta római
katolikus teológusok is tartoznak a Hit
és Egyházszervezet Bizottsághoz. Rész
vételük kiszélesített kiindulási bázist
biztosít a bizottság számára, és rerné
lem, hogy a jövőben római katolikus
teológusok, köztük magyar teológusok is,
egyre aktívabban vesznek majd részt a
bizottság munkájában, Mindenekelött
azt remélem, hogy ennek a munkának
eredményei a római katolikus egyház
ban fokozódó visszhangra találnak. Az
Úrvacsora közös ünneplésének kérdése
a bizottság egyik központi ügye. És a
bizottság beteljesítene hivatását, ha leg
alábbis szerény mértékben hozzájárul
na, hogy a megoldáshoz közelebb jus
sunk.

Kemény kőágyon

eleven párnán
vergődve, sírva
örömben járván

éber éjszakáim, részeg nappalaim
szakadék egein, ércszikta falain
megelevenedve, halálra zúiódva
évmilliók óta
tévelyegve árván

ha nem érezném, ha nem is látnám
minden pillanatban átölel Bráhmán

átölel Bráhmán
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