
nak jelen helyzetéről és jövőbeli ala
kulásáról. Kiderül ebből, hogy az 1965
és 1975 között eltelt tíz év alatt a fran
cia papság összlétszáma 40.994-ről

31.820-ra, tehát majdnem 25 százalékkal
csökken. Súlyosbító körülmény, hogy
amíg 1965-ben a negyvennégy évnél
fiatalabb papok száma (16.348) majd
nem azonos volt a negyvenöt év és
hatvanöt év közöttiekével (17.507), ad
dig 1975-ben a negyvennégy évnél fiata
labb papok 5.069 létszámmal már csak
negyedannyian lesznek, mint negyven
öt és hatvanöt év közöttí oltártestvé
reik, és ez az arány a jelenlegi fej
lődést figyelembe véve 1980-ra oda rnó
dosul, hogy a negyvennégy év alatti
papság már csak egy hetede lesz a
negyvennégy és hatvanöt év közöttíek
nek.

Amint az az Osservatore Romano rö
vid beszámolójából is kiderül, egy ha
sonló beszámoló feküdt a kongresszus
előtt Dél-Amerikából, Peruból is. Ez a
perui püspöki kar által összeállított ok
mány megállapítja többek között, hogy
a papi hivatás nagyon sokfelé vált
kérdésessé. A pap gyakran magányo
sodik el, hívei nem értik meg, eltá
volodik tőlük, ennek az is következ
ménye, hogy sok pap, aki elégedetlen
a hivatásával és a társadalomban be
töltött szerepével, lelkesedés nélkül
dolgozik és ilyen módon semmiképp

sem alkalmas arra, hogy a papi kül
detés transzcendens vonásait előtérbe

állítsa és vonzóvá tegye.
A vatikáni kongresszus utolsó nap

ján egy zárónyilatkozatot terjesztettek
elő, amelyre aztán sok módosító indít
vány jött, és ezért is nem adták még
ki. A Vatiká;n félhivatalos lapjának
beszámolója szerint ez a szöveg egy
bevezetést tartalmaz, majd néhány
doktrinális természetű észrevételt és
azután egy sor gyakorlati [avaslatot,
Ez utóbbiak között szerepelnek bizo
nyos pasztorális feladatok az általános
lel.kipásztorkodáson belül, a papi hiva
tás megismertetésére, népszerűsítésére

és útmutatások arra, hogy milyen sze
repet játszhatnak a családok a hivatá
sok létrejöttében. Bízottságot küldtek
ki, hogyabeterjesztett módosításokat
dolgozza bele a programba, amelyet
azután megküldének majd a kongrész
szus résztvevőinek.

A tárgyban a kongresszuson és a
kongresszuson kívül is elhangzott min
den szó arra utal, hogy az egyház il
letékes vezetői ma valóban életfontos
ságú kérdésként ismerték föl a papi
hivatások problémáját, ami az egész
világon mindenütt egyformán jelent
kezik és úgy látszik, lényegében min
denütt ugyanazokra az okokra vezethe
tő is vissza.

DOROMBY KAROLY
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