
véri üdvözletét, akik Franciaországban megértik és támogatják az önök törek
véseit, mint - különösképpen - az Önöket köszöntő domonkos testvéreim.

Mi, dominikánusok - azt hiszem - jobban fel tudjuk mérni, mint mások
az önök mozgalrnának fontosságát. Szent Domonkos rendje a mienkhez teltű

nően hasonló korban született. A XII. század végén és a XIII. század elején a
katolíkus egyház bensőségesen kapcsolódott a feudális világhoz; az egyház volt
az, amely gondolkodásmódját, politikai struktúráját, [ogrendszerét, szokásaít, szim
bólumait kölcsönözte neki. S íme, egy nagy szociális és politikai mozgalom tá
mad akkor, a városok és közösségek megjelenésének idején. Ez a közösségi moz
galom, amely határozottan szembehelyezkedik a feudalizmussal, ugyancsak szem
behelyezkedett azzal az egyházzal is, amely nagyon szoros kapcsolatban állott
ezzel a feudalizmussal. Ezért is látszott ez a mozgalom nagyon erősen antíkle
ríkálisnak, egyházellenesnek. A közösségeknek ebben a világában, a városok szí
vében és lázas útkeresésük közepett keltette életre Szerit Domonkos a prédiká
torok rendjét, teljes mértékben szakítva a feudális világgal. Ne higgyük, hogy
ez szép csendesen alakult ki. Bizony akkor is mondogatták, hogy az egyház is
eltűnik, ha majd a feudális világ kimúlik, és Szent Domonkost az egyházhoz való
hűtlenséggel vádolták. És mégis, általa kapott az egyház új eshetőséget, s tudott
ebben az új világban csodálatos módon kibontakozni.

Történetük folyamán a keresztények nagyon különbőző kultúrákban, szociális
és politikai rendszerekben élték hitüket. Az evangélium nem ad semmiféle politikai
megoldást, semmiféle szociális vagy gazdasági szisztémát. Csak az összes jóakaratú
emberrel együtt tudjuk megtalálni a lehető legjobb módot ahhoz, hogy együtt
tudjuk élni emberhez méltó életünket. Az evangélium csak azt kéri tőlünk, hogy
legyen míndig gondunk a szegényekre, azokra, akiket elfelejtettek... s ilyenek
mindig vannak és lesznek. Amikor az egyház - s ez így volt Európában évszáza
dokon át - sokáig élt szoros kapcsolatban egy politíkai és gazdasági rendszerrel,
hajlandó volt felújítani a feudális egyház tévedését: annyira hozzákötődni ehhez a
rendszerhez, hogy el sem tud képzelni vagy elfogadni más életmódot, más sziszté
mát. Ez a visszautasítás hozza magával azokat az erőteljes reakciókat, amelyek az
egyházat érték azok részéről, akik más, igazságosabb, s nem oly egyenlőtlen világot
akarnak megteremteni. -

Ha a keresztények mindenütt a világon nagyobb odaadással osztják meg annak
a gondját, hogy az emberek közötti kapcsolatokban több legyen az igazságosság és
nagyobb az igazság, biztosra veszem, hogy az evangélium világossága új fénnyel
fog ragyogni. Jézus szavát, aki arra szólítja föl az embereket, hogy szeressék egy
mást - mert Isten a szeretet - újra meg fogják hallani az emberek, mert nem
csak a templomokban fogják hirdetni, hanem élni fogják a mindennapi életben.

Legyenek Önök - ezt szívből kívánom - tevékenységükkel a béke és az
igazság munkásai ebben az országban, egyesülve azokkal, akik szintén békét és
igazságot akarnak teremteni. Akkor biztonsággal beszélhetnek arról a csodálatos
üzenetről, amely reánk bízatott. A Názáreti Jézusban tökéletes jövendő nyílik az
emberek számára: a teljes egység jövendője az emberek között és Istennel - az
igazi szabadságban. Az emberek soha nem pihenhetnek meg, hogy azt mondják :
.Megalkottuk a lehető legjobb világot', mert mindíg lesz majd egy tovább, egy
jobb - fejezte be beszédét Jean-Pierre Lintanf -, mert ott lesz - az emberiség
előtt - Annak meglepő felhívása, aki azt mondta magáról: ,Én vagyok az Út, az
Igazság és az Élet."

F:nekZő kertek nyílnak a világra:

Almafák menyasszonytánca
Nárciszok felhő-illata

Arvácskák szeretet-hajnala
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Izzik a csend.
Eső utáni tisztaság.

Ajándékosá8
Gyöngyvirágok gyémántsora
Gesztenyefák karácsonya
Tulipánok kard-vonulasa
Százszorszépek nap-villogása
Nefelejcsek kék-bánata
- Élet-ajándékozás.

Nyisd ki magad te is.

FAZEKAS RITA


