
A szerény, a szolgáló egyház tanítása hem aztjelenti, hogy félénkek legyünk és folytonosan ke
resve papi azonosságunkat, csekély hivatástudattal végezzük munkánkat. Nem szabad ezért be
levesznünk az állam és az egyház dialógusába sem. Nem merő alkalmazkodásból foglalkozunk
ezekkel a kérdésekkel, nem taktikából, hanem a valóság figyelembevételével, amely mindig az el
mélyültebb és hitelesebb keresztény életre biztat.

A papság békemunkája nem merülhet ki pusztán abban, hogy a békét hangoztatja, s közben a
békéhez vezető utat nem mutatja és nem ís járja. Ezzel magyarázható a fiatal papok kritikája,
amit az őszinte beszélgetésekben sokszor hallunk. Amíg egy pap békemunkája kimerül az elmé
leti állásfoglalásban, de konkrét bírálatot nem tud, vagy.nem mer mondani a körülötte levő vi
lágról, nem érti a társadalomhoz való viszonyunk pluralista megoldását, s az egyház belső életé
ben képtelen a szeretet egységét megvalósítani, addig a békemunkát is alkalmazkodásnak, az eb
ből adódható előnyök megszerzésí lehetőségének tarthatja. A békemunka hitelességéhez tehát
szorosan hozzátartozik a monolitikus szemlélet feladása, az egyházon belüli és a társadalom
iránti szeretet egységének megvalósítása.

Ezeket a gondolatokat még ritkán halljuk a rekollekciókon, a lelkigyakorlatokon, s ha szóba
kerülnek is, akkor az előadók féltő módon hozzáteszik: ám nehogyelkapjon bennünket a világ
forgószele. Sajnos sem az idősebb, sem a fiatalabb papságban nincs elegendő igény a társadalom
ismeretére, a közösgondok vállalására. Úgy is neveltek valamikor bennünket, hogy Isten országa
nem e világból való, és ezért nem is kell a világgal sokat törődnünk. Így aztán a papok nem élnek
mindig benne a valóságban, nem értik eléggé a világot, jóllehet világi papoknak neveznek ben
nünket. Holott a világiság nem világiasság. Világiasság az, amit a Szentirás elítél, ami Jézus taní
tásával ellenkezik. Ha világiak akarunk lenni, elsősorban embereknek kell lennünk, és ekként
vállaljuk az emberek gondjait, bajait, részt kérve napi életük javításának gondjaiból, reménysé
geiből.

A lelkiségünk javítására törekvés vezetett bennünket arra, hogy ezen a téren soha ne eléged
jünk meg önmagunkkal. A szerveze,ttbékemunkában olyan lehetősége van a magyar papságnak,
amely még koránt sincs kimeritve. Eppen ezért a szabolcsi papság továbbra is a Zsinat szellemé
ben, fiatalos lendülettel igyekszik végezni lelkipásztori munkáját, szűkebb pátriája, a haza és az
emberiség javára.
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eszméink

Faekével
Műanyag-halmok árnyékában élsz
de beidegződéseid még tegnapelőttiek

integrál-jelek zuhatagába merülsz
de fogalma id még kőkorszakiak

holnapi eszmék áramkörében ál/sz
s tudatod még faekével szántja
önös érdekek rögét

eszméink szálfa-rétegei
egymásra vetülnek
kollektív tudatalattink
temetetlen álmokat őriz

csontváz-hiteket

őshül/ő-akarások

felgyűlő hordalékat
ami holnap újra
tettek olajkútja
lehet
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