
SZENVEOÖ ÉS MEGÚJULÓ EGYHÁZ:
FÜLÖP-SZIGETEK

55 millió ember; több, mint 7000 sziget a Csendes óceánban, Kínától délre; el
maradottság, diktatúra - ez a Fülöp-szigetek. 1564--1898 között spanyol gyarmat.
Kultúrája ma is szinte azonos Latin-Amerikáéval. A népesség kilenc tizede kato
likus. 1898-1946 között amerikai megszállás alatt áll. Az angol azóta hivatalos

-nyelv. 1946 óta az ország független köztársaság. Az USA jelenlétére "csak" a
gazdasági befolyás és a katonai támaszpontok figyelmeztetnek.

A népszaporulat igen nagy. 2000-re 80-81 milliós népességre számítanak. A
lakosság egy tizede az ötven elismert nemzeti kisebbség egyikének tagja. Zömük
törzsközösségben, primitív körülmények között él. Egyik-másik törzs ma is fej
vadász. Mindanao szigete és az ország déli részének lakosságából 2,5-3 millióan
muzulmánok. Húsz éve harcban állnak a kormánnyal.

Telekkönyv, birtokpapírok csak a legújabban vannak ebben az országban. Jo
gászi logika szerint emiatt a legtöbb földnek nincs gazdája, eladható. Vevő a
szűk hazai gazdag réteg vagy a külföldi hitelező. Az eredmén.y: a törzsek egyik vi
dékről a másikra űzése és a nincstelenek szaporodása. A föld nélküli mezógaz
dasági bérmunkások száma 1903-1946 között 20 ezer főről 1,6 millióra, 1976-ig
pedig 3,5 millióra nőtt. A városok irdatlanra puffadnak. Manila lakossága több,
mint 8 millió. A betelepülők a külvárosok embertelen viskórengetegében laknak.
Jelentős részük munkanélküli. Az össznépesség fele az abszolút szegénységi
szint alatt él.

A "közrendet", a munkafegyelmet s a politikai "nyugalmat" szélsőséges dikta
túra biztosítja. A külföldi tőke becsalogatására a munkaadónak szinte teljhatal
ma van. A sztrájk tilos. Külön díjazás nélküli munka vasár- és ünnepnapokon is
elrendelhető. Nőket és gyermekeket szabad alacsonyabb munkabérért foglalkoz
tatni. A munkarend biztosítására a (magán) munkaadó fegyveres őrséget alkal
mazhat. 1981 óta ezek a fegyveresek több sztrájkkísérletet fojtottak vérbe.

1972-1981 között a diktatúrát "rendkívüli állapot" formájában legalizálták.
Ekkor kezdődött a széles körű katonai nevelés és a katonaság bevetése rendőri

feladatokra, a politikai ellenzékkel szemben. A "feladatok" néha valódi hadmű
veletekké válnak. Egy, a muzulmán országrész ellen vezetett "büntető akciónak"
20 ezer polgári halottja volt. A politikai foglyok száma ismeretlen. A foglyok
gyakran évek ig várhatnak a formális vádemelésre. Eközben - a Fülöp-szigetek
katolikus püspöki kara és az Amnesty International adatai szerint - a letartózta
tottakat módszeresen brutálisan kínozzák, hogy terhelő vallomásokat tudjanak
kicsikarni. Talán ennél is szörnyűbb a nem tetsző személyek egyre gyakoribb el
rablása, kínzása, meggyilkolása. Az amerikai Newsweek cikkírója az országot "a
félelem szigeté"-nek nevezi.

Az egyháznak hagyományosan jelentős politikai szerepe van. A spanyolok el
leni függetlenségi harc vezetói papok voltak. Jelenleg az egyház az egyedüli, az
egész társadalmat átfogó és a diktatúrával szemben álló intézmény. Ez az erőssé

ge, de ugyanez konfliktusok forrása is. A papság egyszemélyben közösségvezető,

értelmiségi tanácsadó és a közösség politikai képviselője. Ilyen minőségben

könnyen nevezhető "ellenzékinek" vagy akár "felforgatónak". Néhányan kőzü

lük börtönben vannak. Van, akit megöltek, néhányan eltűntek. Egyesek az utolsó
pillanatban a gerillákhoz menekültek.
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A Fülöp-szigetek egyháza szenvedő egyház. Vértanúinak száma egyre nő.

Hosszú ideig az arisztokrácia, a feudalizmus, a fennálló rend őrének tartották.
Jelenleg a "társadalom lelkiismerete", amelynek az államhoz való viszonyát "kri
tikus együttműködésként"szokták meghatározni. A Fülöp-szigetek katolikus egy
háza mindenesetre nagy erőpróba előtt áll. Ebben támaszkodhat intézményeire:
286 óvodára, 591 elemi és 921 középiskolára, 159 főiskolára és 12 egyetemre,
összesen több, mint egymillió főiskolai és egyetemi hallgatóval. Az egyház 21
rádió-tévé állomást, három országos folyóiratot és igen nagy számú helyi lapot
irányít. Az egyházi egészségügyi és szociális hálózatot 161 kórház, 166 orvosi
rendelő, 6 leprásokat ápoló központ, 76 árvaház és 18 öregotthon alkotja.
Mindehhez azonban csak 4500 pap, 450 szerzetes testvér és mintegy 7000 szer
zetes nővér van az országban, akiket a lelkipásztori munka is lefoglal.

Az' első lépés mindenesetre sikeres: a lelkipásztorkodás személyi feltételei
biztosítva vannak. Az elmúlt évtizedben a papok száma évente 90 fővel nőtt.

Napjainkban a növekedés rohamosan gyorsul - a szeminaristák száma eléri az
aktív papságét. A világban ma mintegy 800 fülöp-szigeti misszionárius dolgozik.
Mindez azért lehetséges, mert otthon a papok és szerzetesek, valamint 1500 fő

állású hitoktató mellett a legtöbb plébánián dolgozik önkéntes lelkipásztori
munkatárs, aki igeliturgiát vezet, közösségi programokat szervez, kis közösségek
élén áll, diakonusi feladatokat végez. A világiak részvételének legújabb formája
a missziós felkészítés. Eddig fél tucat világi missziós dolgozik az országban s
ugyanannyian - a világegyházért érzett felelősség jegyében - Afrikában, Azsiá
ban, Amerikában.

Az erőpróba második lépése az 1978-ban kezdett közösségszervezési program.
Ennek számszerű eredménye 2000 új bázisközösség, összesen mintegy 100 ezer
családdal. Felismerték, hogy a keresztény szeretet megvalósításának legtermé
szetesebb és legalkalmasabb intézményei a hívek közvetlen, élő közösségei. Ter
jed az a nézet, hogy ez az "egyház egyik új formája". Labayen püspök egy 1985.
évi nyilatkozata szerint a keresztény kis közösségek megjelenése "olyan mélyen
fogja alakítani az egyházat, mint a monasztikus rendek, például a Szent Be
nedek-rend növekedése az V. századtól az egész középkoron át, vagy mint a je
zsuiták és az egyéb apostoli rendek a XVI. századtól mostanáig". Tavaly a 11.
Papnevelési Konferencia előkészületekénta kispapok körében közvéleményku
tatást végeztek. Zömük az egyházat elsősorban közvetlen közösségként akarja
megvalósítani; a pap első feladatának pedig kis közösségek életrehívását és az
egyházközségen belüli közösségi kapcsolatok erősítését tekinti. A több, mint
száz főből álló püspöki kar felfogását a keresztény kis közösségekről jól kifejezi
egy 1981. húsvéti körlevél. A pásztorlevél fejezetei a következők: 1. Válságban
élünk. 2. A keresztény kis közösség kicsiben megvalósuló egyház. 3. Az egyház
helyesli a kis közösségeket. 4. A keresztény kis közösségek az igazságért és az
emberi méltóságért, azaz evangéliumi értékekért dolgoznak. 5. A keresztény kis
közösségek az evangéliummal összhangban szabadságra törekszenek. 6. Akik
szembefordulnak a keresztény kis közösségekkel, Krisztussal fordulnak szembe.
7. Bátorítás: vessétek hiteteket Krisztusba! Queveda püspök II. János Pál pápa
fülöp-szigeti beszédeit idézi, amikor kis közösségek létesítésére biztat, majd azt
mondja, hogy ezután "csak azok mondhatják a keresztény kis közösségeket
Krisztus és az egyház tanításától való eltérésnek, akik nem értenek hozzá, vagy
akik visszautasítják a hitet".

A kormány ismételten kifejezte, hogy "a keresztény bázisközösségeket veszé
lyesebbnek tartja, mint a kommunistákat". A politikai és hatalmi rendszer hamis
hírek terjesztésével és erőszakos eszközökkel is gyengíteni próbálja a közössége-
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ket. "Az intézményesített zaklatás és a katonai elnyomás közepette a keresztény
bázisközösségek prófétai egyházzá fejlődnek - írja Labayen püspök. - Fennállá
suk két-három évtizede óta a vértanúk gazdag vetését nyújtják."

A Fülöp-szigetek katolicizmusa elindult azon az úton, amelyen feudális és kle
rikális egyházból a felelős keresztényekegyházává fejlődik. Ebben a,változásban
a gazdasági és a politikai elnyomottság nem akadályt jelentett, hanem az eszmé
lés, a keresztény elkötelezettség forrásává vált.

T.M.

HIT ÉS ÉLET

BESZÉLGETÉS - EGYÜTTLÉT ISTENNEL

Tanulságos volna felismerni, ki mit tart lényegesnek a keresztény életben: Ki
mivel vádolja magát a gyóntatószékben: mit érez bűnnek, mulasztásnak? Elet
eszményünk éretlenségét jelzi, hogy - talán részben éppen a kezdeti iránymuta
tást tartalmazó lelkitükrök nyomán - alig féltucatnyi feladatért tartja magát fele
lősnek, elszámoltathatónak a legtöbb keresztény. Ezek között azonban valami
lyen formában biztosan szerepel az Isten-kapcsolat ápolása, az első a tíz mózesi
parancsolat közül. Elhanyagolja a hitét az, aki nem, vagy csak hébe-korba jár
szentmisére; laza Isten-kapcsolatra vall, ha valaki nemigen imádkozik, esetleg
csak bajba kerülve fohászkodik segítségért.

Mi az imádság? Hol a helye az életünkben? Mikor, mit és hogyan imádkoz
zunk? Kisgyermek-korunk óta foglalkoztatnak ezek a kérdések. Szép keresztény
hagyomány például az étkezés előtti és utáni ima. Hivő családokban a kisgyere
kek szüleiktől tanulják meg. De egyre ritkábbak az otthoni közös étkezések.
Munkahelyen, napköziben, vendéglőben pedig aligha vetünk ma már keresztet.
Feltűnést keltő, de legalábbis indiszkrét volna benső életünk titkát a nyilvános
ság elé teregetni. Így aztán, katolikus családoknál is, vendégségek alkalmával
némi kínos feszengés támad: kezdjük imával az étkezést vagy ne? .

Papi társaságban is találkozunk hasonlóval: összejövetel, előadás, értekezlet
vagy beszélgetés közben megkondul a déli harangszó. Mocorgás támad. Főleg az
idősebbek egypercnyi szünetet tartanának, hogy elmondják az Urangyalát. A fia
talabbaknak mintha már nemigen jutna eszébe. Kinek van igaza? Aki ragaszko
dik hozzá, hogy a harangszóra elmondassék az arra rendelt imádság, vagy aki
rugalmasan későbbre hagyja, vagy talán annak, aki régen elhagyta már? Sokan
még elemibb kérdéseket vetnek föl: kell-e, mennyit és mit kell imádkozni reg-
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