
Kedves E,
helyzeted valóban elképesztóen nehéz. Pap vagy és mégsem. Elvégezted a
szükséges tanulmányokat, fölszenteltek díakónussá, faludban nincs más
teológus. Az ósi plébánia filiává süllyedt, a fáradt, öreg plébános meghalt, a
hívek elpogányosodtak, mielótt papi hivatást neveltek volna maguk közül.
Ilyesmi egyébként ott emberemlékezet óta nem fordult eló. Te magad idegen
vagy, a maradék hívek azt se tudják, hogyan szólítsanak, te pedig azt nem,
miként fogj a téritéshez. Merre keresd a rést a helyi szokások útvesztójében,
nehogy sértó légy, vagy gyanakvást ébressz. Elég, hogy .gyuument" vagy,
státusod szerint afféle sekrestyés és harangozó és ministráns - vasárna
ponként, amikor a városipapok valamelyike kijön a faluba misézni. Ugyanis
te nem mondhatsz misét, legföljebb istentiszteletet tartbatsz: néhány imával,
olvasmánnyal, prédikációval, magad találgatta liturgia szerint. Kedvesen és
okosan, de csúcspont nélkül, mert átváltoztatást nem uégezbetsz, az Úr testét
mint valami. . . - márbocsánat - mint valami tsonzenét osztodkiazoknak,
akik gyónás nélkül áldoznák, mivel föloldozást sem adhatsz.

Ellenfeled bóven akad. Az ateista községi vezetés már örült, amikor
"elfogyott a faluból a hlérus", mirejöttél te, éspüspöki engedéllyelbeköltöztéla
tágas, ódonplébániába. A hatalmas kertet átabotában, ügyetlenül műveled,a
szomszédgazdák fitymálnak érte, az öregasszonyok megszólnak, különösen
a feleséged nem tetszik nekik: micsoda asszony! Így söpör? Úgy tereget? A
hivatástegészen, cölibátussalegyütt vállalópapok se néznek mindjó szemmel.

Hol a kiút, kedves barátom?
Léphetnélpolgáripályára - az elérhetók közül melyik hivatás még és nem

foglalkozás? Legyélprotestáns? Pár év tanulással lelkész lehetnél és mindenki
megsüvegeine tudásodért, szép családodért. Fejed rázod: ez széles út, te római
katolikus vagy, az is akarsz maradni, errol az igazságról meggyózódté~

akármilyen kemény és nehéz. Nem könnyítést akarsz.
Akkor talán tudod is a választ a kérdésedre. Neked, a fölszenteletlennek, a

nós embernek, a suta kertésznek pápábbnak kell lenned a pápánál. .Neked
többet kell kell adnod, jobban és sugárzóbb szeretettel azok~ akik
fanyalognak. Talán nem a parókia kertjében, hanem a hittanórákon és a
templomban adj választ azoknak, akik reformátusnak készülne~:"Ha már
úgyis csak hetenként egyszer van nyitva a templomt" Tetartsál istentiszteletet
hajnalban a munkába igyekvóknek, este a hazatérőknek, délután litániát és
rozsafuzért a néniknek, akárkiknek. Eleinte talán üres padok el6tt, mert
meglehet, bojkottálni fognak, mert nem szeretnek.

Valaki úgyis lesz majd veled akihaJtnak tetsz6 templomban, mert Ö szeret
téged, és látja a buzgóságodat, a nem lanyhuló szeretetedet, éshogyimádkozol
szüntelen. Az istentisztelet különben is Neki szól" nem a közőnségnek. A
közönségnek azt üzend a te érzékeny, szép szereteteddel: a meghívásfennáll!

Szeretettel ölel barátod:
cz
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