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Igazságosabb és
testvériesebb világot!
Evvel a címmel jelent meg a magyar püspöki kar körlevele augusztus végén. A körlevél valódi meglepetést okozott országszerte, s
igen kedvező visszhangot váltott ki. Sokan örömmel fogadták,
hogy az egyház nem önmagáról szólt, hanem a társadalomról, nem
magáért szólalt fel, hanem a szegények, az igazságtalanságtól vagy
jogtalanságtól sújtottak érdekében. A körlevelet elemzők fordulatot
emlegettek a magyar egyházban, s ennek okait, indítékait, valódiságát próbálták földeríteni. Az egyház - mondták - elsőként vállalkozik arra, hogy áttekintő képet adjon az utóbbi években Magyarországon zajló folyamatokról. Ezt a feladatot a püspöki kar
keresztény szakemberek bevonásával végezte el, hogy így az Evangélium szellemében, a katolikus társadalmi tanítás fényében értékelhesse országunk helyzetét.
Valójában az egyház e körlevéllel sem tett mást, mint küldetését
teljesítette. Evilági boldogulásunk és túlvilági üdvösségünk nem választható el egymástól. Az üdvösség örömhírének ernbernevelő ereje
is van, mégpedig nemcsak a magánéletben, hanem a társadalom formálásában is. Ezt ismerte fel az egyház, arnikor - az elmúlt száz
évben - kifejlesztette szociális tanítását, s egyre határozottabban és
elkötelezettebben állt ki az ember védelmében, a jog és az igazságosság, a testvéries szolidaritás és a szubszidiaritás megvalósulása
mellett.
Az egyház társadalmi tanításának alapelvei azonban csak úgy
válhatnak igazán hatékonnyá, ha azoknak fényében valóban átvizsgálják egy-egy ország vagy térség életét, s konkrét döntésekre
jutnak. Ez történt tíz évvel ezelőtt, amikor az Amerikai Egyesült
Államok püspökei körlevelet adtak ki a gazdasági életről, Hasonló körlevél készült Ausztriában is.
E körlevelek legfőbb eredménye az volt, hogy a másokért való
felelősségtudatra ébresztették rá a híveket, s összefogásra hívták
meg az egész társadalmat, hívőket és nem-hívőket egyaránt. Ennek érdekében a német püspöki kar más úton indult el két évvel
ezelőtt. "Irányelveket" tett közzé, s azokat széleskörű társadalmi
és tudományos vitára bocsátotta. Ez a "tanácskozási folyamat"
szinte az egész országot megmozgatta: egyének és csoportok, tudományos intézmények és társadalmi szervezetek gondolkodtak,
vitatkeztak azon, hogyan lehetne jobbítani az emberek, a társadalom életét. A folyamat összegzése nyomán ezekben a hetekben
várható a végső körlevél megjelenése.
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