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A KARÁCSONY A NAGYVILÁGBAN

A karácsony európai díszletei egyre jobban
terjednek más kontinenseken is. Az utcákat
Kínában és Mongóliában is európai módon
karácsonyi díszbe öltöztetik lámpafüzérek
kel, fenyőágakkal és karácsonyfákkal. Mind
két országban azonban munkanap a kará
csony. Kínában csak a kínai kormányhoz hű,

Rómától elszakadt patrióta egyházban me
het tek misére a katolikusok. A Szentszékhez
hű katolikusoknak mindenfajta vallási tevé
kenység tilos, sok pap, szerzetes és katolikus
hívő van börtönben, köztük öt püspök is. 
Mongóliában a karácsonyi dekoráció a hold
naptárhoz igazodó helyi időszámítás szerinti
újévnek szól. Az ország egyébként 1992-ben
kötött megállapodást a Vatikánnal, azóta már
17 külföldi misszionárius tevékenykedik az
országban. A megkereszteltek száma egyelő

re csupán 40, de sokan katekumenként ké
szülnek a keresztség fölvételére. A misszioná
riusok főleg az utcagyerekeket gondozzák,
börtönökben és kórházakban folytatnak lelki
pásztori tevékenységet.

Izraelben Silvestrini bíboros járt a kará
csonyi ünnepek alatt a pápa képviseletében.
Ú~áról meglehetősen borús képet rajzolt. Ag
gasztónak nevezte a békefolyamat megaka
dását Netanjahu politikája következtében, ki
vételes egyéniségnek nevezte viszont a me
rénylet áldozatául esett Rabint. "Csak köl
csönös kompromisszumokkal lehet elérni a
három világvallás együttélését Jeruzsálem
ben", mondotta. - Silvestrini nyilatkozata
azért is keltett feltűnést, hiszen éppen az év
végén írták alá a megállapodást a Vatikán és
Izrael állam között. Az egyezmény termé
szetesen kiváltotta a palesztinok ellenkezését,
s törékenynek látszik a Jeruzsálemben élő ke
resztények szemében is. Az egyezményben
Izrael garantálja a lelkiismereti és vallássza
badságot az országban, jogi személynek is
meri el a katolikus egyházat. A két fél nunci
usi, illetve nagyköveti rangú képviseletet lé
tesít a diplomáciai kapcsolatok teljessé tétele
érdekében. A Szentszék továbbra is sürgeti az
izraeli-palesztin béketárgyalásokat, s azt,
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hogya szent helyeknek nemzetközileg garan
tált sajátos státuszt biztosítsanak.

Ritka csoda számba ment a karácsony Ku
bában. Fidei Castro 1969-ben gazdasági okok
ra hivatkozva betiltotta a karácsony ünneplé
sét. Most viszont, a pápa közelgő látogatására
tekintettel, ismét ünneppé nyilvánította a ka
rácsonyt. A pápa külön üzenetben köszönte
meg a gesztust, s reményét fejezte ki, hogy ez
nem csupán a látogatásnak szóló egyszeri al
kalom, hanem a jövőben is ünnep marad a
karácsony. A karácsonyi díszletek egyébként
azóta már fel-felbukkantak Havanna utcáin,
hogy 1993-ban lehetővé tették az amerikai tu
risták belépését az országba, s velük megje
lent az amerikai dollár is vásárlóeszközként.
Ortega kubai bíboros ezért is intette most az
országot attól, hogy az esztelen vásárlás és
dőzsölés konzum-ünnepévé tegyék az újra
engedélyezett karácsonyt.

VÉRTANÚK 1997-BEN

A latin-amerikai Zenit hírügynökség Rómá 
ban közzétette azoknak a névsorát, akik a
missziókban vértanúságot szenvedtek világ
szerte az elmúlt évben. A legveszélyesebb or
szág továbbra is Ruanda és Burundi. Ruan
dában a kegyetlenkedések áldozatai elsősor

ban a védtelenek: az asszonyok és gyermekek
mellett a papok és a szerzetesek. Nyolc ruandai
papot és három apácát egyszerre mészároltak
le. Egy kanadai származású szerzetespapot mi
séje alatt, áldoztatás közben gyilkoltak meg.
Burundiban folytatódnak a tömeggyilkossá
gok, főleg az egymással még mindig harcban
álló két törzs között . Az egyik szemináriumban
tömegmészárlást rendeztek a hutu gerillák: 40
kispapot megöltek, 33-at megsebesítettek, a lel
kipásztori központot lerombolták. Ugyanezen a
napon egy apácát öltek meg Ruandában 17 ta
nítványával együtt. A hutu gerillák csak a tutszi
tanulókat akarták megölni, a hutu gyerekek
azonban nem adták ki társaikat, ezért mind
nyájukat meggyilkolták. Ruandában ugyan
csak a hutuk két papot öltek meg utazás köz
ben négy kísérőtársukkal együtt. Egy svájci



származású misszionáriust pedig az autójá
ban robbantottak fel.

Sok papnak és szerzetesnek azért kellett
meghalnia, mert kiállt a szegények, az elnyo
mottak mellett, vagy csupán mert az ő szolgá
latuknak szentelte életét. Csádban egy francia
apácát gyilkoltak meg, aki az AIDS gyógyításá
val és megelőzésével foglalkozott. Kenyában
egy ír pap életével fizetett azért, hogya hatósá
gokat korrupcióval vádolta. A Fülöp-szigetek
egyikén, Mindanaón az a püspök lett fegyveres
támadás áldozata, aki Mindanao békéjéért és
fejlődéséért küzdött. Peruban egy olasz misszi
onárius brutálisan megcsonkított holttestét
azok a szegény campesinók találták meg, aki
kért évek óta küzdött. Paraguay fővárosában a
katolikus egyetem egyik teológiai tanárát gyil
kolták meg, mert kiállt az elnyomottak jogaiért;
Indiában azt a jezsuitát, aki az "érinthetetlenek"
kasztjának jogos földtulajdonát védelmezte a
földet elfoglalók ellen. Megöltek Indiában egy
szalézi szerzetest is. Nigériában egy papot a
plébániáján gyilkoltak meg. Kolumbiában bru
tális gyilkosság áldozata lett egy pap, aki évek
óta a nincstelenekért dolgozott, Nepál főváro

sában pedig az a jezsuita, aki harminc éve gon
dozta a szenvedélybetegeket.

AMERIKAI SZINÓDUS

A püspöki szinódusok intézményét a II. Vatiká
ni zsinat után vezették be. Az általában három
évenként megrendezett szinódusokon az egy
ház életének egy-€gy fontos témájáról tanács
koznak a világ püspöki karainak delegációi s
más meghívott szakértők (például a papságról,
a bűnbánat szentségéről, a laikusok szerepéről,

a családról, a szerzetességről). Ebben az évti
zedben azonban új színfoltként jelentek meg
azok a rendkívüli szinódusok, amelyek egy-€gy
földrész vagy térség problémáit tekintették át.
így került sor elsőként 1991-ben az európai
rendkívüli szinódusra, avval a céllal, hogy átte
kintsék az egyház helyzetét és feladatait az
1989-90-€s politikai változások után újjáalakuló
kontinensen. Ezt követte az Afrikával. majd a
Libanonnal foglalkozó szinódus, most pedig
Amerika 400 éve folyó evangelizációjának em
lékére megrendezték e kontinens püspökeinek
találkozóját. A szinódust az tette sajátossá, hogy
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együtt tanácskoztak Észak- és Dél-Amerika
egyházainak küldöttei, pedig köztudottan
mind társadalmi és gazdasági, mind vallási
szempontból óriási különbségek, sőt ellenté
tek találhatók a kontinens két fele között,

Az egy hónapig tartó szinódus plenáris ülé
sein minden püspök nyolc percet kapott arra,
hogy az általa legfontosabbnak tartott kérdése
ket fölvesse. Hatalmas tanulási folyamat volt
ez, hiszen a kulturális, gazdasági és társadalmi
különbségek főleg az USA és több dél-amerikai
ország között az egyház életében is megnyilvá
nulnak (a közvetítő szerepet a kanadai püspö
kök játszották). A szinódus zárónyilatkozatá
ban a legnagyobb problémák közt említi a gaz
dagok és a szegények közt növekvő ellentétet
Észak-Amerikában, s a továbbra is ijesztően nö
vekvő szegénységet Dél-Amerikában. Állást
foglalnak a külföldi adósságok részben vagy
egészben történő elengedése mellett, mert kű

lönben egyes népek végképp az éhhalál szélére
kerülnek. A püspökök "minden jószándékú em
berrel" együtt akarnak fellépni az abortusz és az
eutanázia s más súlyos társadalmi kérdések
megoldásában. Törekszenek a jobb ökumenikus
együttműködésre a többi keresztény egyházak
kal. Az egyház életén belül főleg a papi és a
szerzetesi hivatások erősítését, az Észak és a Dél
egyházai közti együttműködés erősítését s az
egyház hatékonyabb jelenIétét a médiában tart
ják fontosnak. A résztvevők síkra szálltak az
igazságosságra épülő globális gazdaságért és
kultúráért. Rembert Weakland érsek így foglalta
össze ennek legfőbb értékeit: - Az emberi sze
mély méltósága és az élet szentsége annak min
den szakaszában. - Erősíteni és védelmezni
kell a család központi szerepét a társadalomban.
- A nők számára biztosítani kell jogos helyüket
a társadalomban és az egyházban: - Az egy
háznak ki kell állnia a szegények mellett, mind
egy-€gy országon belül, mind nemzetközi szin
ten. - Biztosítani kell mindenkinek az igazsá
gos s a család megélhetéséhez elegendő bérrel
járó munkát, a munkások szabad társulásait
nemzetközi szinten is. - Mindenkinek lehetővé

kell tenni a nevelés-oktatást és az emberi kibon
takozást. - Óvni kell bolygónk természeti
egyensúlyát és egészséges környezetét. 
Korrupciómentes kormányokra van szükség,
amelyek tisztelik az egyének jogait, s a közjó
szolgálatán fáradoznak.


