
Az emberek
LUKAcs lÁSZLÓ szolgálatában

A karácsonyi lázban sokaknak fel se tűnt az a kis könyvecske, amelyet
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adott ki "Felelősségünk a
teremtett világért" címmel. A körlevél a környezetvédelem kérdéseit
világítja meg a Biblia és az egyház tanítása alapján.

A körlevél napjaink egyik legégetőbbproblémájára és folyvást
növekvőveszélyére irányítja rá a figyelmet: a klímaváltozásra, a kőr

nyezetszennyezésre. Érdemes azonban felfigyelnünk arra, hogy való
jában egysorozat immár negyedik tagjaként jelent meg. Először 1996
ban jelent meg hasonló terjedelmű körlevél "Igazságosabb és
testvériesebb világot!" címmel. Ezt követte három évre rá a "Boldo
gabb családokért!" című dokumentum, majd 2DD3-ban "Az élet kul
túrájáért" szót emelő írás. Az első, ún. "szociális" körlevél a rendszer
változás utáni magyar társadalmat vette vizsgálat alá, de megjelölte
az előttünk álló legfontosabb feladatokat is. A második a társadalom
alapsejtjét, a családot állította a figyelem középpontjába, a harmadik
pedig napjaink legfontosabb bioetikai kérdéseiben foglalt állást.

Fontos változásnak lehetünk tanúi. Ezek az írások azt mutatják,
hogy a magyar katolikus egyház nagyon is benne él korunk világá
ban, és időről időre - segítő szándékkal - véleményt nyilvánít a
társadalmat, az embert érintő legfontosabb kérdésekben. Ilyen mó
don is megvalósítja a II. Vatikáni zsinat sürgetését, amely az egyház
kötelességévé tette az ember evilági javának szolgálatát is: "Az az
öröm és remény, az a szomorúság és gond, amelyet a mi korunkban
az emberek, különösen a szegények és a szenvedők éreznek, öröme
és reménye, szomorúsága és gondja Krisztus tanítványainak is.
Nincs olyan igazán emberi érzés, amely szívükben visszhangra nem
találna." Krisztustól kapott küldetését teljesítve "az egyház felkí
nálja az emberiségnek őszinteegyüttműködését".

Hogyan válhat mindez valódi partneri kapcsolattá, a köz javáért
való együttmunkálkodássá nemcsak világméretekben, de a mi kis
magyar világunkban is? Hogyan jöhet létre összefogás az ember, a
magyar társadalom javára mind az intézmények szintjén, mind az
egyének és közösségek szintjén a keresztény híVÓK és a másként gon
dolkodók együttműködésében?Az első két körlevél címzetten író
dott: nemcsak a hívőket szólította meg, hanem "minden jóakaratú
embert". A második kettő inkább a tudományos tanulmány műfaját

követi. Lényegét tekintve azonban mindegyik felhívás és meghívás
- a közös, felelős cselekvésre. Ady Endrével kérdezhetjük ma is:
"Mikor fogunk már összefogni? / Mikor mondunk már egynagyot, / Mi,el
nyomottak, összetörtek, / Magyarak ésnem-magyarok?"
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