
nek kiosztója és Isten tanúja. A cölibátust megerősítő részében kifejti annak. je
lentését, mínt próbatételt és felelősséget, azután a naponta való megtérest hangsú
lyozza és végül - mínt az enciklika végén is - Máriához fordul, a papok édes
anyjához. A' levél egyébként is szorosan kapcsolódik szellemében, mondanívalójá
ban a Redemptor hominis enciklikához.

A levélnek azt a részét adjuk itt szó szerinti fordításban, mely a lelkek ve
zetésének művészetéről szól ; a 6. pontot:

. Mások üdvösségének, az igazság, szeretet és Isten egész népe életszent
ségének, valamint az egyház lelki egységének különös gondja, melyet Krisztus
a papi teljhatalommal együtt. bízott ránk, különböző módokon valósul meg. Az
utak, amelyeken ti, kedves testvérek, papi hivatástokat betöltitek, valóban külön
bözőek. Egyesek a plébániai rendes lelkipásztorkodásban' tevékenykednek, mások
míssziós országokban dolgoznak. Ismét mások iskolákban, a képzés és ifjúsági
nevelés területén dolgoznak. Különböző konkrét életterületeken és szervezetekben
kötelezik el magukat, a szociális és kulturális élet fejlődését követik. Mások végül
a szenvedők, betegek és elhagyottak szelgálatára szentelik magukat, és olykor úgy
is teljesítitek hivatástokat, mint akik magatok is a szenvedés ágyához vagytok
kötve. Nagyon különböző utak vannak, melyeket lehetetlen egyenként felsorolni.
Ezek szükségképp számosak és különbözőek, mert az emberi élet, a szociális
fejlődés, a történelmi hagyományok és az egyes kultúrák és civílizációk örökségei
nek struktúrái míndig kűlönbözőek, Mégis, mindezen különbségek ellenére, mín
dig és mindenek felett különleges hivatásra vagytok kötelezve: Krisztusnak, az
örök Főpapnak kegyelmét hordozzátok, a J ó Pásztor karizmáinak vagytok hor
dozói. Erről sosem feledkezhettek el, ez alól sosem vonhatjátok ki magatokat. ha
nem inkább míndíg, mindenütt és minden lehetséges módon életté kell valósíta
notok. Ebben áll az a "művészetek művészete", melyre Jézus Krisztus hívott
meg benneteket. "Minden művészetek művészete a lelki vezetés" - írta Nagy
Szent Gergely.

Szívesen teszem magamévá az ő szavait és azt mondom nektek: legyen gon
dotok arra, hogya lelkipásztorkodásban "művészekké" váljatok! Az egyház törté
netében sokan voltak már ilyenek. Nem szükséges felsorolnom őket. Míndegyíkünk
nek mond valamit, például Páli Szent Vince, Avilai· Szent János, Ars -szent plébá
nosa, Bosco Szent János, boldog Maximillan Kolbe és sok-sok más név. Mind
egyikük különbözött a másiktól, míndegyik önmaga volt, korának gyermeke, és
korához "alkalmazott". De ez az "alkalmazkodás" míndegyiknél eredeti válasz
volt az evangéliumra, éppen annak a kornak megfelelő válasz, az életszentség és
lelki buzgóság válasza. A mi életünkben és papi müködésünkben sincs más sza
bály a korhoz, a mai világhoz való "alkalmazkodásra". Kétségtelenül nem tekint
hető megfelelő "alkalmazkodásnak" az olyanféle kísérlet és szándék, mely a
papi életet .Jaícízální'' szeretné.

Nézd, hogy dagad, hogy fut a zöld folyam,
amíg a tengerbe dobja magát.
Mi az, ami még gyorsabban rohan?
Az ifjúság.

Nézd a tüzet, mily hetykén énekel,
de lángja fogy és meghal csendesen.
Mi az, ami gyorsabban hamvad el?
A szerelem.

Nézd a csillagot, lobog, áthevül
s mint arQ,ny nyíl, úgy száll, de már letűnt.

Mi az, ami gyorsabban elrepül?
Az életünk.
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