nati világi résztvevők fiatal átlagéletkora (Churban 33, Sionban 36,
Lausanne-Genf-Fribourgban 36 év).
Az egység annál nehezebb feladat, minél soktétűbb a közösség. Sokféleségből
Svájcban nincs hiány. Talán nem véletlen, hogy számos vallás és világnézeti
mozgalom - Maharishi jogi Transzcendens Meditáció egyházától az Antropozófiai Társaságig - ide tette központját. Talán a svájci tolerancia is közrejátszott
abban, hogy a francia tradicionali sta érsek, Marcel Lefebvre Ecöneban nyitotta
meg szemináriumát, noha a katolikusok többsége elutasítja ezt a merev, hagyományőrző beállítottságot. A sokféleséghez tartozik, hogy miközben a szervezeti
katolicizmus krízisben van, a különféle egyházi közösségek, mint a karizmatikus,
a Schönstatt, a focolare, a Comunione e Liberazione mozgalmak és bázisközösségek virágzanak. A vallási beállítottság változatai közül valamit bemutat egy
közvéleménykutatás, amit a svájci tévé megbízásából aKüng-ügy kapcsán végeztek. (Hans Küng, akitől félreérthető fogalmazásai miatt a Hittani Kongregáció
megvonta azt a jogot, hogy az egyház nevében tanítson, svájci születésű és a
bázeli egyházmegye papja.) A kutatás kérdése szerint "a katolikus egyházban két
egymással ellentétes áramlat létezik, egy progresszív, amit például Hans Küng
képvisel és egy integrísta, amit Monsignore Lefebvre képvisel. Melyiket érzi Ön
magához közelállónak?" Es a válaszok:
- Az integrista áramlathoz állok közel
8%
- A progresszív áramlathoz állok közel
39%
18%
- Egyik áramlathoz sem állok közel
- A két áramlatnak ki kellene jönnie egymással
15%
- Nincs vélemény és adathiány
20%
A szentatya eredetileg 1981
akart Svájcba menni. Ezt az ellene elkövetett
merénylet akadályozta meg. Akkor részt vett volna a 2. Lelkipásztori Fórumon.
A legidőszerűbb kérdésekkel most is találkozott. A teológiai karokkal és a papsággal való találkozókon három kérdést fogalmaztak meg: a nős férfiak pappá
szentelésének lehetővé tételét, a nők hátrányos megkülönböztetésének megszűn
tetését az egyházban és a teológiai kutatás szabadságának biztosítását. Egy másik
találkozón az ifjúság képviselői ezt két kérdéssel toldották meg: miért kötelező a
papi nőtlenség és nők miért nem lehetnek papok? A hírügynökségek jelentései
szerint ezen az útján II. János Pál pápa minden eddiginél inkább nyitott volt a
helyi gondok és elképzelések befogadására. Svájci látogatásáról mindenesetre a
sokféleség és egy élő és fejlődő egyház képét vitte magával haza.
cben

T.M.

TAKÁTS GYULA
Beszélgetés a sziklán Csu Fu-val
2
Az egyszerü olyan összetett,
hogy kimondani ritkán lehet,
mert azzal egy, ami tartja
az egészet a semmi-magasba.
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Magadba nézz! ... Magadba nézz!
Kaptár repül ... Kaptárban méz
s zümmögve ott a hófehér papír
valaki rá, nézd, verset ir.

