Szentíráson. Vagy úgy, mint tizenkét kört: bármelyikbe lép is be a lélek ,
nagyerdőséget talál . üdítően szép fákat és bőséges gyümölcsöt.
A MISESTIPENDIUMOK TEOLÖGIÁJA

VI. Pál pápa úrnapján, június 13-án írta alá .Flrrna in tradltlone" kezdetü
motu proprióját, amell yel szabályozza a misestipendiumok kérdésének néhány pontját. A pápai irat két részből áll: első fele doktrinális és történelmi
bevezetést tartalmaz, második fele pedig három pontban összefoglalja a rendelkezeseket. Ez utóbbiakkal most nem foglalkozunk.
•Az Egyház jól megalapozott hagyománya szerint - kezdi a pápai levél a hívek, vallásos és egyházias érzéstől vezetve , valamiképpen önmaguk
feláldozását adják hozzá az eucharisztikus áldozathoz, hogyannál tevékenyebben vegyenek részt benne. Ezzel a maguk r észéről hozzájárulnak az Egyház
szükségleteihez, különösképpen az Egyház szolgáinak fenntartás ához. Az úr
szavainak szellemében történik ez: ,Méltó a munkás a maga bérére'; ezeket
a szavakat Szent Pál is idézi Timoteushoz intézett elsó levelében és a
Korintusiakhoz írt első levelében. Ezzel a szokással a hívek bensőségeseb
ben egyesülnek az önmagát áldozatul felajánló Krisztussal. és így bőségesebb
gyümölcsökben lesz részük. I:ppen ezért ezt a szokást az Egyház nemcsak
jóváhagyta. hanem elő is mozdította; úgy tekinti, mint annak a kapcsolatnak
egy jeiét. amely a megkeresztelt embert Krisztushoz f űzl , és a hlv öt a paphoz, aki éppen a hivő javára végzi szolgálatát. Az Egyház azzal li céllal, hogy
ez az érzület mindig feddhetetlen maradjon, és minden lehetséges elferdüléstől mentes legyen , az évszázadok folyamán megfel elő normákat állapított
meg; ezek azt célozzák, hogy az a kultusz, amellyel a hívek bőkezúen adózni
akarnak Istennek, ténylegesen a legteljesebb szabálytartással és nagylelkú·
séggel történjék . Mivel pedig a korok és a társadalom sajátos körülményei
miatt olykor erkölcsileg lehetetlenné és éppen ezért kevésbé méltányossá
válik, hogya kért és elvállalt kötelezettségeknek teljes mértékben eleget
tegyenek , az Egyház ilyen esetekben szükségképpen arra kényszerül, hogy
megfelelően felüvizsgálja magukat a kötelezettségeket; egyben pedig arra is
törekszik, hogy ebben a kérdésben önmagával szemben következetes maradjon, és az adományozóknak tett ígéretet meqtartsa ."

A teológusok és még inkább a kánonjogászok évszázadok óta foglalkoztak
a miséért adott alamizsna és a belőle háramló kötelezettség teológiai rneqalapozásával; tanításuk az adományozó és a pap közötti hallgatólagos szerzödés motívumát hangsúlyozta. A pápai Irat nyomán ezt a teológiai rneqalapozast szélesebben és mélyebben kell látnunk; az ekkléziológia vonalán kell
keresnünk. Az Egyház a megkereszteltek közössége; ez a közösség az igehirdetéssel, a szentségi jelekkel, a tanúságtétellel épül. Az egyházközösség
életének csúcspontja az Eucharisztia; minden egyéb élettevékenység ebben
teljesedik ki. Azok a hívek, akik vallásos és egyházas érzéstől indítva szem é-
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Iyes hozzájárulásuk révén is egyesüln ek Kri sztus húsv ét i áldozatának megünneplésével. azok bensőségesebben kapcsolódnak az önmagát feláldozó
Krlsztushoz , és az áldozatból bőségesebb gyümölcsöket kapnak. A bármilyen
módon kifejeződő személyes hozzájárulás . az apostol i dinam izmus és a kegyelmekben való bőségesebb részesedés kölcsönösen összefügg egymássa l.
Az Egyház építéséhez anyagi eszközökre is szükség van ; gondoljunk csupán
két dol ogra: a szeretetmúvekre és az egyh ázi szolg álatot végző személyek
eltart ás ára . Az önkéntesen felajánlott anyagi hozzájárulás keresztény értékét
emeli. ha szorosan kapcsolódik az Euchariszti ához; ezzel a pápai dokumentum
szerint jeiévé válik annak az egységnek. amely a megkereszte lt embert Krisztushoz. az Egyház tagját az Egyház szolgájához kapcsolja. A gazdasági. tehát
önmagában hor izontális kapcsolat vertikális , természetfel etti dimenziót kap.
Ezért van az. hogy az egyházi hatóság nem csupán jóváhagyja. hanem el ő is
mozdítja a misestipendiumok szok ás át. és aggályosan gondoskodik arról .
hogya belőle adódó köt elezettségeket mindenki komolyan vegye . A misestipendiumok gyakorlatát az istentisztelet. a t evékeny szeretet és az egyházias szolgá lat szellemének kell áthatn ia.
Nagy Ferenc

POSPOKI SZINODUS 1974
.úr Jézus! A most k e zd ődő püspö ki szinodust be vez ető szavainkat csak imában tudj uk kif ej ezni. Am ikor hozzáfogunk . az evangelizálás a mai világ ban" téma
tanulmányozásához és megvitat ásához. kísé rtés t érzün k. hogy rögtön elke zdjük
e vil ág lelki szükséglet einek. az apostolkodás le hetőségeinek elemzését. és keressük a lega lkalmasabb módszereket, hogy hathatósa bb jelenlétet bizto síts unk az
egyháznak. M i most mégis m ind en e k el őtt Hozzád for dul unk. hogy m e g erős ítsd
bennünk ezt az el ső bi zonyosságot : magának az evangelIzálásna k a té nye Től e d
ere d, Urunk. mi nt folyó forrásábó l; Te, Krisztus Jézus. Te vagy a for rás . Te vagy
ennek a csodálatos vall ási jelenségnek. az apostolság nak tö rté nelmi okozója. Te
vagy lét rehozó és tran szcendens oka . . . Tőled ered az apostolság és származott
át a válas ztott tan ítvá nyokra. az Altalad meghívott apostolokra, és az apostoloktól
eljutott hozzánk . püspökö khöz. megszakitatlan folytonossággal. A Te Igéd. mint
valami láng szétterjed az i dő be n. és a törté nelem állomásain keresztü l eljut hozzánk ; ez a Szó édes és parancsoló. mindig élő. mindig új, min dig Idöszerú :
. Slc ut misi t me Pater . et ego mi tt o vos . . . " (Jn 20,21)

Igy kezdte Jézushoz intézett imáját VI. Pál pápa szept . 27-én délelőtt a
Sixtus-kápolnában a szinodust megnyitó ünnepélyes szentmise evangéliuma
után. A pápának ez a szép imája - latin nyelven olvasta fel megindult hangon - megadta a mostan i szinodus alaphangját . vez érgondolat át. A pápa
köré összegyúlt püspökök valamen nyien érezték és gyakran kifejezésre juttatt ák. hogy az evangelizálásnál az első és döntő tén y a küldetés : Krisztus
küldte az apostolokat és küldi ma is az egyház főpásztorait . papjait. hive it
is. hogy hirdessék az Oröm hfrt minde n embernek. I:s e küldetés teljesitésében valame nnyie n a fe ltámadt Krisztus Lelkének rnunkat ársal, eszközei.
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