
beszélni: "Az egyház elismeri - nem taktikai okokból, hanem öníelis
nierésből kifolyóan - a különbözö világi területek önállóságát, s azt a
tényt, hogy az utat egy emberibb világhoz a fejlődési törvényeknek meg
f'elelően kell munkálni. Az egyháznak azonban mindenütt - az alapel
vekben éppúgy, mint az alkalmazásukban - az evangéliumot és az evan
géliumi követelményeket kell tanúsítani és kifejezésre juttatnia."

Az egyház Isten népe a világban - fejezi be Chénu. Papok és vilá
giak mind az elveket, mind azok alkalmazását illetően egyaránt kell,
hogy tanúsítsák a testvéri ezeretetet Krisztusban. A világiaknak nagyon
is hozzá kell tehát járulniok a zsinat további munkáinak sikeréhez. Nem
csak azzal, hogy felkérésre tájékoztató anyaget nyujtanak, hanem azzal
is, hogy szóban és írásban elősegítik annak megértését, mit jelent "az
egyhúz a világban", a történet manetében. "Az apostolok utódai biztosan
őrködnek Isten igéinek hitelességén. De a világban tevékeny összes ke
resztényeknekegyformán küldetésük, hogy Isten igéit megtestesítsék az
emberek között az összes konkrét helyzetekben." Minthogy pedig a világ
alakítása elsősorhan mégis a laikusok teendője, a zsinat további menete
a laikusok számára különősen fontos. Suenens bíboros mondta a múlt
évben egy katolikus világinak: "Amit mi most 1963-ban tárgyalunk,
nem fogja önt olyan közvetlenül érdekelní, az 1964. évi üléseket azon
ban teljes figyelemmel kell kísérnie. Ott az ön ügyei jönnek széba."

III

KÖD

FALU TAMÁS VERSEI

Gyf;MANT

A köd leszállt a völgybe
És csendben eltemette.
Mint fakereszt a síron,
Egy torony áll felette.

A ködben alagutak,
Sok kusza, keskeny árok,
Bennük halvány harangszó
Es sóhajtás kóvályog.

A regg azt hiszí: est van,
Az est azt hiszi: reggel,
S a fák keresztet vetnek
Hullongó levelekkel.

Szíve nem hús, s vér volt,
Hanem drága gyémánt,
Tőle az életem
Gyémántfényűvé vált.

Most már messze ragyog
Odafenn az égen,
Csillogó brilliáns lett
Isten gyűrűjében.

S ha az Isten szeret,
Almaimban éjjel
l\fegsimítja arcom
A gyűrűs kezével.
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MONOR EGY PERC!
Monor, egy perc! Megállt a vonat,
De a mozdony tüze nem lohadt.

Mennyi szép, s jó szállt itt ki velem:
Fiatalság, álom, szerelem.

MOnDr, egy perc! Várt az állomás,
Régi kedves és a régi ház.

Ö, hol van már, hol van, ami volt?
Fűtty helyett a mozdony is sikolt.

Jöhet évek számtalan sora,
Ily perc bennük nem lesz több soha.


