
meki lélek. És vannak dolgok, amelyeknek csodálatos hatásuk és erejük
van, egy egész életen át.

És itt is, és mindenütt, nem a sok szó a célravezető, hanem a jó példa,
amelyben a szónak és cselekedetnek az egysége megvan. Nem prédikálni
kell folyton az igazságokat, hanem élni. A szavak csak megmozgatnak,
a cselekedetek azok, amik magukkal-rántanak. A nagy életkérdések ér
deklik az embereket. És a legtöbb előbb-utóbb az egyház feleleteire is
kiváncsi lesz.

Az egyházi emberek mindig jobban és mindig inkább csak a vallási
igazságok tanításában lesznek "hitelesek". Ezeket tehát okosan, bölcsen,
emberiesen , a ma emberének nyelvén és szemszögéből, széles látókörrel,
nyílt szóval és nyílt szellemiséggel kell tanítaniok. Nem kategóríkus ki
jelentések imponálnak a ma emberének, hanem elbeszélgetések, párbe
szédek, tisztázások, türelmes eszmecserék, emberszerető és embertisztelő

attitüd, mindig felülemelkedve kicsinyes, szűk határokon, még a feleke
zeti határokon is, a nagy igazságok krisztusi egyetemességében, igazi
katolicitásban. Nem kifáradt embereket kell továbbfárasztani, hanem az
élet lehetőségeit megtalálni; az egyház jelenlétének lehetőségét, hic et
nunc, itt! és most, amikor ahogyan éppen lehet. Sohasem azon sopán
kodni, amit nem lehet, hanem mindig annak örülni és azt felhasználni,
amit lehet. A mi feladatunk: az alapvető igazságokat kimondani, a helyes
útra rámutatni, az embernek hitet, bátorságot, kedvet és reményt adni
- önmagához, a munkájához, a családjához, a mindennapjához, a hol
napjához. Annak a szellemében, aki azt mondotta: "Én vagyok az út,
az igazság és az élet" (Ján. 14, 6).

FAZEKAS LAJOS VERSEI

HOMLOKOM FALAN

Homlokom falán dobol az ér.
- látomások voltak álmaim, 
koponyámban fájdalom szorult.
szemeimben poklot gyujt a kín.

Gyógyító, hideg tenyér az éj,
osak a lázam csillaga ragyog.
- Szűnő fájdalom; hunynak, hunynak
homlokom falán a csillaaok:

ZSUFOLT SZALLASOM

Társaim, akikkel egy fedél takart.
aludtak mind; a borostás fejek
tűrték a fények tompa borotváját 
az ablak vert ránk halvány fényeket.

Zihált egy mell. mint nyiláson át a szél,
szippantottam a munkált főld szagát.
S eliruiultak: hazafelé az álmok
átbolyongva a csillagos hazát.
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