
beszélgetések Néhányeselben helyesnek látszik, ha eleve megállapítják a pár
beszéd lefolyásának szabályait; végül elutasítandó a párbeszéd, amikor nyíl
vánvalónak látszik, hogyafeleik valamelyike am eszközül használja fel.

5. Némely esetben minden félreértés és botrány elkerülése érdekében
szükségesnek fog látszani egy olyan előzetes nyilatkozat, amely pontosan kö
rülírja a szóbanforgó párbeszéd értelmét, célját és tartalmát.

6. Papoknak el kell nyerniök a saját ordánáríusuknak, valamint a párbe
széd helyén illetékes ordináriusnak hozzájárulását; minden keresztény hívő

nek figyelembe kell vennie az egyházi hatóság irányelveit; ez utóbbi a maga
részéről gondoskodik arról, hogy tiszteletben tartassék a laikusok jogos, auto
nómiája a világi dolgokban, és tekintetbe fogja venni azoikat 'az általános föl
tételeket, amelyek kőzepette a laikusok élnek.

A szóban folytatott párbeszéd mellett emlékeztetni kell az írott párbe
szédre, tehát arra, amely a hivők es nemhivők kőzreműkődésével az, újságok
ban, folyóiratokhan és egyéb alkalmi kiadványokban folyik. A nyilvános pár
beszéde válfaja magasabb követelményeket támaszt. mivel az írásnak nagyobb
a hatása és szélesebb körökben terjed s így nagyobb a vele járó lelkiismereti
felelősség is. Másrészt az ilyen párbeszéd megbízhatóbb, mert így könnyebb
elkerülni rögtönzéseket és a felületességeket. Az ilyen párbeszédnél mégis
tanácsos, ha a hívek kás:aikat szakértö személyekkel átnézetík, Míndenk] tartsa
végül gondosan magát az érvényben lévő kánoni előírásokhoz a jelenben és
a jövőben is.

Vincenzo Miano

titkár

•

TOLDALAGI PÁL VERSEI

Franziskus Card. Kőnig

elnök

PÁRHUZAM

Lehullanak a csillagok

az égről továbbra is fényes

sugarakat dobálva szét,

a haldokló fájdalmakat érez,

és kínlódástól elgyötört

arca és görcsbe rándult teste

hamuszürke, mintha a föld,

mely befogadja, rá vetne

sötétségéből valamit,

a porráválás szürkesége

hozzátapad már, ahogyan

kirajzolódik élesen

bírájának ítélőszéke.

TAVASZI LÁTOMÁS

Ma megjelent a sok öreg,

az aggastyánok hada lassan

vonulva el előttem, és

hirtelenül sírva fakadtam.

Micsoda roncs-testek, milyen

torz kezek, lábak! Hogy is élhet

tovább az ember, tudva, hogy

ilyen lesz majd, ilyen kiégett,

ilyen szomorú, elgyötört

és végtelenül megalázott.

Vánszorogtak az öregek,

és nyíltak szépen a virágol~.
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