
Ami elkezdődött, az persze nem ált me g. Fo l yta tn i f ogjuk a munkát, nem hogy
zavarjunk, hanem, hogy épitsünk. Módunk van rá, hogy eredményeinkről és ter
.veinkről a hierarchiával is beszélgetést folytassunk; ezt a módot nem fogjuk ('1
.szalasztani , és ezzel a lehetőséggel nem fogunk visszaélni. A bajról nem azért ke ll
.beszélni , hogy beszél jenek róla, hanem hogy or vosolják, a/cik , aho'gy<1n csak tud
ják. Erről, azt hiszem, senkit sem k ell meggyőzni. A papság nehézségei (főként

adaptációs nehézségek); a hivő laikusok aktiv szerepe; az egyházi szolg1lat bizo
nyos mo zzanatainak modernizálása (papnet'elés, papi továbbképzés, stb.) : - mindez
m egindul, megindult, és annál szerencsésebben halad majd, minél kev ésbé zavar j ák
:olyanok , akik, mert nem velünk élnek, a mi dolgainkat i gazán meg sem ér thetik.

Ezért kérem, legvégül, hogy senki f elebarátunk a mi bőrünk árán ne akarjon
semmif éle pecsenyét megsütni; ezért k é"em, hogy aki a mi dolgainkról beszél ,
elóször ismerje is meg a mi dolgainkat, és érezze legalább olyan felelősnek magát
értük, mint m i, akik a dolgoka t j ól-rosszul 'csi ná l j u k ; ezér t kére m legeslegvégül,
hog y ne vá lasszon el bennünket egy mástó! a V ilág ügyeiben va ló ilyen vagy olyan
buzgólkodás (amely néha bi zony az integrista papi köntöst is magára ölti), hanem
i nká bb egyesi tsen a valóságos jó ügy szolgálatában, vagy legalább meg értésében,
rn.egér tésére törekvésben az a szeretet és kölcsönös alázatosság, amelyre éppen most
ad kii lönös példát nekünk a magát mindenkinél kisebbé, kisded csecsemővé, egé
szen egyszerűvé, 'egészen hatalomtalanná és egészen a test véTÜnkké alázó I sten,
akinek - a mindig újjászülető kicsiny Jézusnak - a nevében k ívánok minden
hazai és külhoni olvasónknak szíues szeretettel boldog, lelkiismeretben nyugodt,
szándékban tiszta karácsonyt és újeszt endőt.
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