
A Szolgálat 1. számának vezérmotívu
ma a kiengesztelődés és bűnbánat - utalva
a szentév és a püspöki szinódus alapgondo
latára.

A szinódus felszólalásai közül ötöt közöl
a lap. Msgr. Basil Hume westminsteri bíbo
rosérsek a szinódus két témája közti kap
csolatot a bűnbánatban és az Evangélium
ba vetett hitben látja. Msgr. Ruben Lopez
Ardon, Esteli (Nicaragua) püspöke szerint
"elsősorbanaz Egyház szolgáinak kell a ki
engesztelődés tanúságtétele hordozóiként
megjelenniök". Msgr. Godfried Danneels
bíboros, Malines-Bruxelles érseke azt ku
tatja: miért utasítják el kortársaink a bűn

bánat szentségét - bár "soha úgy nem
mondták ki a bűnt a világ szeme láttára,
mint napjainkban, pirulás nélkül, valami
furcsa exhibicionizmusal. Gyáva és cinikus
bűnvallás ez; az igazi viszont alázatos,
szegényes és tartózkodó. Könnyek kísérik,
és titkos vágyakozás egy megváltó után."

Teljes terjedelmében közli a lap Roger
testvér gyönyörű Taize-i levelét, mely fel
hívás az egyházakhoz (és személy szerint
mindannyiunkhoz) "a katakombákból". Az
Egyházhoz: "légy a kiengesztelődés földje";
és hozzánk: "légy a kiengesztelődés ková
sza". "S akkor, íme, ismeretlen erő

források szabadulnak föl benned. Kiapad
hatatlanul törnek elő. És kivirul a sivatag
virága."

Kereszty Rókus a bűn és bűnhődés össze
függéséről ir, mely szerinte hármas megha
sonlásban fejeződik ki: az ember elveszti
az isteni életet; meghasonlik lelkében; a
lelke mélyén egyedül marad. Meghasonlá
sa halálában éri el csúcspontját, mely
azonban újjászületése eszközévé is válhat.

Gyóntak-e az őskeresztények? - cím
mel ad Alszeghy Zoltán érdekes történeti
áttekintést a gyónásról az őskeresztények

"nyilvános penitenciá"-jából kiindulva a
mai gyakorlatig: a változatlan és változó
vonások összegzéséig.

Lelóczky Gyula cikkében (Megbocsátani?
Miért?) azt fejtegeti, hogy a megbocsátás
keresztény életünk középponti problémája,
átjárja mindennapjainkat, embertársaink
hoz való viszonyunkat. Példaként említi II.
János Pál pápa Mehmet Ali Ageánál tett lá
togatását.

Helder Camara 75 éves
Teréz anya és Roger Schütz mellett vilá

gunk egyik szimbolikus alakjává, hősévé

lett Helder Camara. Híveinek szegénysége
láttán elhagyta püspöki palotáját, és egy
kis lakásba költözött. Palotáját pedig men
hellyé alakitotta át: minden hajléktalan fe
delet és táplálékot, szeretetet és gondos
kodást találhat nála.

1952-ben szentelték püspökké. Ekkor
fordult figyelme a szegények felé.
1955-ben gyakorlatilag ő rendezte meg az
eucharisztikus világkongresszust Rio de
Janeiróban, s az ott összegyűjtött pénzből

tízezer embernek épített otthont. Rá
kellett azonban eszmélnie arra, hogy az
analfabétizmus, a munkanélküliség,"az em
beri nyomor elleni küzdelem csak akkor
vezethet eredményre, ha az emberek tuda
ta is lassan átalakul. A külvárosok nyo
mornegyedeiben tanulta meg, hogy nem
elég az emberekről beszélni - velük is
szót kell érteni: nem elég értük dolgozni 
velük együtt kell dolgozni. Camara így las
san a remény jelévé, a némák hangjává lett
Brazíliában. Helyzete politikai szempont
ból egyre nehezebbé vált. Folytonos zakla
tásban volt része, nemegyszer élesen bírál
ták, ismételten megfenyegették, egyik mun
katársát meggyilkolták. Mindez nem törte
meg. "A békeszeretők ereje csak az atom
energia erejéhez hasonlítható" - írta egy
szer. "Fontos fölfedeznünk azt, hogy a vi
lágnak mind a négy sarkán, minden vallás
ban és ideológiában születnek emberek,
akik hajlandóak az emberek szolgálatába
állni, akik semmilyen áldozattól nem riad
nak vissza, hogy egy igazabb, emberibb
világot építsenek föl." - 1964-ben lett Olin
da és Recife érseke, Brazília legszegényebb
vidékén. Harminc milliónyi hívének há
romnegyede számunkra elképzelhetetlen
nyomorban él. "A legszörnyűbb pusztító
fegyver a nélkülözés" - ez ellen harcol év
tizedek óta. Most elérte azt a kor
határt, amikor a püspököknek "automati
kusan" be kell nyújtaniuk lemondásukat a
pápának. Egy beszélgetésben így vallott er
ről: "Az öregséggel és a halállal már meg
barátkoztam. De fájdalmasan érintene, ha
ezt az egyházmegyét itt kellene hagynom."
(Wiener Kirchenzeitung 1984. 5. sz.)


