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A nem katolikusok száma (1979-ben) 553 700, azaz a népesség 1,49 százaléka.
Közülük 180 OOO muzulmán. A vallásszabadságot először 1967-ben rögzíti a tör
vény, fenntartva azonban a katolicizmus államvallás jelleget, Csak az 1978. évi
új alkotmány teremtett jogi egyenlőséget, kimondva, hogy "Spanyolországnak
nincs hivatalos vallása!" A protestantizmus egyik fő funkciója korábban a tradi
cionális katolicizmus kritikája volt. A II. Vatikáni zsinat tanítása a vallásszabad
ságról, a spanyol egyházban ezt követő dialóguskészség, majd az alkotmányos
egyenjogúsítás kérdésessé tette a kritikai tevékenység értelmét. A protestantiz
mus identitás-krízisbe került. A régebbi protestáns egyházak híveinek száma
stagnál vagy csökken. Csak az újjonnan jöttek, elsősorban a ma 50 OOO hivőt ki
mutató Iehov« Tanúi kisegyház, terjednek.

"Spanyolország más!".- hirdeti egy spanyol földön gyakran hallott jelszó.
Spanyolország más! Nem csak Cervantes, Lope de Vega, Calderon vagy Garcia
Lorca irodalma; nem csupán EI Greco, Ribera, MurilIo, Velazquez, Goya, Picasso,
Dali festészete; nem csak Albeniz és de Falla zenéje, hanem a szentek földje,
templomok országa, katolikus óriás, amely ma ugyanazokkal a feladatokkal bir
kózik, mint a legtöbb keresztény állam. Legfeljebb a siker reménye nagyobb.
"Spanyolország más!"

KORUNK IMÁI

Ökumenikus ima

Publik-Forum

Add, Urunk, hogy
megnyilt szivvel figyeljünk
Reád és egymásra,
amikor az egységért imádkozunk
amelyet oly sürgetve kívánsz.

Mert jobban figyelünk
a különbségekre, mint Arra,
aki mindnyájunk középpontja
és közös élete:
Jézus Krisztus, a mi Urunk.

Atyánk, szomorúság tölt el,
hogy olyan egyházak tagjaiként
állunk eléd, amelyek századokon át
egymástól elszakadva éltek.

Vezesd át egyházadat abba a korba,
amelyben akaratodhoz hűen

Gyakran beérjük az egység látszatával.véqre minden keresztény közösség
de kudarcot vallunk, zsinata szólhat az egész
ha világunk nyomorúsága tárul elénk, kereszténységhez;
és segítségünkre vár. amelyben az emberiség és az egész
Gyakran elfelejtjük, mennyit teremtés eléri teljességét -
tanulhattunk volna egymástól, mert megnyilvánul benne
s mennyire meggyöngül a Te Országod.
tanúságtételünk a világ elött.

Megpróbáltuk
megérteni igazságodat,
hírt adni szeretetedröl,
de fáradozásaink gyakran
elutasítottuk egymást -
s ez ma szégyenkezéssel tölt el;
félreértettük egymást
s ez mindnyájunkat szegéhyebbé tett.
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