
és Gibraltár, az az egyedüli megoldás, hogy nemcsak a hitoktatást végzik világi
sk; hanem a vasárnapi istentiszteletet is általában ők vezetik. Több mint egy tu
cat egyházmegyei és négy országos, felsőfokú katekétikai intézet végzi a világiak
képzését. Az égetQ paphiányt sokan a házas férfiak sőt, a nők felszentelésével
szeretnék megoldani.

Az indonéz katolikus egyház 359 óvodát, 2990 elemi, 609 felső tagozatos, 138
kőzépiskolát, 448 felsőfokú és szakiskolát, 8 főiskolát és 4 egyetemet tart fenn.
Az intézmények listáját 70 árvaház, 318 gyógyszertár és orvosi rendelő, 5 leprá
sokat ápoló és 140 egyéb kórház és egy rádió és tévéállomás egészíti ki.
, Hosszú évtizedekig az indonéz katolikus egyház csupán szolgáló egyház volt.

Apolta a betegeket, ellátta a nyomorultakat, gondozta a politikai foglvokat (akik
száma 1965 után meghaladta a százezret) és azok családjait - de társadalmi kér
désekben nem szólalt meg. Tevékenysége a konkrét diakóniára szorítkozott. A
70-es évek elején kezdett kialakulni az a vélemény, hogy prófétikus tanúságtétel
nélkül az egyház olyan, mint az ízét vesztett só, Az 1971. évi választási visszaélé
sek miatt Darmojuwono bíboros nyilvánosan tiltakozik. 1974-beh papok cso
portja ír nyílt levelet az állami tisztviselők megvesztegethetősége ellen.
1976-ban a Katolikus Egyetemi Hallgatók Szövetségének elnöksége ad ki egy ma
nifesztumot a demokrácia korlátozása miatt, majd a különbözó egyházak vezetői,

közöttük Darmajuwono bíboros, készítenek nyilatkozatot a közjó megőrzéséről.

Mindez nem könnyíti a katolikus egyház helyzetét, de kimozdította nyugalmas ál
lapotából - amit addig sokan s talán nem egészen ok nélkül a katonai diktatúra
csendes támogatásaként értelmeztek.

Indonézia az egyik legnagyobb mohamedán ország. Indonézia a vallások talál
kozója. Indonézia a kereszténység gyors terjedésének országa. Mindehhez hozzá
kell tenni, Indonézia olyan ország, ahol a katolikus. egyház meghallja az idők

szavát és annak megfelelőenkeres új utakat.

T.M.

Karkötőd, kedvesem, gyönge

Karkötöd, kedvesem, gyönge,
Ne feszítsd meg, könnyen eltörne, 
Ahogy rendeltetett,
Egymáséi leszünk-e?

Karkötöd kövei szépek,
Achát és topáz, drága ékek,
Engem ha gyaláznak,
Ne higgy a szóbeszédnek.

Ablakomon ki-kinézek,
Ha jönnél, meglássalak téged,
Hidd el hűségemet,
Várok akár egy évet.

Nyitott ablakból nyilazok,
Lövöldözök csak köoszlopot, 
Vajon meddig bírok
Ily gyötrelmes bánatot.

Almád elfogadtam, kár volt,
Almádtól. jaj, fogam elvásott.
Immár, Azrailra,
Halálangyalra várok.
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