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II. János Pál víziója
Európáról
Az elmúlt három évben a világsajtó számtalanszor tudósított a vi
táról, amely arról folyt, hogy vajon az Európai Unió készülő alkot
mányának kell-e kifejezett utalást tartalmaznia a földrész kultúrá
jának és politikai berendezkedésének keresztény gyökereire. A vi
lági lapokban ez a kérdés jórészt úgy került bemutatásra, mintha a
Vatikán és az alkotmányszöveg előkészítésében vezető szerepet
játszó, szélsőségesen laicista elveket valló politikusok "mérkőzésé

ről" lett volna szó. Igaz, maga a pápa sok ízben felhívta a figyel
met arra, hogy a pro vagy kontra állásfoglalás nem csekély jelentő

séggel bír Európa jövőbeni arculatára nézve. Válaszul az Európa
Parlament 2002-ben elfogadott egy határozatot, amely bírálta a
Szentszék "állami- és közéletbe történő beavatkozását". Az sem
tűnt kedvező előjelnek, hogy az EU bővítésével kapcsolatban a
"keresztény klauzula" a tagállamok bonyolult alku-folyamatának
részévé vált. Ilyen előzményekután ez év június 18-án az Unió ve
zető politikusai szabad utat engedtek annak aszövegváltozatnak,
amelynek előszava csupán a földrész "kulturális, vallási és huma
nista hagyományaira" hivatkozik. Másnap a Szentszék kommüni
két adott ki, amelyben csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy az al
kotmány fInem említi világosan Európa keresztény gyökereit".

A szimbolikus jelentőségű "keresztény klauzula" körüli vita
mellett kevés figyelem jutott az alkotmány azon elemeire, amelye
ket az említett vatikáni nyilatkozat is üdvözöl: így az egyházak és
vallási közösségek jogállásának csorbítatlanságát és az "intézmé
nyes együttműködést"garantáló passzusoknak, de mindenekelőtt

annak a ténynek, hogya pápa milyen nagy jelentőséget tulajdonít
az európai egység folyamatának. S még ritkábban esett szó, még a
katolikus közbeszédben is, arról a kérdésró1, hogy milyen felada
tokat ró magára az egyházra az "új Európával" való szembesülés.
Az alábbiakban ezt a témát járom körül II. János Pál 2003. június
28-án, az Apostolfejedelmek ünnepének vigíliáján kiadott Ecclesia
in Europa kezdetű apostoli buzdítása alapján, amely az 1999-ben
megrendezett II. rendkívüli Európa-szinódus javaslataira épül.'

A II. Európa-szinódus

A földrész püspökeinek első rendkívüli gyűlésére 1991-ben, a hi
degháború végének eufórikus légkörében került sor. A következő

szinódust, amely a 2000. év Nagy Jubileumát előkészítő kentinén-
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2A Magyar Katolikus
Püspöki Kart Paskai

László bíboros-prímás,
esztergomi érsek,

Seregély István egri
érsek, a Püspöki Kar

elnöke, Márti Gyula
veszprémi érsek és

Keresztes Szilárd
hajdúdorogi püspök, a

határon túli magyarokat
Jakubinyi György gyula·
fehérvári érsek, Tempfli

József nagyváradi és
Pénzes János szabadkai

püspök képviselte. A
szerzetes elöljárók dele
gáltjaként Várnai Jakab

ferences provinciális,
szakértői minőségben

Erdő Péter, akkor a
PPKE rektora, aud
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Károly kiérdemesült zirci

apát is részt vett a
szinódus munkájában.

- A szinódus dokumen·
tációja hozzáférhető:

L'Osservatore Romano
(Wochenausgabe in

deutscher Sprache) 29
(1999), 4D--46. szám.

tális összejövetelek sorában az utolsó volt, II. János Pál pápa
1996-ban stílusosan az Európa korábbi megosztottságát szimboli
záló Berlinben hirdette meg. A rendkívüli szinódus 1999. október
1-23. között került megrendezésre Rómában 195 püspök és továb
bi 50 küldött részvételével.'

A szinódus témáját a Szentatya így adta meg: Jézus Krisztus,
aki egyházában él, a remény forrása Európának. A munkaanyag,
amelyet a püspöki karok előzetes megkérdezése nyomán a gyű

lés relátora, Antonio María Rouco Valera bíboros, Madrid érseke
terjesztett elő, először azokkal a kihívásokkal és nehézségekkel
foglalkozott, amelyekkel Európa katolikusai találják magukat
szemben a harmadik évezred küszöbén, majd a centrális krisz
tológiai témát bontotta ki, végül a kontinens katolikusainak kül
detését ebben jelölte meg: a remény evangéliumát terjeszteni az
igehirdetés, az istentisztelet és a felebarát szolgálata által. A szi
nódusi atyák ezt az előzetes javaslatot két irányban fejlesztették
tovább. Egyrészt olyan kérdéseket vetettek fel, amelyek gyakor
lati módon közelítették meg a főtémát, a népi vallásosságtól a
környezetvédelemig, a paphiánytól a lelkiségi mozgalmak jelen
tőségén át a tömegtájékoztatási eszközök pasztorális szerepéig.
Az igen sokrétű problémafelvetés alapján aztán 40 javaslatot
nyújtottak át a gyűlés végeztével a pápának. A közös gondolko
dás másik eredménye az lett, hogy az előzetes anyagnak a föld
rész szellemi-lelki állapotára vonatkozó, igen pesszimisztikusra
sikerült helyzetértékelését a záró üzenet lényegesen kedvezőbb,

a remény jeleit is számba vevő megközelítése váltotta fel. Ez a
pozitív szemlélet már a püspökök üzenetének címén és az alcí
meken is átüt: Örömmel tanúeitani a remény evangéliumát; A re
mény lehetséges; Köszönjük Istennek a remény jeleit az egyházban;
Meghíva és elküldve a remény evangéliumának hirdetésére, ünneplésére
és szolgálatára; Ismerjük fel a remény jeleit Európában.

A szinódus és az annak javaslatait nagymértékben felhasználó
pápai buzdítás megjelenése között négy év telt el, ami első pil
lantásra soknak tűnik, ám az "érlelés" alapjában szerenesésnek
bizonyult, hiszen az európai alkotmány körüli viták miatt
bizonyos kérdések - mindenekelőtt a földrész kultúrájának ke
resztény gyökereire, valamint az egyház és az EU intézményeinek
kapcsolatára vonatkozók - a korábbinál időszerűbbé váltak. Az
is javára vált a szövegnek, hogy lehetőség nyílt egyes témák el
mélyítésére az újabb pápai megnyilatkozások fényében (itt első

sorban az Ecclesia de Eucharistia enciklika hatását kell említenünk).

Európa mai "lelkiállapota"

A pápai buzdítás Európa-képének legfóbb jellemzője, hogya föld
részt következetesen egységes valóságnak tekinti, s "nem annyira
földrajzi helynek, mint inkább kulturális és történeti fogalomnak,
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3Elemzése: Andrea
Riccardi: Govemo

carismatico. 25 anni di
pontificato. Mondadori,

Milano, 2003, 7'fr77.

4Giovanni Paolo II.:
Europa. Un magistero

tra storia e profezia.
(a cura di Mario

Spezzibottiani). Piemme,
Casale Monferrato,

1991.

II. János Pál pápa
helyzetértékelése

A kedvező fejlemények
számbavétele

mely azt a valóságos földrészt jelenti, mely a kereszténység egysé
gesítő erejének köszönhetően különbözö népeket és kultúrákat tu
dott egységessé tenni" (EiE 108). A pápa emellett nem azonosítja
az így meghatározott Európát az Európai Unióval, amit az is mu
tat, hogya földrész jelentős, általa nagyra értékelt intézményeinek
felsorolásakor az Unió intézményeit megelőzi az átfogóbb jellegű

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az Európa Ta
nács (EiE 113). Európának, mint egységes, spirituális jellegű és ke
resztény gyökerű képződménynekaz eszméje igen mély meggyő

ződése II. János Pál pápának, amint ezt még megválasztása előtt a
milánói Vita e pensíero című folyóiratban közölt írásában kifejtet
te.3Az európai egység melletti személyes elkötelezettségét tanúsít
ja az a tény, hogy kevés nála következetesebb szószólója volt e
gondolatnak az elmúlt 25 évben."

Ami az európai civilizáció aktuális állapotát illeti, a pápa
igyekszik egyaránt utalni a "fényekre és árnyakra" azért, hogy
az apostoli buzdítás - Szent Péter első levelének szellemében
- megerősítse a keresztényeket: "Ne féljetek, (. ..) és ne engedjé
tek, hogy megzavarjanak titeket, hanem imádjátok az Úr Krisz
tust szívetekben, mindig készen arra, hogy bárkinek megfelelje
tek, aki számon kéri a bennetek élő reményt" OPét 3,14-15 - EiE
1). Az utóbbi évtizedek kedvezőtlen fejleményeit a pápa a követ
kező, tőle megszokott hívószavakkal írja le: a halál kultúrája,
csöndes aposztázia, meggyöngült szolidaritás, értékválság, sú
lyos erkölcsi bizonytalanság, reményvesztettnek látszó Európa.
A szöveg műfajából adódóan e jelenségek mélyebb elemzése el
marad, ami bizonyos esetekben - leginkább az "élet elleni
összeesküvés" felemlítésekor - némi hiányérzetet kelt. A pápa
a remény elvesztésének egyik okát a Krisztus nélküli antropolá
giában jelöli meg. Ez a "lerövidített emberkép" - ahogy a szi
nódus előzetes munkaanyaga utalt rá, mint centrális problémára
- az egyént megfosztja transzcendens vonatkozásaitól, és pusz
tán evilági megnyilvánulásaira redukálja. A pápa ezt az antropo
lógiai tévedést a Centesímus annus kezdetű, az egyház szociális
tanításának szentelt enciklikájában mindenekelőtt a marxizmus
számlájára írta, a mostani apostoli buzdítás alapján viszont úgy
tűnik, mintha kritikáját kiterjesztené az egész nyugati civilizáció
ra. Úgy fogalmaz, hogy "a mi korunkban az a kísértés hangzik
felénk, hogy az emberek városát építsük fel Istentől függetlenül,
vagy Isten ellenére" (EiE 2-9).

A pápai irat ugyanakkor a remény jeleit véli felfedezni Euró
pa újabb fejlődésében, valamint az egyházi életben is. A kedvező

fejlemények számbavételét az apostoli buzdítás teljes egészében
átvette a szinódus záró üzenetéből. Itt mindenekelőtt a konti
nens népei közötti megbékélés és együttműködés kerül kieme
lésre, valamint az európai öntudat (ha az a testvériségre és a ja
vak igazságos elosztására épül), a demokrácia szabályainak és
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5VÖ. Andrea Riccardi:
Keresztények a vértanú

ság századában.
(Ford. Szerdahelyi

Csongor.) Új Ember,
Budapest, 2002.

A negatív jelenségek
elósorolása

Az apostoli iratot
ért kritikák

az emberi jogoknak a tiszteletben tartása. Az egyházi élet sem
nélkülözi azonban a reményt keltő vonásokat. Ezek közül a
pápa első helyen a kelet-európai keresztények szabadságának
visszanyerését említi, majd arra utal, hogy az egyház a mai vi
lágban figyeimét sajátos lelki küldetésére fordíthatja, s lehetősé

ge van arra, hogy az evangelizálásnak elsóbbséget adjon a politi
kai kérdésekkel szemben. II. János Pál a remény nagy jelének
tekinti az elmúlt évszázad keresztény vértanúinak és hitvallónak
példáját.' Ennek az értékes örökségnek a külön hangsúlyozása
nem jelent újdonságot, hiszen mind a legutóbbi szentté avatá
sok, mind a Szentszéknek az a törekvése, hogy összegyűjtse a
20. századi vértanúságok emlékeit, a pápa személyes elkötele
zettségét mutatja ez ügyben (EiE 11-14).

A társadalmi folyamatok negatív vonásainak elősorolása mel
lett az Ecclesia in Europa megemlít - bár kevésbé hangsúlyosan,
mint a szinódus előzetes vitaanyaga - néhány olyan jelenséget
is, amely az egyházon belül nehezíti meg az örömhír hirdetését.
Ilyen - részben implicit - utalás történik a "gyöngeség, fáradt
ság és ellentmondás" jeleire, vagy épp ellenkezőleg, "az aktiviz
mus kísértésére", a "megoszlás és szembenállás vissza-visszatérő

késztetésre", akár a Péter utódával való kapcsolatban is, végül
az evangéliumi radikalizmus hiányára. Ebben az összefüggésben
az apostoli irat súlyos problémának nevezi, hogy "a hívő bizo
nyosság helyén sokakban homályos és elkötelezettség nélküli
vallásos érzés van", illetve hogy "sokakat megfertőzöttaz imma
nens humanizmus szelleme, mely elgyöngítette a hitet". Sőt,

utalva a vihar lecsendesítésének evangéliumi történetére (Mk
4,3~1), a pápa még azt a hasonlatot is megkockáztatja, hogy
néha "úgy tűnik, Krisztus alszik, és hajóját a háborgó tenger
hullámaira hagyja" (EiE 23-28, 47).

Ezen jelenségek mélyebb elemzését - hasonlóan Európa lel
kiállapotának diagnózisához - a pápai irat azonban nem tartal
mazza, ami annyiban érthető, hogy a buzdítás alapvetően lel
kesítő üzenetet kíván eljuttatni Európa katolikusaihoz. Mégis
szerenesés lett volna határozottabban rámutatni a válságjelensé
gek okaira, mert az apostoli iratot éppen ezen a ponton érte két
irányból is kritika. Egyfelől ugyanis a II. Vatikáni zsinat határo
zatait elutasító tradicionalisták láttak jó lehetőséget arra, hogy a
pápai megnyilatkozáshoz kapcsolódva kifejtsék a maguk verzióját
a katolikus egyház aktuális állapotáról. A 2004. február 6-án kelt
Az ökumenizmustól a csöndes aposztáziáig címet viselő, a bíborosok
hoz is eljuttatott körlevélben a szakadár lefebvriánus püspökök 
miután egyetértésüket fejezték ki a pápa helyzetértékelésével 
47 pontba gyűjtötték össze a vélt okokat, fő helyen említve az
ökumenizmust és a Lumen gentium egyháztanát. Álláspontjuk
szerint a zsinati teológia képviselői - Ratzinger és Kasper bíbo
ros név szerint is említtetik - a felelősek azért, "hogy az egy-
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6l(orenzo) Pr(ezzi):
Antiecumenici perconto

terzi? II Regno 49
(2004),87.

ház romokban hever"." Másfelől a tekintélyes német teológiai fo
lyóirat, a Herder Korrespondenz főszerkesztőjétól származó kritika
azt veti a pápa szemére. hogy buzdításában kevés figyelmet szen
tel a fennálló egyházi struktúrából eredő problémáknak. Tény,
hogy az Ecclesia in Europa ugyan nagymértékben támaszkodik az
Európa-szinódus résztvevőinek hozzászólásaira, ám feltűnő mó
don említés nélkül hagyja Milánó azóta kiérdemesült bíboro
sának, Carlo Maria Martininek nagy visszhangot keltő referátu
mát, amelyben nagyobb szerepet igényelt a püspökök rendszeres
tapasztalatcseréjének, a "zsinati elv" határozottabb érvényre jutta
tása mellett érvelve. A kardinális a megvitatandó témák közé so
rolta a II. Vatikáni zsinat communio-teológiájának gyakorlati kö
vetkezményeit, a paphiányt, a nők egyházi és társadalmi szerepét,
a szexualitás kérdéseit, a gyónási gyakorlatot, az ökumenizmus
távlatait, végül az állami és erkölcsi törvények viszonyát?

Európa mint értékközösség

7Ulrich Ruh:
Krisenphanomene und

Hoffnungszeichen.
Die zweite

SondeNersammlung der
Bischofssynode für

Europa. Herder
Korrespondenz 53
(1999), 621-625.;

U(lrich) R(uh): Johannes
Paul II.: Nachsynodales
Schreiben über Europa.

Herder Korrespondenz
57 (2003), 385-387.

A problematikus
történeti jellegű

érvelés

Az európai alkotmány preambuluma körül felizzó vita nyomán
szinte szükségszerű, hogy az apostoli buzdítás központi üzenete
- módosítva az 1999-es szinódus tematikáját - a határozott állás
foglalás Európa identitásának alapvetően keresztény jellege mel
lett. Nem kevesebb, mint 12 alkalommal tér vissza a pápa a kérdés
elemzésére, s ilyenkor kifejezésmódja szenvedélyessé, sőt időn

ként drámaivá válik: "Az Emberfia talál-e hitet ősi keresztény ha
gyománnyal bíró Európánk földjén?" (vö. Lk 18,8 - EiE 47). Rög
tön a téma első említésekor rögzíti a tényt, hogy "kísérletek történ
nek Európa arculatának megformálására úgy, hogy elszakítják a
törzstől, melyet a kereszténység éltető nedve jár át", valamint arra
a veszélyre figyelmeztet, hogy "a kereszténység jelenlétének tekin
télyes szimbólumai (. .. ) a múlt puszta emlékeivé válnak" (EiE 7).
Ezzel a mentalitással a pápa elsősorban történeti jellegű érvelést
állít szembe, s felsorolja "azokat az alapvető értékeket, melyek
megszerzésében a kereszténységnek meghatározó része volt. Ezek:
az emberi személy transzcendens méltóságának elismerése, az ér
telem, a szabadság, a demokrácia, a jogálIam, valamint a politika
és a vallás közti különbség értéke" (EiE 109).

A jövő nagy kérdése lesz, hogy ezt a történeti jellegű érvelést
mennyire lehet elfogadtatni kortársainkkal, hiszen kár lenne ta
gadni, hogya mai európai embernek gyakorlati életvitele szem
pontjából ezek az értékek mást jelentenek, mint amit az egyház
híveitől elvár. Emellett a történeti tények fényében azt is be kell
látnunk, hogy ugyan a felsorolt értékek teológiai hátterüket te
kintve valóban a kereszténységhez kötődnek, de az a folyamat,
amelynek során ezen eszmék - köszönhetően a felvilágosodás
nak és a liberalizmusnak - az európai társadalom hatóerőivé

váltak, a katolikus egyház jelentős ellenállásába ütközött, kűlö-
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8Joseph Ratzinger:
A békét keresve.

A beteg észró/ és
a vallásró/, amellye/
visszaé/nek. (Ford.

Sárossi Bogáta.)
Élet és Irodalom 48
(2004), július 9., 9.

Állam és egyház
viszonya

9G(ianfranco) B(runelli):
Una /aicitá pacificata.

II Regno 48 (2003), 12.

nösen a 19. században. Ezt az ambivalenciát érzékelteti Joseph
Ratzinger bíboros is egy újabb publikációjában, amelyben az eu
rópai egységet a II. világháború után megálmodó politikusokról
szólva így fogalmaz: "Ezek a politikusok az államról, a jogról, a
békéről és a felelősségről alkotott morális fogalmaikat a keresz
tény hitből merítették, amely átment a felvilágosodás vizsgáin, s
a jog és az erkölcs pártos eltorzulásával szembehelyezkedve még
inkább megtisztult"."

Ugyancsak érdemes röviden kitérnünk a politika és a vallás,
állam és egyház elválasztásának európai modelljére. Az Ecclesia
in Europa egyfelől ismételten kinyilvánítja, hogy "az egyház nem
kíván visszatérni az államvallási formákhoz" , másfelől "tiltako
zik az ideológiai laicizmus vagy a polgári intézmények és a fele
kezetek ellenséges szétválasztásának minden típusa ellen" (EiE
117). Amíg tehát az egyház számára a laicizmus, mint doktriner
egyházellenesség magától értetődően akadályt jelent küldetése
teljesítésében, addig lehetséges a politikai és a vallási szféra szét
választásának, az állam világi jellegének pozitív olvasata is,
amennyiben az állam békés és konstruktív a vallási közösségek
irányába, amint azt II. János Pál az utóbbi években többször
hangsúlyozta diplomaták előtt," A laicitás ezen új megközelítése
tükröződik abban is, hogy a pápai buzdítás az egyház által felkí
nált értékek közé sorolja a politika és vallás közti világos meg
különböztetést. E kijelentés jelentőségének megértéséhez célszerű

ismét Ratzinger bíboros már idézett írását segítségül hívnunk A
kardinális szerint Ifa keresztény hit, Jézus útját járva, eltörölte a
politikai teokrácia eszméjét. Ha korszerűen akarjuk kifejezni ma
gunkat, úgy is mondhatnánk: helyreállította az állam világi voltát
C..) A keresztény hit elválasztja ettől Isten Országát, amely ezen a
világon politikai valóságként nem létezik, és nem is létezhet, ha
nem a hit, a remény és a szeretet által van jelen a világban, és fel
adata, hogy a világot belülről változtassa meg." Ratzinger e gon
dolatot finom disztinkcióval helyezi történeti kontextusba: "Ebben
az értelemben a laikus állam alapvető keresztény döntés követ
kezménye, még akkor is, ha hosszas küzdelmekbe került, hogy
ezt minden folyományával együtt megértsük"

A keresztények hozzájárulása Európa arculatának fonnálásához

Az Ecclesia in Europa a földrész aktuális helyzetének elemzése mel
lett természetesen nagy teret szentel annak a kérdésnek, hogy mi
ben áll a keresztények küldetése a mai Európában. A pápai buzdí
tás egészének fényében a választ úgy adhatjuk meg, hogy e külde
tés egyrészt a sajátos keresztény értékek felmutatására, másrészt
az új evangelizáció előmozdítására vonatkozik A kettős feladatból
következő részletes "programot" az apostoli irat - a püspöki szi
nódus nyomán - három pillérre alapozza: a remény evangéliu-
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mának hirdetése, ünneplése és szolgálata azok a prioritások, ame
lyek által "az egyház valódi arca" megmutatkozhat.

Ami az első nagy témát, vagyis a hirdetést illeti, az minde
nekelőtt a "megújított igehirdetésben" valósulhat meg, mivel sok
keresztény csak "ismételgeti a hit gesztusait és jeleit bizonyos
szertartásokban, de a cselekedeteknek nincs megfelelő háttere a
hit tartalmának befogadásában és a személyes Jézushoz tartozás
ban" . Ezért szükséges az új evangelizáció, de emellett sok he
lyen ismét szerepet kell kapnia az első evangelizálásnak is. Az
igehirdetésnek "Jézus személyére kell koncentrálnia", vagyis a
krisztológiát kell középpontba állítani, továbbá arra is ügyelni
kell, hogy amikor a remény üzenetét tolmácsoljuk, e teológiai
erény transzcendens jellege kapjon kiemelést. A keresztény
örömhír meghirdetéséhez hiteles tanúságtevőkre és missziós lel
kületű közösségekre van szükség, továbbá Európában is elen
gedhetetlen az Evangélium inkulturációja, amennyiben a mai
kultúrát "józanul értékelve" a keresztényeknek sajátos értékeik
felmutatásával és a "keresztény szellemű humanizmus újjáélesz
tésével" jelen kell lenniük az élet minden területén, különösen
pedig a közoktatásban (EiE 44-65).

A második nagy témát a püspöki szinódus munkaanyaga
még az istentisztelet cím alatt tárgyalta, a záróüzenet és a pápai
buzdítás azonban "A remény evangéliumának ünneplése" for
mát használja. Jóllehet e fejezet lényegében a liturgiának és a
szentségeknek - kiemelten az Eucharisztiának és a gyónásnak
- az egyház életében betöltött meghatározó szerepéről szól a
zsinat liturgikus konstitúciója és az újabb pápai megnyilatkozá
sok alapján, mégsem mellékes változtatás az ünneplés hangsú
lyozása. Hiszen az egyház nemcsak az istentisztelet és a szentsé
gek révén válik a remény jelévé. hanem önmagában azáltal is,
hogy ünneplő közösség marad egy szépen ünnepelni egyre in
kább képtelen korban. Ezért kap külön hangsúlyt az apostoli
buzdításban - szintén II. János Pál korábbi tanítása alapján - a
vasárnap megszentelése, hiszen e nap újra meg újra arra hívja
fel a figyelmet, hogy az emberi méltósághoz az anyagi feltételek
előteremtésén túl hozzátartozik az ünneplés is. A liturgiával
kapcsolatban említi az irat azt a jelenséget, hogya szekularizáció
ellenére az európai emberből nem veszett ki a vallásos érzék, vi
szont nagymértékben deformálódott, és megnyilvánulásai gyak
ran "felszínesek és ellentmondásosak". Erre a jelenségre az egy
háznak reagálnia kell, mégpedig úgy, hogy "a lelki táplálék
utáni általános vágyat megértéssel kell fogadni, és meg kell tisz
títani" (EiE 66-82).

A remény evangéliumának szolgálata magában foglalja az élet
melletti elkötelezettséget és a felebaráti szeretet gyakorlását Jé
zus példája nyomán. Az első követelmény a határozott kiállás t
jelenti "a házasság és a család igazsága" mellett, valamint a dön-
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tést "a halál kultúrájával" szemben. A keresztény karitásznak
mindenekelőtt a szolidaritásban és a szegények ügyének felkaro
lásában kell megmutatkoznia. II. János Pál, csakúgy, mint elődei

XIII. Leó óta, szolgálata súlyponti részének tekinti az egyház
szociális tanításának meghirdetését, amely elsősorban nem köz
gazdasági megfontolásokon, hanem etikai princípiumokon nyug
szik. Az Ecclesia in Europa is dialógusra hívja a politikusokat és
gazdasági szakembereket, hogy az egyházzal közösen vegyenek
részt "egy olyan Európa építésében, mely a népek és személyek
közössége, reménykedő, szolidáris közösség, mely fölött nem ki
zárólag a piac törvényei uralkodnak, hanem határozottan gon
doskodik az emberi méltó ság megőrzéséről". A migráció aktuá
lis kihívásáról szólva a pápa különösen fontosnak tartja, hogy
Európa keresztényei ne a gazdag államok bezárkózását támogas
sák, hanem mozdítsák elő a "befogadás kultúráját". Ez minden
képpen nyitottságot igényel, s a korunkra jellemző globalizáció
olyan felfogását, amely "nem kizárások és kirekesztések forrása
akar lenni, hanem inkább mindenki szolidáris részesítője a ter
melésben és a javak cseréjében". A kontinens lakói ugyanis csak
így építhetik fel "az emberhez méltó várost" (EiE 83-105).

Az igehirdetés, az ünneplés és a szolgálat hármas pi1lérén
nyugvó pápai program az új evangelizációt az európai egyház
jelenlegi struktúrájára támaszkodva kívánja előmozdítani. A plé
bánia-hálózat/ amely számos változáson megy át szinte az egész
földrészen - részben a paphiány miatti kényszerintézkedések,
részben átgondolt pasztorális tervek alapján -/ a pápa szerint
továbbra is megőrzi "mással nem pótolható küldetését"/ hiszen
"képes fölkínálni a hívőknek azt a közeget, melyben élhetik a
keresztény életet, s helye lehet a hiteles humanizációnak és szo
cializációnak". Európa lelkipásztori struktúrájában a középkor
óta nagy szerepet játszottak a nemzeti és regionális Mária-kegy
helyek/ s bár ezekről csak mintegy mellékesen, a pápai iratot be
fejező/ Szűzanyának szentelt elmélkedésben esik szó, mégis kiol
vasható belőle e szép örökség megőrzésének és újra élővé

tételének igénye. Ugyanakkor a pápa - a szinódus számos föl
szólalójával együtt - nagyra értékeli az új egyházi mozgalmak
és közösségek tevékenységét, mivel különösen nagy segítséget
nyújtanak a laikusok hivatásának kibontakozásához, továbbá a
radikálisabb evangéliumi élet eszményének felmutatásával lIa
szekták terjedésének ellenszerei, és nagy segítői az elevenség és
az öröm gyarapodásának az Egyházban" (EiE 15-16/ 124).

Az Ecclesia in Europa szól a különböző életállapotban szolgáló
keresztények sajátos küldetéséről a misszió szempontjából. A pa
pok "arra hivatottak, hogy folytassák Krisztusnak, az egyetlen és
legfóbb Pásztornak a jelenvalóságát azáltal, hogy megjelenítik az
6 életstílusát és képmását a rájuk bízott nyáj körében". Ezzel
összefüggésben II. János Pál ismét hitet tesz a cölibátus, "Isten
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fölbecsülhetetlen értékű ajándéka" mellett, mert ennek, mint fIa
csak az Úrba vetett remény jelének (. .. ) prófétai értéke van a
mai világ számára". A kritikus hangokat a pápa azzal utasítja el,
hogy fIa jelen egyházfegyelem megváltoztatása nem oldaná meg
a papi hivatások krízisét, mely Európában sokfelé tapasztalha
tó". A szerzetesek tanúságtételének a jelentősége abban áll, hogy
az Istennek szentelt élet egyfajta választ kínálhat fIa spiritualitás
új formái iránti igénynek". Az apostoli buzdítás - a II. Vatikáni
zsinat tanítására támaszkodva - nélkülözhetetlennek tartja a la
ikus hívők hozzájárulását a remény evangéliumának hirdetésé
hez és szolgálatához, úgy a közéletben, mint fIa mindennapi élet
rejtettségében" (EiE 33-43).

Az apostoli buzdítás - hasonlóan a földrész keresztény gyö
kereinek témájához - újra meg újra visszatér az ökumené és a
vallásközi párbeszéd feladatára, amely "az ajándékok testvéri
cseréjének" kitüntetett formája. Az ökumenikus kezdeményezé
sek köréből II. János Pál szívügyének mindenképpen az ortodo
xiával való testvéri kapcsolat javítása és erősítése mutatkozik,
amint ezt a "két tüdővel lélegző egyház" találó hasonlatával és
nagylelkű gesztusaival számtalanszor bizonyította. Ezzel kap
csolatban érdemes Christoph Schönbom bécsi bíboros-érseknek a
szinóduson elhangzott szavait idézni: a keresztény Nyugat igényli
az egyházatyák teológiájának, a keleti szerzetességnek, az isteni
liturgiának és az ikon-tiszteletnek létfontosságú hozzájárulását,
míg a Keleti Egyház átveheti a nyugati tapasztalatokat arról,
hogy "miként lehet jobban inkamálódni a társadalom látható
struktúráiba". Ugyancsak a mostani pápa sajátos elkötelezettsége
mutatkozik meg a zsidósággal folyó dialógusban. Ennek jeleként
az Európa katolikusaihoz címzett buzdítás ismételten felhív arra,
hogy mozdítsuk elő "minden módon a megbékélés és a barátság
találkozásait Izrael fiaival". A testvéri párbeszéd igénye fogalma
zódik meg az iszlám híveivel való kapcsolatban is, amit "biza
lommal kell folytatni", szem előtt tartva ugyanakkor fIa mélyen
keresztény gyökerű európai kultúra és az iszlám gondolkodása
közötti különbséget" (EiE 53-57).

II. János Pál pápa az Ecclesia in Europa kezdetű apostoli buz
dításában sokrétű tanítást adott a földrész aktuális állapotáról,
az egyház előtt álló kihívásokról, egyszersmind arról is szólt,
hogy milyennek szeretné látni az új Európa jövőbeni arculatát. A
nem kevés nyugtalanító jelenség ellenére a pápa üzenete re
ménnyel teli, s az öreg kontinens lakói felé a katolikus egyház
vezetőjének arról a mély meggyőződéséről tesz tanúságot, hogy
fIa keresztény gondolkodás át tudja alakítani a politikai, kulturá
lis és gazdasági halmazokat olyan együttéléssé, melyben minden
európai ember otthon érezheti magát, mely a nemzetek családját
alkotja, s melytől a világ más régiói is gyümölcsöző ösztönzést
nyerhetnek" (EiE 121).
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