
nodust, ezenkívül kiszéles íti és állandósítja a szinodusi ti tkárságot . amely
ben valamilyen módon a világon szétszórt püspökök is képviselve lesznek, és
lehetőség nyílik arra is . hogy a szinoduson tárgyalandó témákat javasolhas
sák e képviselőiken keresztül. Ezzel a Pápa ismét egy fontos lépést tett a
kollégialitás gyakorlásának kiszéles ítésében . Záróbeszédében azt is hang
súlyozta . hogya szlnodusl atyák többi kívánságát is figyelembe akarja venni.
Anélkül hogya primátus Krisztus által akart karizmájáró l lemondana (ezt
nem is tehetné). a közös felelősséget meg akarja osztani a vil ág püspökei
vei, kész elismerni a helyi egyházak sajátosságait. figyelembe venni a szub
szidiaritás elvét és helyet engedni a jogos plura lizmusnak . Mindezt term é
szetesen a hit és az egyházfegyelem egységének megőrzésével.

Mivel a Pápa záróbeszédében külön szólt a papokhoz és a szerzetesekhez,
a tervezett két zárónyilatkozat közül a papoknak szánt üzenetet nem hozta
nyilvánosságra a szinodus. A másik , a szinodus munkáiról szóló rövid záró
nyilatkozat az O s s e r vat o r e R o m a n o október 29·i számában jel ent
meg. Ebben a többi között ezeket olvassuk: . Kö vetve a II . Vat ikánum tan ít á
sáto ez a szinodusi ülés mindig az Egyház egyetem es küldetését tartott a
szem előtt: terjeszteni és megerősíteni a hite t . segíteni a lelki élet növeke
dését és szolgálni az emberi társadalmat. E küldetés megvalósításáho z egyre
inkább össze kell fogni minden hivő er öfeszltés ét, mindenk inek saját hiva
tása szerint ki kell vennie részét az Egyház küldetéséből. Mivel Krisztus az
Egyház gondozását és kormányzását az Apostolokra és követőire bízta. akik
Péterrel együtt és az ő fősége alatt gyakorolják ezt a megbízatást, meg kell
őrizni és növeini kell azokat az energiákat, amelyeknek forrása és principiu
ma egyrészt a Pápa primátusában, másrészt a püspökök kollé gialitásában
keresendő . Viharoktól tépázott korunkban semmi sem olyan fonto s az Egy
házban és a világban , mint az egységről és a békéről való tanúságtétel. Az
Egyház egysége , amelyet annyira óhajt a keresztény nép, igen nagy mérték
ben a Szentszék és a püspökkari konferenciák közti , valamint a püspökök
egymásközti együttmüködésétől függ . A szinodus éppen ezt akarta hathat ó
sabbá tenni ... "

OSSZEFOGLALó JELENTtS AZ EURÓPAI PDSPOKOK MÁSODIK
SZIMPOZIONJÁRÓl

Juliu s tu-én ért véget az európai püspökök második szimpoziónja. A svájci
Chur szemináriumban 19 ország képviseletében 115 főpásztor négy napon át
tárgyalt a papság mai problémáiról. A beszámolók és megbeszélések köz
ponti témája a következő volt: .A pap a megújúló Egyházban" . Magyarország
ról két főpásztor , Ijjas József kalocsai érsek és Brezanóczy Pál egri érsek
vett részt a szimpozionon. Hétfőn este az ünnepélyes megnyitó alkalmával
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elóbb a churi püspök köszöntötte az egybegyülteket. majd pedig Etchegaray
párizsi segédpüspök . a szimpozion titkára vázolta fel a megbeszélések célját
és menetét. Az újságfrók megjegyezték. hogya résztvevők bemutatása alkal 
mával Suenens és Alfrlnk biboros különösen élénk tapsot kapott. A szimpo
zion légkörét az tette kissé feszültté . hogya churi Volkshausban a püspökök
kel egyidőben mintegy nyolcva n kontesztáló pap. - t lz európai országból 
szintén megbeszélést tartott; azt kivánt ák. hogya püspökök tanácskozásán
egy delegáció révén képviseltethessék magukat. A püspökök ismételten visz 
szautasitották e papok kivánságát. Elhatároz ásukat a következőképpen in
dokolták: ök maguk csak információ-szerzés végett jöttek össze . fel akarják
mérn i a papok heiyzetét a különbözö országokban . vil ágosabban látni a probl é
mákat. De nem áll jogukban döntéseket hozni hazájuk püspökkari konferenci á
ja nevében . Másrészt a kontesztáló papok sem képviselik a papságot, hiszen
véleményüket. követeléseiket nem irja al á a papok túlnyomó többsége. (Csak
ugyan. a hangoskodó és kontesztáló csopo rt kihasználta a szenzác iót-ke reső

sajtó publlelt ás át. hogy nyomást gyakoroljon a püspökökre .) Ezek a kontesz
táló papok még több kisérletet tettek. hogy zavart keltsenek. mivel a hiva
talos üléseken nem vehettek részt és nem is adhattak közös sajtónyilatkoza
tot a püspökökkel. amint ezt kivánták. Viszont több főpásztor külön tal ál
kozott egyesekkel. hogy elbeszélgessen velük problémáikró l. - Az e l őadások

közül főleg hármat emelünk ki : Döpfner , Tarancon és Suenens blbcros ét.
Még az els ő napon. hétfőn este Oöpfner biboros. müncheni érsek és a német
püspökkari konferencia elnöke arról beszélt . melyek a változat lan és a változó
elemek a papságban a mi forradalmi változ áson áteső korunkban. A papság
mai helyzetének lelrásában felhívta a f igyelmet olyan elemekre. amelyeket
elhanyagoltak azok. akik csak ugy által ánosságban beszéltek a papi küldetés
ről. A mai elviláglasodó társadalomban a pap többé már nem kiváltságos
ember . nem kiemelkedő funkclót betöltő személy. hanem egy a több i ember
között , szolidáris minden emberrel. Igaz. hogya szentelés visszavonhatatlan
és megkülönbözteti a papot az egyszerü hivőtól vagyis különb ség van a mi
niszterlális papság és a megkereszteltek általános papsága között, ahogy
ezt a Zsinat is hangoztatta - . de az egyházi rend mégsem kölcsön öz a pap
nak valamiféle kiváltságos metafizikai állapotot és nem is pótol ja a papi
szolgálat ra való alkalmatlanságot. Oöpfner biboros az Újszövetségre . a Zsin at
tanitására és Karl Rahner teológlájára hivatkozva próbálta megvilágítani a
papi szolgálat mibenlétét : az evangelizálás. a kiengesztelódés és Kris ztus
Testének épitése képezik a hármas-egy szolgálatot . Az lsten Igéjének hirde
tése. a szentségek kiszolgáltatása. és lsten népének kormányzása egy célt
szolgál : Krisztushoz vezetni az embereket. vagyis közvetíteni nekik a krlsz
tusi életet. - Elég nagy feltúnést keltett még Tarancon biboros. toledói ér
sek előadása : . A pap az egyházi megújulásban" . Többek között kiemelte .
hogy egyes papi csoportok megengedhetetlen tónusban vetik fel a problémái-

86



kat és még a püspökökkel való közössége t is veszélyeztet ik. Ezek a papok
elenyészé kisebbséget alkotnak , ezért nem kell általánosítani , mint ahogy ezt
sokszor az újságírók teszik. De ugyanakkor azt is hozzáfúzte a spanyol prio
más, hogy ezek a kontesz táló csoportok .gondviselésszerúek" lehetnek, hl
szen seg ítenek a problémák tudatosításában. A megoldásokról szólva Taran
con biboros hangsúlyozta. hogy el kell kerülni az egyházban az autorltarlz
must , az új visszautasítását. az uniformi zálást. Meg kell reformálni a pap
képzést. ügyelni kell a papi lelki ségre . olyan klimát kell teremteni a papok
számára. amelyben harmonikusan kibontakozik affektiv életük: s ezt segiti
elé a közös éle t és csoportos munka , a papi szolid aritás és a közös felel ő s

ség érzékének kifejlesztése. - Végül rövid en összefogla ljuk S u e n e n s
biboros csütörtök esti beszámol óját , amelynek ezt a cimet adta: .A pap lsten
népe szo lq álat ában" . Előadásának elején lényegében ugyanúgy irta le a papi
szolgálatot. mint ahogy ezt az első este Döpfner blboros tette: az evang élt

zálás, a liturgikus közösség vezetése . a kiengesztelődés múvének szolgálata
és a hivek le lkipásztori gondozása képezik a papi szolgálat lényegét. Ehhez
a papnak tekintélyre van szüksége. A tekintély az egyházban nem csupán a
rend fenntartását szolgáló Intézmény, - hangoztatta a belga primás -;
célja az, hogyahiveket állandóan szembesitse az Evangéliummal. hiszen
ebben kell megtalálniok a közös hitet és a közös szeretetet, amely az üdvös
ségre vezet i őket. Suenens biboros a továbbiakban kiemelte. hogy nem le·
het elére meghatározni a holnap papjának alakját. Maga Krisztus sem hat á
rozta meg elére részleteiben a papi mivoltot és a sz o lqá latot , amikor az
egyházat alapitotta és elrendelte az újszövetsé gi papságot . A papot minden
korban igen összetett viszonyok határozzák meg: Kr lsztushoz, a püspökök
kollégiumához , papt árselhoz . hiveihez és világhoz f űz őd ő kapcsolatai. A mai
változásokat nyugodtan tudomá sul kell vennI. reali stának kell lenni és bio
zalommal teki nteni a j öv őbe . •Abban a modern társadalomban - hangsulyoz·
ta Suenens biboros - ahol eltünnek az egyes csoportokat elszigeteló vá:
laszfa lak és egyre inkább érvényre jut a demokrácia, egészen természetes
az. hogya pap többé már nem azonosítja magát egy meghatározott t ársadal
mi osztáIlya I. és nem akar többé egy meghatározott szociológiai státushoz
tartozni " . Malines-Brüsszel érs eke ezután az egységről és a plural izmusról
beszélt. majd pedig rátért a papi nőtl enség igen égető kérdésére . (Itt rneq
jegyezzük. a Churba összejött kontesztáló papok több javaslatot szavaztak
meg: ezek között szerepelt az az indítvány is . hogy el kell tö röln i a kötelező

papi cölibátust.) Suenens biboros azt sürgette. hogya cölibátust alaposan
tanulmányozni kell . figye lembe véve az Egyház és a vilá g mai helyzetét ; nem
kell egyedü l a papi hivatások csökkenésére hivatkozni. amikor a fakultatlv
cölibátusról esik szó. A belga blboros - személyes jogcímen és nem a belga
püspöki kar nevében - a következőket javasolta az európai püspökök m é
sodlk szimpozionján:
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1) EI kell mélyltenl a szabadon választott cölibátus evangéliumi értékét
és pozitiv módon erre kell nevelni a fiatal papokat,

2) revldeálnl kell a cölibátusra ill. az ezzel kapcsolatos felmentésekre
vonatkozó kánoni elóirásokat,

3) a teológusoknak tanulmányozniok kell . ml tartozik a miniszteriálls pap
ság lényegéhez és ml járulékos elem benne, és végül

4) meg kell vizsgálnl a nős emberek szentelésének kérdését, tekintettel
a nagy paphiányra.

Suenens biboros előadása során felolvasta még azt a levelet. amelyet a
neves svájci teológus, Hans Küng irt a szimpozion főpásztorainak. Küng
szerint a papság mai válsága Igen sulyos . A problémák megoldását nem lehet
halogatni . és nem lehet letünt korok módszereiveI boldoguln i. Igen sok pap
elhagyja hivatását. Meg kell óvni az egyházat az állandó veszteségektől . a
pszichológiai hasadásoktól. az önkényes és rosszul orientált mozgolódások
tól. Majd pedig KOng a reformáció korára utal : ha akkor a püspökök b átrab
bak lettek volna és jobban teljesítették volna lelkipásztori feladatukat, talán
az Egyház elkerOlhette volna a hitszakadást. aminek következményeit még
ma ls érezzOk.•Ma öt éwel a Zsinat után - fúzl hozzá szószerint Küng 
nem nyiJatkozatokra. hanem lelkipásztori döntésre várunk a cölibátus, a papi
státus és a papok politikai elkötelezettségének kérdéselben", (Itt jegyezzük
meg, hogy Küng nyilvánvalóan magáévá tette a kontesztáló papok három leg·
fontosabb követelését.) Suenens blboros beszámolója végén még annak a
kívánságának adott kifejezést. hogya papság problémáit t űzzék napirendre
a pOspöki szinodus rendkivüli OIésén vagy a VI. Pál által létrehozott nemzet
közl teológiai bizottság összejövetelén. - A churi szimpozion végén. cs üt ör
tökön este - Etchegaray püspök, a szinodus titkára. felolvasta a püspökök
zárónyIlatkozatát. Ez a dokumentum többek között kijelentI. hogya négy na
plg tartó megbeszélések csak szorosabbra fűzték a kapcsolatokat az európai
püspökök között, A nyilatkozat ezután felsorolja a papság mal problémáit: az
uj modern IdeológiákkaI szemben a papnak el kell mélyltenle hitét; új egyen
súlyra van szüksége. A világ felé való nyitottság azt követeli tőle . hogy re
vldeálja lelkipásztori módszereit és ott igyekezzék elérni az embereket. ahol
azok élnek és dolgoznak. Egyes papok - folytatja a zárónyIlatkozat - két
ségbevonják azt, hogy a cölibátus a papság lényegéhez tartozik és vitatják
annak kötelezó voltát. Mások, Igen sokan. azt követelik. hogy javltsanak élet ·
körülményeiken és lelkipásztori munkájukban jobban támogassák őket. A mal
pap kezdeményezni akar; nem csupán azt kivánja feletteseitől, hogy megért
sék és hogy párbeszédet folytassanak vele , hanem Igazában kl akarja venni
részét a felelósségből . jóllehet elismeri , hogya tekintély végső gyakorlása
a pOspökökre tartozik. Változásokra van tehát szükség - hangoztatja a püs
pökök zárónyIlatkozata. - de ugyanakkor meg kell órlznl azt. ami a papság
változatlan lényegéhez tartozik. A papi küldetés célja végső soron az em-
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berek szolgálata , lsten népének szolgálata. A dokumentum végül igy követ
keztet: hogya közös európai lelkipásztorkodást elómozditsák, alkalmasint
elóre kell menni és tanulmányozni kell a közös munka új lehetőségei t. A
kérdést megbeszélik az egyes európa i országok püspökökkari kentere nelál
nak elnökei az őszi püspöki szinodus alkalmával. Az európai püspökök máso
dik szimpozionja - Etchegaray t itkár szavaival - nem akart sem .mlni
zsinat, sem pedig elö-sztnodus" lenni . A 19 európa i ország f őp ásztora i t est
véri dialógust akartak folytatn i a papság mai problémáiról , kölcsönösen tá
jékoztatni egymást. Minthogy Igen összetett probl émákról van szó, négy nap
alatt nem hozhattak látványos döntéseket; különben sem képvi selték orsz á
gaik püspökkari konferenciáit. Elókészitették a terepet további megbeszélé
sek számára és az ő sz i szinodus munkáihoz is több szempontot nyujtottak. A
szimpozion legfontosabb konklúziója: el ő kell mozdítani a kutatást a papság
természetével és missziójával kapcsolatban a teo lógiában és az ernbertu do
mányok minden ágában.
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