
VI. PAL LEVELE VILLOT BIBOROSAL AMTlTKARNAK
A PAPI COLlBÁTUSRÖL

Az O s s e r v al o r c II o m a n o fc bruár 4-i száma e l ső oldalán tette
közzé azt a levelet. amelyet a Szerit atya Vill ot bíborosáll amtitkárhoz ir t a
papi nőtlens éqr ől , VI. Pál ezt a harminc év óta nem használ t . Iormulát"
választotta. hogy áll ást foglaljon a hollandiai egy ház követeléseivel kapcsola t
ban. A levél jórészét szószerin ti ford ftá sban közöliük: csupán bizonyos s tí lus-

fordulatokat. vagy lényegtel en kitételeket hagytunk cl.
. Bíboros Úr! - Hollandiában a napokban a papi cöli bátussal kapcsolat

ban nyilatkozatokat tettek közzé. Ezek mély fájdalomm al töltöttek el ben
nünket és számos kérdést vetettek föl lelk ünkb en; egyrészt a róma i katolikus
egyház szent törvényét támadó súlyos áll ásfoglalás lndlt óokalt , másrészt az
lsten népe. különösen pedi g a papság és a papságra készülő f iatalok körében
várható vi sszahat ást i ll e tően . Az e g é s z egyh ázban mekkora zavar lesz rnin
denn ek az eredménye és milyen visszh angot fog kelteni a dolog a keresz
tények és az egész embercsalád más tagjai részéről! E kérdése kkel kapcsolat
ban úgy érezzük. hogy apostoli hivatalunkban közvetl en munk atár sunk e l őtt

ki kell tárnunk lelkünket.
- Alázatos és teljes őszinteséggel mindenekelőtt azt kérd ezzük magunk

tól . hogy nem vaqyunk-e valamiképpen fel elősek ezekért a szerencsót len
dönt ések ért. amelyek saját magunk és - úgy hisszük - az c g é s z egyház
felfogásától eltérnek.

Az Úr lsten a tanú nk. hogy mck kora naqyrabecsül éssel . szeretett el és
bizalommal viseltettünk a holland egyhá z iránt. 105 On. Bíboros Úr. tud ja,
hogy mekkora ti sztelettel és harátsággal igyekeztün k min d szemé lyes tárgya 
lásainkban . mind level einkb en. mind a szentszék hivatalainak é rdek l ő dé s é n

keresztül a szóbanforgó nyilatkozatok elhangzását megelőzni . Ezek a nyi lat 
kozatok sok bizonytalanságnak és zavarnak az e l ő íd éz ől . Következésképpen
súlyos és sürgető kötelességünk . hogy vil ágosan megmutassuk. mit gondo
lunk és rni a szándékunk. Mert a Gondviselés ebben a nehéz ór ában vala
mennyi egyh áz gondját a váll unkra rakta .

Jól ismertek azok az érvek. amely ekre hivatk ozva a r órnai -kato liku s egy
ház annyi kegyelmi . életszents égi és apostoli gyü mö lcsö t t e rmő évszázados
törvényét gyökeresen meg akarják vátoztatn i. De ezek az érvek - és ezt
minden félreértést kizárva mondjuk - ezek az érvek nem győznek meg ben
nünket. Ezek az érvek ugyanis egyáltalán számba sc m vesz ik mint valóságot
a természetfeletti rendet. pedig err ől megfeledkezni sohasem szabad.

Mivel ezek az érv ek a természetfölötti valósággal nem számolnak. a pap
ság eredeti tiszta fogalmát is kikezdik. Mert az egész kérdést más dimen 
zióban . mint az evangé liumi küldet és dimenziójában. vizsgáln i nem lehe t.
Ugyanis hltünk és az lsten országába vetett reményünk erejében ennek az
evangéliumnak vagy unk hirnökei és tanúi. A püspöknek és a papnak arra
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sz él a küldetése. hogy a kegyelem és az igazság evangéliumát hirdesse. a
vil ágnak az üdvösség üzenetót tolmá csol ja. ébressze egyben bűneinek és
megváltott voltán ak a tudatára . serkentse reményre . szakítsa el a mindig és
újra sz ület ö bálványoktól és térítse Jézus Krisztushoz. Az evangélium érték
világát megérteni és megél ni csak hitben. imában. penitenciában. szeretet
ben lehet. Nem hiányozhat sem a küzdelem . sem a kemény önmegtagadás.
Mint történt Jézus Krisztussal és apostolaival. azokat. akik az evangélium
ért ék-rendj ében élnek. a vilá g olykor megveti . kigún yolja. sőt üldözI. A Kri sz
tusnak való teljes önátadás legfelsőbb foka a kereszt botorsága.

Mindennek megértése századokon át ér l e lődött a keresz tényeszményért
folytatott sok-sok küzdelem között és arra késztette a r órnaí-katoltkus egy·
házat. hogy a családalapl tás ról való lemondást kívánja azoktó l. akik a pap
ságra készülnek. Ezt az áldozatot önként korábban is az evangéliumnak Igen
sok szolgája vállalta.

Azok az érvek. amelyekre éppen csak utaltunk. ma jobban. mint valaha.
megállj ák a helyüket . I:s vajon rni, akiket Jézus Kri sztus követésére hívott .
képtelenek lennénk ellogadni a hosszú tapasztalat álta l megerősített tör
vényt . azt. hogy csal ádot és hálónkat elhagyva. kövessük Jézust és vigyük
mindenfelé az ó jóhírét ? Kik tudnák tolmá csoin i fel szabadltó üzenetét ko
runk emberének jobban. mint azok a lelk ipásztorok. akik visszavonhatatlanul
és fenntartás nélkül egyedül az evangélium szolq álat ára szentelik magukat ?
Éppen ezért az lsten . J ézus Krl sztus. az egyház és az egósz vil ág elő tt maq
fontolva a dolgot. köte lességünknek tart juk. hogy. amint már is méte lten
tettük . újra kijelentsük: a papság ós a cölibátus közli kapcso lat. ahogyan
évszázadokkal ezelőtt lét rejött a római katolikus egyházban. Igen nagy és
mással nem póto lható érték . Vakmerőség volna lebecsüln i . vagy egyenesen
lassan eltűnn i hagyni ezt a századok álta l megszentelt köt eléket. hiszen al
önátad ásnak mással össze nem hasonlí tható szimboluma. Ami azokat a pa
pokat illeti . akik elismert okokból képtelenek a cö lib átus ban kltartant. 
tudjuk. hogy számuk cseké ly . hiszen a nagy többség lsten kegyelm ével hű

akar maradni az lst en és az egyház e lőtt vállalt kötelességéhez. - a cöli 
bátusra képtelen papok felmen tési kéreimét ellogadjuk és minden esetet
k ül őn megvizsgá lva. teljesítjük . Atyai szere tetü nk megérti állapo tukat. de ez
a szeretet nem akadályoz meg minket abban. hogy döntésiiket sajnálatt al ne
hclytelenitsük. Azonban az egyház. mint te tt e a m últban , a jövőben is az
igehirdetést. a hit szolgála tát és a szentségek kiszolgáltatását csak azokra a
papokra bízza. akik a köte lességükhöz hűek maradnak .

Az a tény. hogy annyi módon támadják a cölibátust. különös in ódon e l ő 

ír ja nekünk . hogy biztassuk és bátor ít suk a köt elességükhöz hű papok vég·
telen sorát és valamennyinek nagy szeretette l áldásunkat küldjük.

Miu tán a dolgot alaposan megviz sgáltuk. vil ágosan kimondjuk : nem enged·
hetjük meg. hogy papként működjék az. aki. miután az eke szarvára tette a
kezét. visszafordult . A sokszor emlegetett keleti egyházban is ez a gyakorl at.
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Most , amikor a cólibátus törvényét meqe r ő s i tj ü k . nem feledk ezünk meg
egyes nehéz és sajátos körülmények közt kormányzó püspökök gondolatáról :
hátha szóba jöhetne olyan érett korú férf iak pappászentelése. akik családi
életükkel és hivatásuk gyakorlásával is példát mutattak a keresz tény életre .
E tervet súlyos fenntartással kell fogadnunk . Nem illúzió csak. hogy ez a
megoldás egyes sajátos körülményekkel küzdö egyházak megoldása marad?
Más egyházakat nem körny ékez majd meg a kísértés. hogy il paphiányt így
orvosolják? Ez il megold ás olyan sú lyos követelményekkel járhat. hogy e l ő 

zetesen püspőkrestv érelnkkel a dolgot alaposan meg kell vizsgálnunk.
Velünk együtt On is tanúja annak, Bíboros Úr , hogy mindenfelöl milyen

sok püspöktestvérünk és más gyermekünk kéri. hogy a cölibátus haqyo
mányán ne változtassunk . Valamennyien hozzánk csatlakozva ki fe jezik egyben
reményüket, hogya holland püspökök az apostoli székkel a bizalom és test 
vériség alapján állva felülvizsgálják a dolgo t . Ennek imában és szeretetben
kell megérnie . Legjobban mi kíván juk . hogy il holland főpásztorokkal a rncq
oldáshoz segítő eszközöket megtálaljuk.

Kérjük , Biboros Úr, biztosítsa a holl and püsp ököket . papokat , hívoket
állandó szeretetünkról. de egyben arról a meggyőzödésünkrő l is, hogy az
egész egyházat érintő dologban hozott dönt éseiket és állás fog lalásukat a
felsorolt szempontok szeri nt föltétlenül felül kell vizsgáin!. Kérjük . lépjen
kapcsolatba a világegyház püspökeivel . kérje meg valamennyit. hogy pap
jaik at biztosítsák szeretetünkröl. Figyelemmel kísér jük aposto li rnunkájukat.
minden problémájukat és velük együtt számon tartjuk, mennyire nagyszeni
a kegyelem. amellyel az lsten megajándékozza öket, monnyire szent az el·
köte lezettségük és milyen sokat kíván tőlük hivatásuk . A papságra készülő

fiatalokra is gondolunk. Ok az egyház reménysége, holnap már nekik kell
hirdetnl ök az evangél iumot. ha visszavonhatatl anul ügy válla lják a papi életet.
amint az egyház ezt tőlük kívánja:

Levele végén a pápa a hívek imáját is kéri, hogy az lst en minden papnak.
mind en hivőnek adja meg a hitbeli állh atatosság, a reményben való erősség

·~ s a lángoló szeretet kegyelmét.
A pápa Vlllot b.boros állarntitk árnek írt levelét febr. 2.·án írta alá.

A PAPOK TOVABBKepZeSE

A Papok Kongregáció ja febr . 9-én tette közz é azt a levelet , amelyet már
több mint egy éve, 1968. okt. 18·án megszavaztak a kongregáció plenáris
ülés én a papok továbbképzésével kapcsolatban. A püspökkari konferenciák
elnöke inek megküldött levelet 1969. november 4-én, Borromei Szent Károly
ünnepén írta alá Wright bíboros. a Kongregáció prefektusa. A hivatalos latin
szöveget az Os s e r v a t o r e R o m a n o 1970. febr . 9·10·j száma k őz ll: az

75


