
ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

VI. PÁL PÁPA LEVELE ALFRINK BIBOROSHOZ ES A HOLLAND POSPOKOKHOZ

Január els ő napjaiban zajlott le a holl and lelkipásztori zsinat V. tel jes lét
számú ülése . A zsinatnak 108 szavazó tagja volt: ebból nyolc püspök; a hol
land egyházmegyét 10-10 tag képviselte; 10 kiküldöttje volt a szerzet esrendek
nek; öten a központi tanácshoz tartoztak; 15 személyt pedig a holl and hie
rarchia nevezett ki. Jelen volt még 11 nem szavazó megfig yel ls . A részt 
vevők átl agos életkora 43 év. A megbeszélések témá ját :I papi funkciók
korszerúsi tése és a papi cöli bátus kérdése képezte .

Az O s s e r v at o r e R o m a n o jan. 12-13·i száma közétette azt a fran
cianyelvú levelet, amelyet VI. Pál pápa december 14-én irt Alfrink bíborosn ak
és a holland püspökök nek. Ime a levél szószerinti ford ításban:

. 1966 novemberében egy üzenete t küldtünk Onnek , Biboros Úr, valamint
Hollandia többi püspökének , a szerzeteseknek és a katolikusoknak: bíztosttot
tuk mindannyi ukat arról, hogy Imáinkban igen közel vagyunk Onökhöz ebben
az órában , amely különösképpen Iontos országuk egyháza számára. Ez volt
az a pi llanat, amikor a hollan d katolikusok képviselői, ,püspökeik felszólitá
sára és az ó vezetésük alatt , összejöt tek, hogy alaposan tanulm ányozzák a
zsinat i határozatokat , hogy behatol janak azok szellemébe, hogy megtalálják
a legmegfele lőbb utakat a lelk i és vallásos életben, az apostolkodásban, a
zsinati határozatok hathatós alkalmazás ához'. Ebben az üzenetb en azt is ki
íejeztük. mi lyen komo lynak és kényesnek t űn t szemünkben a holland katoli 
kusoknak ez a kezdeményezése ,új és egyedülálló jellege' rnlatt , de ugyanak
kor azt is hangoztattuk, hogy bízunk Bennetek . T i sztel endő Testvé rek. akiket
a Szentlélek lsten Egyházának kormányzására rendelt (vö. Ap . Cs. 20,28) .
Azt remé lhettük ugyanis, hogy e nehéz vállalkozás és a t i türelmes munkátok
révén a hitletéteményt húségesen megőrzi k , de ugyanakkor megtalálják azt
:I rnödot. ahogyan korunk emberei számára hathatósabb és alka lmasabb m ö
don bemutathatják a hitet . Ami a ref ormtervezeteket és a hely i struktúráknak
az új történelmi körülményekhez való alkalmazását Illeti : azt gondoltuk, hogy
a gyakor lati javas latokat a je len Intézmények gondos vizsgálata után terjesz
tették elő különbözö szakterü leteken jártas emberek, Ilkiket a .s ensus Eccle
siae" vezet és akik jól látják a je len óra szükségeit. Azóta a . Pastoraal Con
cl lie" már négy teljes lét számú ülés t tartott. az ötödiket rnost januárban tart 
ják. Tudomásunk szerint az i lle tékes Hatóság eddig még semmifé le határoza
tot nem hagyott jóvá, viszont tudju k, hogy II Püspöki kar a viták kllndul ó
pont jául elfogadott bizonyos . beszámol ö-tervezeteket". Nem hallga that juk el.
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hogy e tervezetek doktrinális áll ít ásal között vannak olyanok, amelyek nyug
talanítanak bennünket és amelyekkel szemben komoly fenntartással kell
élnünk. Nem minden alap nélkül beszélt a sajtó egy másik nehézségről is :
a holland katolikusok nincsenek arányosan képviselve ezeken az összejöve
teleken. Végül ami e lelkipásztori zsinat üléseinek cé lki tűzéseit és terveit
i ll eti : egy lényeges megfigyelést kell tenn ünk. A beszámol ö-tervezetekben
igen ritkán Idézik a II. Vatikáni Zsinat aktáit és a Tanítóhivata l újabb rendel.
kezése it. Sőt mi több : a tervezet reflexiói és javaslatai nem igen vannak
összhangban a Zsinat és a Tanítóh iva tal dokumentumaival. Konkréten most
arra a két javasiatra gondolunk, amelyet a közeli ülés vit áinak bázisául fogad.
tak el : 1) .a mlnlsztérl áli s hiv atal gyümölcsöző és megúj ított rnűköd é s é r öl "

és 2) a . sze rzetesekről ' szóló tervezetre. T i szte lendő Testvérek, már ti ma
qatok is bíráltátok e tervezetek néhány téve s vagy félreérthető állí tását és
r ámutat tatok bizony os veszélye s orientáció kra. Mo st mi is fe lhívjuk lelki
pásztor i figyelmetek et néhány kifogásolható pontra. 1. Am i a minisztérláli s
hivatalt i lle t i: a) az Egyház célját és feladatait ügy ír ja le a terv ezet , rnlntha
ennek az Egyháznak a küld etése kizárólag evi lági lenne; b) a papi hivatal t
úgy tekinti , rnlntha az a keresztény közösségtől eredne; c) nem egy helyen
szétválasztják a papságot és a cölibátust , éspedig néha egészen határozott
követelésse l; d) bírálják azt a tételt, hogy egyedül a férfi lehet pap ; e) a
Pápáról csak azért szólnak, hogy minimizálják Krisztustól kapott hivatalát és
lelki hatalmát stb . 2. Ami a szerzetesekről szóló tervezetet ill et i : a szöveqek
ben nem egy olyan doktrinális hiányosságat vagy félreé rthe tő meqfoqalrna
zást találunk , amelyeknek gyakorlati alkalmazása siralmas következmények·
hez vezethetne. Ti sztelendő Testvérek, megértjük azt, hogy igen nehéz hely
zetben vagytok, az utóbbi években Hollandiáb an egyre hevesebben for radalmi
nézetek jelentkeznek. Az vil ágos, hogy az új nehézségeket nem a Hlerarchill
támasztja : a Hier archián ak egyszerúen szembe kell néznie a je lentkező problé
mákkal. Másrészt távol van tőlünk az, hogy leki csinyel jük mindazt a jót ,
amelyet egyházmegyél tekben több területen megvalósitatok. De a veszélyes
elhaj lások láttán, amelyek kikezdhet ik Hollandia katoli kusainak a hit ét, egye·
temes lelkipásztori hivatalunknál fogva kötelezve érezzük magunkat arra, hogy
megkér dezzük: hogyan jöh etn énk segí tsége tek re , hogy megerősltsük tekln
té lyeteke t , hogy könnyebben mego ldhassátok u holl and egyházban jelen tkező

nehézségeket?

Add ig is míg választ kapunk t ől etek , tekintve, hogy hamarosan megkezdő·

dik a . Pastoraal Conc ilie" teljes létszámú ülése, szeretnénk két fontos kér
désben eligazítást adni. - Figyelembe véve a fent ebb emlí tett irányzatoka t,
továbbá gondolva a hitletétemény és annak kifejezése közötti lényeges kü
lönbségre , úgy gondoljuk , hogy főleg arr a kell ügyelnetek, amire mint a ke
resztény tanítás mesterei hivatva vagyt ok : érintet lenül továbbadni a Kinyilat
koztatás ta rtalm át. amelynek az Egyház a letéteményese. Második fig yelmez·
tetés ünk pedig a papi cöl ibátus konkrét kérdésével kapcsolaros. A katolikus

79



Hierarchia kötelessége az Egyház jelen nehézségei közepette világos szá
munkra: a II. Vatikán i Zsinat tanítása szerint mindenkit arra ösztönözn i, hogy
tisztelje és nagyra ér tékelje a lati n Egyház eme egyedülálló kincsét , a kon
szekrált cölibá tust; világosan és határozottan tanitani, hogy a tökéletes tiszta
ság nagylelkü gyakorlása nemcsak hogy lehetséges, hanem öröm és szentség
forrása; mindenütt megismertetni és megteremteni azokat a feltételeket,
amelyek a tisztaság gyakor lásához elengedhetetlenek. Mi magunk már többIz
ben kifejeztük véleményünket a papi cö lib átussa l kapcsolatban. Jól tudjátok,
hogy .Sacerdotali s coellbatus " eimmel külön enciklikát is szentel tOnk a
témának. Ebben a körlevélben válaszoltunk azokra az ellen vetésekre, amelyek
a kérdés körül felmerülnek. Kitértünk rá néhány levelünkben is. amelyeket
a közelmútban Biboros Úrhoz írtunk, és legújabban december 15-én, a Bíbo
rosi Kollégiumhoz intézett beszédünkben is . Úgy érezzük, hogy magatartásun
kat helyeslik püspöktestvéreink. Mindenesetre az Egyház irán ti felelősségünk

tudata diktálja e magatartásunkat : hüségesek akarunk lenni a Zsinat tanlt ás á
hoz; továbbá felelősek vagyunk a [ öakarat ú emberek e lőtt ls; ezek megértik,
hogy napjainkban. amikor a közéletben és magánéletben az erkölcsi hányat
lást segítik elő bizonyos erők , milyen fonto s szerepet játszik a lati n Egyház
évszázados tanúságtétele, a papoknak és a szerzeteseknek megszentelt cöli 
b átusa . Ti sztelendő Testvérek. meg vagyunk győződve arról , hogy akár doktri 
nális, akár egyházfegyelmi kérdésekben azzal teszitek a legjobb szolgálatot
papjaitoknak és híveiteknek a jelen pillanatban - különösen a hamarosan
megnyiló lelkipásztori zsinaton - . ha a vita tott kérdésekben világosan, hat á
rozottan az egyetem es Egyház álláspontját teszitek magatokévá. Az egyenes
lelkek hálásak lesznek , ha megerősítitek őke t hitükben és egyházszerete tük 
hen. I:s a Legfőbb Pásztor , Episcopus animar um vestrarum (1 Pét 2,25) , aki
tanúja szenvedésteknek és érdemei tekne k, a jó és hüséges szolgáknak fenn
tartott jutalomban részesít bennete ket. Ezekkel az érzelmek kel adjuk Rátok
és kedves hollandiai gyermekeikre. nagy-nagy szeretett el, apostoll áld ésunkat" .

HANAUER A. ISTVAN PDSPUK SZDLET~S~NEK CENTENARIUMA (1869-1969)
(Bánk József püspök 1969. dec. 21-i körleveléből)

István püspök, "ha élne, most decemberben töltené be a sz ázadtk ével.
Szükségesnek tartom, hogy e szép jubileum kapcs én róla megemlékezzek,
életének és munkásságának rövid jellemzőlt mindnyájunk tanulságára Itt
közzé tegyem .

Hanauer A. István 1869. december 28-án született Pápán. Szülei jómódú
vaskereskedők voltak. A gimnilziumi tanulm ányokat a kalocsai jezsuit a Inté 
zetben végezte . Mint a veszprémi egyházmegye klspapl át püspöke az lnns-
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