
AZ EGYHAZ SZAVA

VI. pAL PAPA FELHIVASA :

IMÁDKOZZATOK PAPI ÉS SZERZETESI HI VATÁSOKÉRTl

Apr. 12-én, vasárnap tartották meg a világegyházban a papi és szerzetesi
hivatások napját. VI. Pál pápa err e való elökész ületü l a következő üzenetet
intézte a főpásztorokhoz és a hív ekhez:

Buzdító szavunkkal , íme , új ra főpász to r-testvé re i n k hez és gyermeke inkhez
fordulunk . Az Egyház szempont jából életfontosságú dologra akarjuk felhívni
figyelmüket. A papi és szerzete si hivatásokról kívá nunk szólni. Jó aikaimul
szolgál erre az a körülmény , hogya húsvét utáni másod ik vasárnapon szerte
a vilá gegyházban a papi és szerzet esi hivatások napját tart ják.

Mi ennek a napnak u célja? Mi re akarja figyelmeztetni a híveket ? Arra,
hogy hányféle formája van a hivatásnak: - papok, diakonusok, szerzetesek,
hithirdetők , szemlé l ődők vannak az Egyházban. A hiva tások napja továbbá
tudatossá akarja tenni mind en hívőben. hogy egyálta lán nem magánügyaz,
ki és miért lép egyházi pályára. Az egész Egyház sorsa függ att ól, vannak-e
elegendő számban igazi hivatások. Végül a hivatások napján a hív ek imáját
kérik : közös imával for duljanak az aratás Urához, hogy keddjön rnunkásokat
aratásába.

Korunk egyházának sok nehéz problémája között a l e gsürgetőbb a papi és
szerzetesi hivatások csökken ésének a problémája. Ez sok helyen egyre súlyo
sabb lesz. Ennek a jel enségn ek sokfé le oka van. F ő oka ugyanaz, ami magának
az egyháznak is annyi bajt okoz: a társadalomban viharok követ ik egymást
és mélyreható változ ások vannak folyamatban. Egyetl en nevére méltó ke
resz tény sem maradhat közörnbös ezen aggasztó jelenségek terj edésének
látt ára anélk ül, hogy tunyasággal ne vétkezne, i l l. hogy ne muta tná magát
érzéket lennek olyan lényeges köte les ség irány ában, amely az lsten népe
minden tagjának köteles sége. De hasonlóképpen súlyos tévedés voln a, ha
valaki a bajok látt án elbátorta lanodnék, vagy a pesszi mizmusnak engedne.
Ugyanis a papi és szerzetes i hi vatásokat az lsten osztogatja, és semmiképpen
sem lehet kételkedni abban, hogy lsten igenis gondoskodik egyházáról, hiszen
Jézus Krisz tus megígért e, hogy vele lesz a világ végezeté ig. Tehát rnaqunk 
ban kell keresnünk annak az okát , ha szerte a vil ágon olyan kevés a hivatás.

Értsé tek meg jól : magunkban kell az okot keresnünk és nem a fi atalokban ,
mert ifjúságunk nem kevésbé nagy l el kű ma, min t volt tegnap. Még abban az
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esetben is bízunk korunkn ak a naqy eszmények fe lé nyílt. az embertestvére
kért áldozatot vállaló ifjúságában. ha a társadalomm al szembeni magatartása
sokszor a visszautasítás. vagy az e rősza kos lázadás is . I:ppen ezért hiszünk
abban. hogy sokan vannak. akik nagylelkűen tudnak felelni az lsten hívó
szavára. Különben is a jelentkező hivatások minősége mutat]a , hogy az lsten
ma is gondoskodik egyházáról és hogy reményünknek jó alapja van.

A hivatás kegyelme nem más. min t az Egyház és az lsten országa épít é
sére az ifjú léleknek ajándékozott nagyobb istenszeretet . De korunkban
gyakran megtörténik. hogy ez a kegyelmi ajándék nem éri el célját. Mert
csak kedvező körülmények közt érhet i el. Magában a lélekben. a családi
környezetben . a kere sztény közösségben kell a kedvező körülményeknek
meglenniök. és ott. ahol a papságra és a szerzete séletre a fiatalokat elő

készít ik . Mindenek e lőtt abban a fi atal lél ekben. amelynek lsten a hivatás
kegyelmét megadja. A hivatás eszményét úgy kell megmutatni a maga való
ságában és mind en szigorú köve telményével együtt. min t Jézus Krisztus
szeretetének való teljes önátadás t és az evangélium kizáró lagos szolgálatára
való visszavonhatatlan fölajánlás t . Csak abban az esetben fogadják lelk esedés
sel a fiatalok a hivatás kegyelmét. ha annak lényegét így bemuta tj ák nekik.
Nagyon sokat segít. sőt nem egyszer dön tő bef olyással van a fi atalokra egy
egy példáséletű papnak vagy szerzetes nek a tanúsága. Krisztus hívó szavát 
"Jöjj . kövess engem!" - a fiataloknak a pap to lmácso lla . és a szerzetesi
hivatás ese té ben is ugyanígy van. Igaz. manapság sok nehézséggel kell a
papnak megküzdenie. de íme: annak tudata. hogy áldozntos papi életének a
példája új hivatásoknak lesz el indítója. bátorl tásul szolgálhat neki magának.
Krisztusról akarnak hallani ma az emberek . jobban mint valaha; de hogyan
halljanak. ha nincs. aki Krisztusról beszéljen nekik?

Továbbá: alkalmassá kell tenni a fi atal lel ket arra. hogy az lsten hívó
szavát megértse és arra igennel válaszoljon. E szempontból nagy a családok
f elelőssége . mert nagyrés zt a család l égkö rétől függ. párbes zédet tud-e kez
deni a fiatal lélek az őt hívó Istennel. Sajnos . nem egy családban hiányzik
a hit és a szeretet. Pappá lenni annyit je lent. min t az lsten országa érdeké
ben vállalni egészen rendkívüli odaadással mások szeretetét. Szerzetessé
lenni meg annyit jel ent. mint váll alni . hogy az embernek egész életére legyen
elég az lsten. és a világ helyett az lsten jelenlétével és szerete tével érje be.
Adja lsten. hogya családb an ezeket az eszményeket nagyra becsüljék. kö
rükben hit és szeretet lakjék . mert e kettő nélkül egyetlen hivatás sem tud
kibontakozni. ~s itt most a kereszt ény közösség fel elősségéról is beszélnünk
kell. Amint a 2. Vatikáni Zsin at hirdeti. a hivatások felkarol ása és ápolása az
egész keresztény közösség köt elessége: a közösségnek pedig leginkább azál
tal kell e kötelességének megfelelnie. hogy tök életes keresztény élete t él.
A papi és szerzetesi hivatás ugyanis a keresztségen . bérmálásen és az
eucharisztián nyugvó általános keresztén y hivatást koronázza meg. A hivatás
csak abban a lélekben tud gyökeret verni. amely az ignzi kereszténységet
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megismerte és megszerette. A keresztény közösség hitélet ének buzgóságától
is függnek a hivatások. Ha nem él az evangéli umi nagylelküség szellemében.
kevés hivatás támad körében. Ahol vis zont a mind ennap vállalt áldozat ébren
tartja a hitet és magas szinvonalon van az istenszeretet, a papi és szerzetesi
hivatá sok száma is mindig magas lesz . Ezt eléggé bizonyit ja az a tény. hogy
szép, sót nagy számban vannak hiv atások azokban az országokban . ahol az
egyh ázat üldözik.

De a keresztény közösség nemcsak ennyiben felelós azért. hogy vannak-e
vagy sem körében papi és szerzetesi hivatások. Fel el ős azért is . hogy az álta 
lános légkör milyen hatással van a szemi nári umokban nevelt kispapokra . Ha
az elvilágiasodás szelleme uralkodik, ha hanyatlik az ima megbecsülése és
Krisztus keresztjének szeretete, ez a szeminá riumi nevelés re is hatással van.
és olyan gyakorlati megold ások fel é nyitja meg az utat , amelyek a papi élet
lényeges köt elességeivel ellenkeznek. A keresztény közösség lanyhasága
kompromi tt álhat ja a szeminári umoknak a zsinat által sürge tett és sokfelé
folyamatban lévö reformját.

A mondottaknak mindenkit meg kell gyózniök arró\' hogya hivatások jelen
válsá gát hiába akarják kizáról ag embe ri okokk al megmagyarázni. Azért kevé s
a hivatás, mert világunkban maga a hit jutott válságba. Tehát nem a papi
életet kell könnyebbé tenni, pl. azáltal. hogya latin egyház büszkeségéröl, a
cölibátusról lemond anak, mintha a papi élet megkönnyit ése után többen je
lentkeznének papnak. Minél jobban megfosztják a papi életet a nagylelkü
áldozattól , annál kevesebb fiatal fogja tapasztalni a papi eszmény vonzását.
A megoldást nem ebben az irányban kell keresni. Különben is , ahol a kis 
papokat olyan légkörben nevelik . amel yben az ima, a szeret et és az önmeg 
tagadás szell eme uralkodik, a cölibátus probl émája nem is vetödik föl ; a
fiatalok a legtermészetesebb dolo gnak tar tják, hogy magukat teljesen Krisz 
tusnak és az lsten országa szolgálatának szenteljék.

Azért szóltunk korunk egyházának e nagy szükségérö\, hogy szavunk
könnyebben talál jon visszh angra a nemes lelkekben , továbbá hogy nagy
nyomatékot adjunk a mindenek összefog ására és az orvo slás ilyetén való
keresésére vonatkozó felhívásunknak . Ez az összefogás szerény er őink teljes
felajánlását. legnagyobb befe ktetését kívánja . Azonban hogy fáradozásainknak
eredménye ls legyen . ennek feltételeként bíznunk kell az Istenben és a ter
mészetfeletti eszközök et kell használnunk . Mert sokkal Inkább lsten vezeti
az üdvösségre az embereket , mint mi, akik - Szent Pál apostol szerint 
csak lsten munkatársa i vagyunk .

Ime, a hivatások világnapja ezért lesz mindenekelótt az imádságnak a
napja. Nagyon bízunk tehát abban, hogy ezt a nagy szükséget látva , a hívek
az egész világon egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak az Úr Jézushoz azért ,
hogy sok és kiváló papi és szerzetesi hivatást adjon egyházának. azokat
pedig. akiket követésére meghívott. égi kegyelmével támogassa . Apostoli
áldásunkat adjuk mindazokra , akik e fe lhívásunkat megszívlelik , különösen
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pedig azokra, akik szemin áriumokban, szerzetesházakban tanulmányaik és
lelkiségük fejlesztésével arra készülnek, hogy egy napon a papi rend munka
társai legyenek.

Kelt a Vatikánban, 1970 márc. 15-én.
O. M. ford.

VI. PÁL PÁPA IMÁJA A HIT~RT

(A Szeritat ya egyik álta lános kihalIgatását fejezte be az alábbi imával) :

Hiszek, Uram, hinni akarok benned .

Add, hogy hitem teljes legyen , kétkedés nélkü li, és hassa át az emberi
és isteni dolgokról alkotott gondolataimat és ítélete imet.

Uram, add, hogy hitem szabad legyen, és személyes klbontakozásorn óhaja
elfogadja azokat a lemondásokat és feladatokat, amelyek ezzel járnak . Legyen
ez a hit személy iségem végsó célj ának kife jezóje, mert hiszek tebenned, ó
Uram !

Uram, add, hogy hit em szilárd maradjo n a külsó megpróbáltatások köze
pett, határozott a Szentl élek belsó tanúságtételének fényében , amely követ
keztetéseiv el megerósít és megnyugtat, át lényegít és megpihentet .

Uram, add, hogy hitem er ős legyen. Ne félj en a problémák ellentmo ndá
saitól, amelyek kitö lt ik a mi fén yre vágyó életünk próbá lkozásait, és ne
félj en velük szembes zálln i , ha kell, vitatni, támadni, visszautasíta ni és rneq
tagadni , mert a Te igazságod erósít, nem enged a kéte ly fáradtságának,
fe lülemelkedik az érte lmi és lelki nehézségeken , amelyek között földi életünk
végbemegy .

Uram, add, hogy hitem derűs legyen . Békét adjon lelkemnek és örv ende
zést, lsten imádására és az emberekkel való beszélgetésre késztessen. Mert
ebben a köznapi és szép cserében viszonzásul ránk sugárzik a Te jelenléted
benső boldogs ága.

Uram, add, hogy hitem cselekvó legyen. Add nekem azt a szeretetet ,
amely a Veled való igaz bar áts áqb öl fakad, amely a munkában, a szenvedés 
ben, a végsó kinyilatkoztatás várakozásában a Te állandó keresésed . folytonos
reménykedés és tanúságtétel.

Uram, add, hogy hite m alázatos legyen, és ne elbizakodott, amikor gondo
lataim és érzelmeim tapaszta lataira támaszkodik , de adja oda magát a Szerit
lélek tanúbizony ságának. Add , hogy legyen más és jobb biztosítéka, mint
azok, és engedelmeskedjék a hagyományn ak és az Anyaszentegyház tanítói
hivatala tekintélyének .
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