
ESZMk:K ÉS ESEMÉNYEK

AZ OSZTRÁK KATOLIKUS NAPOK (Bécs, 1983. szept. 9-1 1.)

Míg a német katolikusok két évenként tartják meg nagygyúlésüket, az oszt
rákok csak kb. 10 éves időközben gyúlnek össze. Az idén Bécs török ostrom
alóli felszabadításának 300 éves évfordulója nyújtott erre alkalmat. A ritkább
találkozás átfogóbb előkészületet tesz lehetővé. Az osztrák katolikusoknak 
mondotta König bíboros - mint a nép nagy többségének "nemcsak joga, de
kötelessége is, hogy időnként ünnepeljen, és egymáshoz tartozását tudatosítsa.
A katolikus napok közösségi és egyéni élmény is."

Légkörének megteremtéséhez az osztrák tévé és rádió is hozz ájárult. Főleg

az utolsó két hónapban gyakran iktatott be a katolikus napok témájával, a re
ménnyel kapcsolatos programot. Nemcsak II. János Pál pápa fiata lkori darab
jait adták elő . Megvitatták a jelenlegi remény-mozgalmat, a remény-ideológiákat,
a remény teológiáját (itt a főelőadó Moltmann protestáns professzor volt) stb.
A katolikus napok lefolyásakor pedig a második tévécsatorna és az első rádió
adó szinte kizárólag ennek a rendelkezésére állt.

A szorosabban vett lelki felkészülés csaknem két éven keresztül több szin
ten és formában történt. Mindegyik egyházmegye megtervezte, hogyan akarja
elmélyíteni a katolikus napok jelszavát: "Hoffnung leben - Hoffnung geben"
(Reményből élni - reményt adni). Bécs , a legnagyobb osztrák egyházmegye,
esperesi kerületenként gyújtötte össze elkötelezettebb híveit. 1000-3000 sze
mély jött el ezekre a találkozókra. Nemcsak elmélkedtek a remény gyökereiről ,

fontossá gáról, hanem átgondolták gyakorlati következményeit is. Innét érthető,

hogy pl. a 14. kerület főként arról tárgyalt, hogyan lehet reményt kelteni a pszi
chés betegekben, mert ott van Bécs pszichiátriai kórháza. A hernalsi plébánia
"Adjon lsten" mozgalmat indított: bekopogtatott a plébánia minden családi ánál.
hogy reményeikről és kívánságaikról beszélgessenek. Más egyházmegye (Gurk
Klagenfurt) az egyházközségek kiküldötteivel tartott külön előkészítő napot.
Grác viszont saját, mindenkire kiterjedő egyházmegyei katolikus napját rendez
te meg előkészületként.

A katolikus napok rendező bizottságának irányításával minden egyházmegye
még külön témakör megfontolására is kapott megbízatást. Megtárgyalták az
osztrák katolikus és társadalmi élet főbb kérdéseit a remény égisze alatt . A
főbb eredményeket Salzburgban vitatták meg ápr. 29-én és máj. t-én, ami az
utolsó elökészület volt a katolikus napok programkönyve számára.

Eisenstadt (Kismarton) témája .Krisztus és a világ átalakítása" volt. Új élet
stílust kell keresnünk ; nemcsa k a fiatalok feladata ez. A remény megköveteli,
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hogya keresztény aktív részt váll alj on a közössé g életében, rámutatva a fen
sőbb értékek és az erkölcsi elvek fontosságára. - St. Pölten kérdésköre : " Ha
lál és feltámadás. " - Steiermark (Grác) a .Kuítú ra és hit" problémáját vizs
gálta, főként a rn űv észet szemszögéből. Néhány következtetés: "Rendházaink
ban, szeminár iumainkban és egyházi kiképző intézeteinkben olyan szellemnek
kell helyet adn i, amelyik új látáson és halláson keresztül új erőhöz juttatja az
egyházat. " "A rn űv észet nem fényűzés , hanem szükséglet az egyház életében ;
ahhoz, hogy az egyház eljusson az emberekhez, rászorul a rn űvé szetre ." - Az
egyik l eg időszerűbb kérdést Linz vitatta meg : a nő az egyházban és a társa da
lomban. Mint személy - mond ott a összefoglalójában az egyházmegye szóvivője

- a nő ma már teljes elismerést kap az egyházban. De a nők papságának kér
dése - e lsőso rban a fiatalabb nemzedéknél - j elentős helyet foglal el. Mind
a nő, mind az egyh áz számára fontos, hogy ne pusztán hézagpótló szerepet
tö ltsön be az egyházi közösségben , hanem kife jthesse sajátos karizmáit. Elis
merte, hogy kétezer éves tradíciót nem lehet egyik napról a másikra megváltoz
tatn i. De fö ltette a kérdést : nem kellene-e jobban megfontolni a nők esetleges
diakonátusát. - "A boldog élet reménye" Salzburg megfontolására maradt. 
A Gurk-Klagenfurt-i egyházmegye egyik kényes problémája a szlovén kisebb
ség. Nekik jutott feladatul , hogy a vendégmunkások, protestánsok és egyéb
kisebbségek helyzetéről tárgyaljanak, "Egymás ellen - egymás mellett - egy
mással " mottó alapján. - "A szentségek a remény jelei" cím en Inns bruck a
keresztény élet jeleit és eszközeit vizsgálta meg. - Feldk irch (Vora rlberg) a
"Törvény és lelkiismeret - igazságosság és irgalom" kérdéseit tanulmányozta,
míg Bécs a .Krlsztus békéje - a világ békéje" témakört kapta.

Ezeken a megbeszéléseken - mondotta König bíboros - minden katolikus
szabadon elmondhatta véleményét. O a remény jeiét látja abban, hogy "a bázi
son (azaz a gyökérnél) eltűnnek a különbségek az ún. ,hivatalos egyház ' és a
,laikus egyh áz' közöt t. Hisz nincs is két osztály az egyházban. Mindannyian ke
resztények vagyunk, és elkötelezettek Krisztusnak. "

Az idei, szept. 9-én este 7-kor megnyitott Katolikus Napok közösségi, tár
sadalmi megnyilvánulásaik mellett kitűntek népi , " népmissziós" alaphangjukkal.
Az egyes egyházmegyék résztvevői du. 4-kor gyülekeztek a belváros te rein,
szélesebb utcáin. Kulturális, vallásos és rn űvészl műsorokkal .mutatkoztak be" ,
örvendező, reményteljes hangulatba öltöztetve az egész várost. Püspökeik
fesztelenül beszélgettek az érdeklődőkkel. Az összes ausztriai harangok negye d
órás zúgására indultak a Stephansdom felé. Ott már állt a bécsi egyházme gyét
ábrázoló dobogórész. Mindegyik egyházmegye - nem egyszer püspöke " tett
leges" közreműködésével - betolta a saját területét ábrázoló részt és a bécsi
hez csatolta. A több mint 30 OOO résztvevő t Dr. Eduard Ploier, az előkészítő

bizott ság elnöke üdvözölte. Kiemelte, hogy minden jólét ellenére " igen sok
ember számára az élet értelme kétségessé vált. Ezeket a félelmeket és gondo
kat nem tolhatjuk félre , és tudatlanra sem vehetjük." Felsorolt reményeink for
rásaiból is: az emberiségben növekszik a vágya valódi testvériség után; sokan
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merik életüket áldozn i az igazságért és igazságosságért ; maguk a katolikus
napok reményt ébresztenek : " hisszük, hogy az evangél ium feleletet tud adni
kérdéseinkre és az emberiség kérdéseire." - König bíboros sürgetően hang
súlyozta : Ne akarjuk lsten erej ét és bölcsességét csak valamelyes humanizmus
ra zsugorítani, amint ez az utóbb i évtizedekben történI. Ne felejtsük ki a kato
likus napok jelvényéből, a horgonyban végződő keresztből az égbe nyúló szár
nyat, amit a birtok és hatalomvágy akar eltüntetni. Maga az egyház sem men
tes ettől a veszélytől , .rnert a testvérek érdekében megszervezett munka ismé
telten bürokráciába merevedhet. A szeretet szociális hozzájárulássá fajul , Krisz
tus kihívó üzenete puszta katekizmusigazsággá és vitaanyaggá. " Reményét fe
jezte ki, hogy ezek a napok " nem megkoronázzák eddigi fáradozása inkat , ha
nem legjobb esetben új út kezdetét ünnepelhetjük" . - Majd bűr.b ánati isten
tisztelet után a megjelenteknek felejthetetlen jelenetben volt részük : a .Pum
merin " , a dóm nagyharangja zengésére 70 fiatal vonult ki hatalmas fáklyával,
és a sötétbe borult téren körülfogta a dobogókat, Ausztr ia egyházát, a kórus
pedig a "Jubilate Deo" ujjongó kánonába fogott.

A belváros templomai éjfélig nyitva álltak képmeditációkra, csendes szent
ségimád ásra. Valószínú leg a legfelemelőbb volt az ifjúság "ökumenikus éjsza
kai imája" a dómban . BOOO-re becsülik számukat. A különböző keresztény val
lások és felekezetek vezetői irányították az ima egy-egy részét. Közösen adtak
áldást , s együtt imádkozták a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Majd a fiatalok spon
tán imái, énekei és csendje uralkodtak el (pirkadatig!), a csak égő gyertyáiktól
megvilágított székesegyházban.

Szombat délelőtt száz programlehetőség között válogathattak a résztvevők .

Néhány fénypont : A dómban 9 órakor tartott ifjúsági szentmisén - ismét tömve
- Lustlger párizsi érsek "várat lan inspiráció" hatására felszólította a fiatalokat,
hogy "adventben egy hétig böjtöljenek és imádkozzanak, hogy az emberek
szívéből kivesszen a gyúlölet és a hatalom vágya." Utánuk a megújulásl moz
galmak (kar izmatikusok, cursillo, fokoláre, Notre Dame családmozgalom, új
katekumenátus stb.) képviselői töltötték meg a katedrálist, hihetetlen lelkese
dést , elmélyültséget sugározva . - A Harmad ik Világ munkatársai és rnlsszlon á
riusai találkozójukon - többek között - gyönyörködve csodálták Francis Bar
boza indus atya klasszikus és keresztényelemekkel megtöltött, evangéliumi
történeteket dramatizáló táncalt. - A Lugecken a keresztény munkásfiatalság
" robotgépe" közvetítette meglátásaikat, útkeresésüket. Tőlük nem messze a
szeminaristák plakát jai, könyvespolea hívták fel a járókelők figyeimét eszme
cserére. Az osztrák kisközösségek találkozóján neves teológusok mellett jelen
volt Ivo Lorscheiter, a brazil püspöki kar elnöke. Az egyházközségi tanácsok
gyúlésén érdekes beszámolók ismertették fejlődésüket, fontosságukat; dinami
kus és jól felkészített tanács több helyen végez aktfv lelkipásztori munkát pap
nélküli plébán iákon, és csak 1B4 plébánl án nincs megszervezte az egyházköz
ségi tanács . A város 17 pontján 10-12-lg "biblikus beszélgetés" folyt. Ezek
között nagy érdeklődést keltett Stangl Róbert plébános: mikrofonnal és hang-
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szóróval a kezében válaszolt a legkülönbözöb b kérdésekre, problémákra Bécs
"Váci utcáján", a Kii rntnerstrassén.

A katolikus napok csúcspont jait a Szentatyával együtt töltött órák alkották:
az Európa-vecsernye, az ifjúsági találkozó a stadionban és a zárómise a Donau
Parkban. Eze kről másik besz ámo t önk próbál vázlatot adn i.

A Katol ikus Napok lelki hatását termész etesen nem mérhetjük le. Minden e
setre a vallásosnak éppen nem mondható "Neue Kronenzeitung" a következő

vasárnap 30 osztrák plébánián közvéleménykutatást rende zett. Nemcsak hogy
a templomok volt ak látogatottabbak és többen járultak a szentségekhez, hanem
rendk ívüli érdeklődés mutatkozott a pápától megáldott keresztek és a beszéde it
tartalmazó Osservatore Romano-különkiadás iránt (100 OOO példányban jelent
meg, a legtöbb plébánlán utána kellett rendeln i). S ami még több : egy linzi
lelkipásztor szerint néhány válni készülő házaspár meggondol ja elhatározását,
másutt az egyházból kilépettek vagy kilépni készülők tértek vissza, .rnert a
pápa olyan fantasztikus" (,toll ') . De sóhajtva hozzáfűzték : "Ha az egyház is
ilyen fantasztikus lenne ..."

Eke B. Ant al

II . JÁNOS PÁL PÁPA LOURDES-BAN IOS AUSZTRIÁBAN

A pápa annak idején a lourdes-i Eukar isztikus Kongresszusra készült , de
részvételét a merénylet megakadályozta. Aug . 14-én végre sor került arra , hogy
- a történelem folyamán először - a katolikus egyház feje mint zarándok meg
jelenjék a lourdes-i zarándokok között. A vasárnapi Úrangyala után indult el
helikopteren ; Mitterrand elnök és a francia püspöki kar fogad ta. Miután a
tarbes-i prefektúrán elbeszélgetett az elnökkel , a zarándokok tömege között
autón ment föl a grottához, ahol mély imába merült, majd beszédet mondo tt.
Este előimádkozta a szentolvasót, utána gyertyával a kezében ő is részt vett
a közismert " fáklyás körmeneten" . Mária-énekek, fohászok válto gatták egymást
mindenféle nyelven . Este 1/2 11-kor ért véget a felvonulás. Ezt követte a pápa
beszéde a gyertyafénytől átsugárzott éjszakában : " Ezen a békés éjszakán mi
virrasztunk. Virrasztunk, Mária dicsőségének megünneplésére várva. Immár
nem ki-k i titokban, hanem mérhetetlen népként, a feltámadott Jézus Krisztus
nyomán haladva , megvilágítva egymást, magunkkal ragadva egymást, a Kr isztus
Jézusba vetett hitre támaszkodva, az ő igé ire, amelyek vil ágosság szívünkben.
Jézus azt mondja nekünk: , ~g j enek lámpáitok' (Lk 12,35): a hit lámpája , az imád
ság lámpája! Egyesül jenek imáink, s igy szállj anak lsten felé , mint ahogyan
gyertyánk láng ja." Mindenki elho zza ide egyén i szándékait ; de tágítsuk ki te
kintetünket, és esedezzünk az egész világért I Az éhezőkért, a háború és ter
ror izmus áldozatalé rt . az elnyomottakért, emberi méltós águkban megbántot
takért ; a munkanélküliekért, betegekért, magányosakért ... Vége-hossza nincs
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