
tudja azt is, hogy a földi valóságok jogos autonómiájának vannak határai (vö.
GS, 36.). Azért emlékeztet az isteni Gondv iselés igazságára, hogy segítségére
legyen és támogassa. Istenhez, teremtő Atyjához és gondviselő erejéhez való
viszonyában az ember újra meg újra felfedezheti boldogsága alapját.

A CSALÁDI ~LETROL

II. János Pál szeritbeszéde a családok szentmiséjén Szczecinben (Stettinben)

A pápa mindenekelőtt köszöntötte a rendezvényen résztvevő házaspárokat és csa
ládokat, de azokat ls, akikkel egész lengyelországi útján még találkozni fog . Utána
kitért a házassági esk űb ől származó sajátságos egységre : a "communio personarum" •
ra (a személyek közösségére) . Felszólltotta a Jegyeseket és házasokat , elmélkedjék
át a szentcsalád ünnepének liturgiáját. Beszédét Szt. Pál Kolosszeieknek Irt levelének
magyarázatával folytatta, mivel ebb ől vették a szentmise leckéjét. (1-3. pont).

4. Ezért tanítja az apostol, hogya szeretet "kötelék" (Kol 3,14), egyszers
mind életet árasztó központ, amit azonban mlnden tetlünkkel rendszeresen
és kitartóan építeni kell. Levele utal a különböz ő erényekre, amelyektől függ
a szeretet tartóssága, sőt kifejlődése: "Öltsétek magatokra az i·rgalmasságot,
a jóságot, a szeHdséget és a türelmet. Viseljétek el egymást , és bocsássatok
meg egymásnak, ha valakiinek panasza van a másik ellen " Kol 3,12-13).

Milyen gyakorlati tanács! Az apostol kétezer éwel ezelőtt írta, s kora csa
ládi életét tartotta szem elót'", de levelében a ma; ember is felismerheti ön
magát.

A házasság életközösség, otthon, munka és gondoskodás a gyermekekről,

de közös öröm és szórakozás ls. Nem aján lja az apostol, hogy nagy bölcses
séggel és "énekJkel" tanítsuk és intsük egymást, ahogyan a Lélek sugall ja,
hisz lsten kegyelmében élünk? (vö. Kol 3,16-17). Talán a ml lengyel karácsonyi
énekeinkre gondolt?

5. Próbáliuk megérten i az egyházi örökség apostoltól származó szavainak
eredeti zengését, ugyanakkor azonban törekedj ünk arra is, hogy alkalmazzuk
mai - gyakran oly nehéz - körülményeinkre, problémáinkra és helyzetünk
re, pl. a szülők és gyermekek közötti viszonyra. Az apostol azt írta : "Gye rme
kek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben" , de azt is : "Apák, ne keserltsé
tek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék" (Kol 3.20,21). Igen jelentős

összefüggés I Mi az értelme mai lengyel körülményeInkben?
Sürgős és komoly erőfeszítést kell tenni, hogy kido lgozzuk a házasélet

lelkíséqét, erkölcsét, a házasok szentségre vezető útját. A házasság szent
ségében kifejezett elemeket találunk erre: hüség, szeretet, becsületesség.
Erl-ölcsi kötelezettségek, a házasság és a család alappillérei, rajtuk keresztül
válik az otthonigaZIi élet- és szeretetközösséggé, az Istennel kötött szövet
sé9 frigyszekrényévé.
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Krisztus egyháza úgy szolgálta a családot, hogy kezdetétől fogva, s a szá
zadok folyamán kiváló modellt épített ki számára . Hagyományt is teremtett,
amelyre jellemző a női méltóság mély tisztelete. I:kesszól6 tanúsága ennek
Karol ina K6zka, lengyel falusi lány boldoggáavatása. - Szolgálatát az egyház
továbbvezeti új formákban, az új követelményeknek megfelelően. A lengyel
egyház [e lentös teljesitményeket mutat fel a család jogainak védelmében.

lsten tervében a család megszentelt és megszenteló hely. Az egyház min
dig és m'ndenütt őrködött a csa íád szentsége felett. Azonban ~ülönösképpen

közel akar maradn.i a csa ládokhoz, amikor bel ü lről vagy - ami ma gyakran
megesfk - kIvü lről fenyegeti veszé ly ezt az élet és szeretetkőzösséqet, lsten
szövetségének fr igyszekrényét. Az egyház országunkban is hú a családhoz,
ennek ig azi [avához, még akkor is ha esetleg nála sem ta lál igazi visszhangra.
Nemcsak szeretettel, hanem eltökélten hirdeti a családra és házasságra vo
natkozó tanítást : nemcsak a csa lád kötefességeire és jogaira emlékeztet, ha
nem másokéra ls, főleg a társadalom és állam kötelességeire a családdal
szemben. Állandóan törekszik arra is, hogy a lelkipásztorkodásban olyan
rendszert fejlesszen kl, amellyel erkölcsi segItséget nyújthat a keresztény
családoknak. Nagy mértékben jelenlétének és érzékenységének köszönhet'ó,
hogy a családokat fenyegető rosszat továbbra is rossznak nevezilk, a búnt
bűnnek, az elfajulást elfajulásnak. Innét van, hogy - a világban ma nagyon
is gyakori helyzettől eltér6en - körünkben nem épült ki olyan fe lfogás, amely
a rosszat akarná igazolni és jónak nevezni.

Ellenkezőleg, egyre gyarapodi'k azok száma, ak ik a család külőnbözö terüle
teLn segItséget nyújtanak hivatása megvalósltásához. Egyre növeksrik azoknak
a fiatal házasoknak és családoknak a sora, amelyek szokatlan élénkséggel s
életük teljes bevetésével törekszenek megvalósitan' a házasságra és családra
vonatkoz6 keresztény tan ítást. Ezért gyakran alakitanak apostoli jellegú csa
ládcsoportokat, amelyek szoros összeköttetésben állnak a lengyel egyházt61
irányitott családpasztorációval .

6. A mai evangé lium Máriával és J6zseffel együtt vezet minket a jeruzsá
lemi templomba, ahol születése után negyven nappal bemutatták az újszülöt
tet. A M6zestől előirt szertartás közben váratlanul felhangzik egy agg hangja,
ami eg6szen pr6fétai távlatot kölcsönöz ennek a templomi jelenetnek. Simeon
kijelenti Jézusr61: "Ez sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izrae l
ben; jel lesz , amelynek ellene mondanak" (Lk 2,34). Már iához fordulva pedig
hozzáfúzte : "A te lelkedet i s tőr járja át, hogy sokaknak kiderüljenek tttkos
gondolataik" (Lk 2,35).

Krisztus jel , amelynek ellene mondanak. Drága j6 Testvéreim, nem keresz
tezi ez az "ellentmondás" - talán rnmdenek előtt is - az emberi életnek ép
pen ezt a hata lmas és alapvető területét. a közösségi s nemzeti élet területét,
amit a házasság és a család képviselnek? Nem tapasztaljuk éppen Ut, micsoda
veszély fenyeget? Mekkora erkölcsi veszteség éri a n6t, a férfit, a gyermeke-
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ket, s egyszersm~nd az egész társadalmat, a nemzetet, s az államot Isi Ez a
. kis közösség " jóllehet ta lán gyenge s önmag ában elégtelen, mégis a társa
dalom gyökerét képezi. Nem " rázk6dtathatj uk" meg anélk ül, hogy ne származ
zanak jóvátehetetlen veszteségek és károk az egész: társada lmi és nemzeti
élet számára.

7. A népek újjászúletéséhez nincs eredményesebb út, rnint a csal ád újjá
születése. S mégis - mindannylan tud juk - manapság súlyos veszély fenye
geti a családot, azoknak a "társadalmi erényeknek első lskol ájét , amelyeket
egyetlen közül et sem nélkülözhet" . S ezekről a külső és belső fenyegetések
ről, saját sorsunkról nemcsak azoknak kell beszéln i, Im i vagy filmekben és
egyéb tömegtájékoztatási eszközökön keresztü l nylla tkoznl, akiknek - amint
állitják - "j oguk van az életre, boldogságra és önmeg valósulásra" , hanem a
jogokkal körülbástyázott egoizmus áldoz atainak ilS I Nyilat kozzanak a megcsalt,
az elhagyott és magukra marad t felesége k, beszé ljenek az elhagyott férjek.
Szóljanak a szerétett ől megfosztott, személyes életük kezdetén megsérült s
lel~ileg nyomorékká tett gyermekek, aklk ugyan a törvény értelmében p öt
intézményekhez kerü lnek, - de melyik intézmény póto lhatja a csa ládot? Ter
jesztenünk kell az áldozatok nyilatkozataiIt: az önzés és a "divat" áldozataiét;
a mindent megengedő s erkölcsi rela tivizmus áldozatalét. az anyagI, egzisz
tenc iális és lakásnehézségekből eredő problémák áldozataiéti "Azért védel 
mezi az egyház - a Famillaris consortio apostoli irat szavalt idézve - nyIltan
és nyomatékosan a csa lád jogait a társadalom és az állam elviselhetetlen túl
kapásaival szemben" Ci. h. 46. pont) .

Ha nem tévedek, nálunk a legmagasabb azoknak a dolgozó édesanyáknak
a százaléka, akt!< munká jukat család i életük kárára végz ik. Ebből ered - a
rendk ivü li gazdaság i kö rülményekkel összefüggésben - , hogya lengyel csa
lád egyre érzéketlenebb a munka nem anyagi értékeire, kivesz ik belőle az
emberi munka ér tékébe vetett bizalom, s többé nem lát hosszabb lejáratú ér
tékeket. Ezzel ellentétben megfigyelhető , hogy a család egyik napról a másik
ra él, " provizórikusan" , s nem egyszer felmerül a vágy, hogy valakii idegen
ben keressen jövedelmet és jólé tet - a családi é let kárára .

Csak körvonalazhattam az előbb i témát, ami viták , vizsgálatok és találó
kiadványok tárgyát alkotja . Mindenekelőtt azonban reális követe lmény a csa
ládok , s főleg a fiatal és kezdő , valamin t a sokgyermekes csa ládo k részérő l 
röviden : a csa ládok követe lménye i

Bárcsak ne hiányozna a jóakarat ennek a prob lémának mego ldására . For
rón imádkozunk, hogy senki se fogya tkozzék meg [ óakaratában, kezdemé nye
zésében és kózremúködésében . Isten kegyelméből legyen erős a csa lád, az
ország pedig e rősödjék fiZiikailag és erköfcsileg az egészséges csa ládok által.
A család szIlárdságának alapját a keresztény házasság fontosságának egyre
megújuló tudatosttása alkotja. Merltsen mindinkább az egyházból, programjá
ból és szentségeiból , s gyümölcse az lesz, hogy az ember - .rnínden nehéz
ség ellenére" - húséges marad esküj éhez egész életé n keresztül, halálá ig.
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8. Ha a jeruzsálemi templomban lejátszódó eseményt szemléljük, Simeon
nal együtt megvalljuk, hogy Krisztus világosság "a pogányok megvilágosltásá
ra" és lsten népének dicsőségére (vö. Lk 2,32). Ennek következményeként
azonban nagy feladat vár ránk . A püspöki kar Lengyelország meqkeresztelke
désének ezeréves ünneplését előkészítő novéná j ára summ ásari igy fog lalta
össze ezt a feladatot : A család Istenben erős.

Az Istenben erős csa lád egyúttal az emberek erőssége: nemes lelkú em
berek család ja. Olyan emberek csa ládja, akik kölcsőn ös szeretettel és biza
lommal ajándékozzák meg egymást; boldog és bo ldogító család : szövetség
nek a frfgyszekrénye.

A család kezdetén az apaság és anyaság áll. Az egyház szerint: telelés
ségteljes apaság és anyaság , aki ennek a kérdésnek nagy figyelmet és sok
fáradságot szentel. Felelősségteljes , azaz méltó az ember személyéhez, lsten
képmásához és hasonlatosságához (Ter 1,26). Felelős a szeretetért. Drága
szü l ők , éppen a szülőknek ez a felelőssége a szeretet rnértéke. Vagyis azoké
a csal ádoké. amelyek felelősséget vállalnak az életért, a nevelésé rt. Nem ezt
szorgalmazza a házasság i igéret? Kölcsönős felelősség: a férj a feleségéért,
a feleség a férjéért, a szülök a gyermekekért. - Az atyai fele lósségre emlé
keztet Sirák f iának a könyve: "Rám hallgassatok fia im, atyátokra s tartsátok
meg szavam, hogy üdvöt nyerjetek" (Sir 3,1). Együttjár vele az anyai felelős

ség is, jóllehet nem felejthetjük, hogy a felelősség elsősorban a férti vállát
terheli. Amikor az apostol azt mondja: "Asszonyok, engedelmeskedjetek férje
teknek " azonnal hozzáfűzi: " Férfí.ak, szeressétek feleségeteket" (Kol 3,18),
vagy is vise lkedjetek felelősségteljesen : valóban érdemeljétek meg feleségtek
bizalmát. S hozzátehetjük: Gyermekeitekét ,is !

9. A nyolcvanas években Szczecln jelentős események színhelye volt, je
lentős megegyezés jött létre az állam és a munkásvilág képvisel ő l k özött, Mi
vo jt az értelme ennek a megeg yezésnek? Nem arról volt sz ö, amit megkövetel
az emberhez méltó munka, a munkás, a férti és a nő méltósága? Embe ri mun
ka : nem ebból újul meg állandóan az egész társadalom s ezen belül minden
egyes család? Joggal mondta tehát valaki Lengye lországban : "A ti feladato
tok az, hogy do lgozzatok, a munkán." A nyolcvanas évek eseményei mlnd
annyiunk számára ezt a feladatot álli tják fel : törődni a munkával. Több di
menzióban értendő ez, mert az ember számára a munka sok dimenz iója és
szempontja lényeges. A család alapjoqait tekintve állandó lengyel feladatunk
marad tehát, hogy foglalkozzunk a munkával. Az ember fáradságot nem kimél
ve szente lje magát ennek a feladatnak.

10. Fontol juk meg: a család - természete és küldetése révén - a társada
lom legfelelősségteljesebb szolgálata. Ezért van joga a családnak olyan élet
körülményekre, ame lyek biztosltják számára a méltóságának megfelelő élet
szintet. Ehhez tartozik az igazságos bér; a tető a fejünk felett: a lakás -
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elsö helyen a fiatal házasok szamara , s azoknak, akik családot alap ítanak.
"Ugyanis a munka tesz i lehetövé, hogy létrejöhessen; a család pedig minden
ember számára a munka e ls ő , házi iskolája" (Laborem exercens, 10). Ismét
lem : állandóan javftari kell az életk örülményeken. s ezeken belül igazságosab
ban kell kezelnünk a n őket és az édesanyákat. Ne kényszerüliének arra, hogy
pótolhatatlan család i kötelessége ik kárára, gazdasági okok miatt vállaljanak
munkát otthonukon kívü l. Kijelentésemmel a legkevésbé sem akarom lebe
csülni mindazt, amit Lengyelország tesz ezen a téren. Úgy gondolom azonban,
hogy még hatalmas feladatok várnak ránk .

Egyide júleg azonban kérdezzük meg : nem ment veszendőbe a munka tu
lajdonképpern értelme? S ennek a .veszend öbe menésnek" a gyökere nem
abban keresend ő, hogy elveszett az ir ányító elv, ami a lengyelek - fóleg a
nyugat-lengyelek - szorgalmát és képességét helyes mederbe terelte a gaz
daság i életben? Ez az elv az egyszerú bencés rnond ás volt : Imádkozzál és
dolgozzáll Mert, ahogy a fe lejthetetlen Wyszyns ki kard inál is tanította, a mun
kának két cé lja van : "A do log megmunkálása és a do lgozó ember töké lete
sítése . .. Úgy kell tehát végrehajtani, hogy eredményével az ember jobbá
legyen. "

Ez akkor valósul meg, ha gyakorlatba ültetjük át a népek apostolának ta
nácsát: "Bármit tesztek, tegyétek szlvböl. mintha az Úrnak és nem emberek
nek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól kapjátok az örökséget" (Kol 3,
23-24).

Örülök, hogy nemcsak Wyszynski bíbo ros mondása tetszett nektek, hanem
Szent Pálé ís. Legyen is tetszésünkre az Úr szaval Ha szava tetszik az ember
nek, akkor cse lekedeteit annak szellemében végzi. S ez a felada ta mind
annyiunknak: a lengyel egyháznak, a jelenl évő püspököknek., akiI< bfborosuk
vezetésével vesznek it t részt, a lengyel pápának (jóllehet a pápa nem lengyel.
hanem egy lengyel a pápa). Az a fontos, hogy lsten szavában mint az igazság
szavában leljük tetszésünket. Mert csak így születhet meg az igazság lelkéból
fakadó te tt, a megújulás. Ezen a vidéken oly sokat beszé ltek a megú julásról ;
ezt kívánjuk mi ls ósZ!intén.

12. Befejezésül a Szentatya felszólltotta a jel enlev6 házaspárokat , újitsák meg
házassági esküjüket a fatim ai Szüzanya szobra el6tt.

AZ IR PÜSPö KI KAR NYILATKOZATA AZ AIDS-ROL

Köztudomású, hogy Irországban AIDS-járvány fenyeget. Az AIDS halá los
vírusa súlyos veszélyt jel ent a közegészségre. Az AIDS ugyams halá los beteg
ség, s még nincs gyógys zer ellene. Nem tag adható, hogy riasztó ter jedése az
egész fóldkerekségen nagyrészt olyan tettek és magatartások következménye,
amelyek gyökere erkölcsi visszaélésekben rejlik.
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