
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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Az AIDS veszé lye mtndenekelÓ'tt azt követeli, hogyegyüttérezzünk azokka l,
aktk áldozatai lettek és gondozzuk öket. Törekedjünk arra , hogy utánozzuk a
gondoskodó és gyógyitó Krisztust. Úgy kell YiseU~ednünk az AIDS-tól megfer
töz öttekkel, mmt bár ld mássa l, aki súlyosan vagy halálosan beteg. A keresz
tény közösség legyen mindig a szeretet jele, fökén t a mellózöttek és a szen
vedők számára. A püspöki kar felkérte le lkipásztori bizottságát, hogy sürgő

sen do lgozza koi, mldyen gyakorlati lépéseket ajánl az Egyháznak, amelyekkel
- küldetése gyakorlásában - segittleti az AIDS áldozatatt.

A járvány veszélye haladéktalanul követel i, hogy megakadályozzu.k a be
tegség terjedését. Nagyon szomorú lenne, ha a fenyeg~tő helyzetben meg
elégednénk csupán azzal , hogy vita tkozzunk: szabadon árusrttlatjuk-e vagy
sem az in~kcióstúket, i ll etve meqk őnnyitsük-e az óvszerek forgalomba hoza
talál. Ezzel csak elodáznánk a problémák megoldását. Ezek ugyanis sokka l
mélyebbre nyú lnak , s óstintén szembe kell nézn i vel ük.

Az elsö probléma a kábítószerekkel val6 visszaélés. Trag~~us erkölcsi,
személ yes, családi és társad almi következményei vannak, s az egész társa
dalomnak tudatában kell lennie annak, hogy micsoda veszedelmet [e lent ez
a visszaélés. Országunkban a kábítószeresek (drogosok) körében harapódzott
el legLnkább az AIDS. Hatékonyabb nevelési programra van tehát szükségünk,
hogy megelőzzük a kábítószerek használatát. Már számosan gondozzák és
kezelik a drogosokat, s megérdemlik, hogy rnunkájukat az egész társadalom
támogassa. De még jelentősebb anyagi és emberi befektetést kell biztositani
ezen a területen.

Az AIDS-szel kapcsolatban legyünk tudatában annak is , hogy mHyen súlyos
veszélyt jelent a nemi ~szaétés . Az AIDS fellépése mutatja, hogy ez a vissza
élés halálos lehet. A szerelem értékes adományának teljes nemi kifejezése
kizárólag az egész életre sz616 házasságon belül megengedett, az élet nem
zésére. Az 6vszerek használatának szorgalmazása - egyéb erkölcs i megfon
tolások mellett - azzal a veszéllyel jár, hogy további ösztönzésként hallhat a
prorn lszkuitásra. Ez a tény pedig önmagában elóseglthetti a betegség további
terjedését. Egyetlen biztos óvszer van az ellen, hogy nemi úton ne szerezhes
sük meg ezt a betegséget: a házastársak h űséqe egymáshoz, s a megtart6z
tatás a házasságon kivül. J:Jetbe vág6, hogy mindez krist álytiszrán álljon elót
tünk .

Toisztelettel ad6zunk azoknak a lelkészeknek, orvosoknax, betegápol6knak,
fogházóröknek és minden más személynek, aldk az AIDS-betegeknél és csa
lád ju1<náJ teljes itenek szolgálatot. De még többet kell tenni. Ezért kérjük a
közösség vezetört. hogyegyestilt eröklkel pr6bá ljuk mego ldani azt a számos
társadalmi és vallási probl&mát, amiket az AIDS vetett fel.

Nem akarunk azonban pusztán emberi eszközökben bizIli. Kérjük népün
ket, irnédkozzon, hogy mélyrehat6 megújulással feleLjünk az AIDS kríziséből

született k'hívásra, és hogy az emberi társadalom megmenekiilhessen ettól a
félelmetes betegségtől.
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