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püspökök, a regionális püspöki karok tegyenek bátor,
merész javaslatokat.
Arra nézve, hogy miképpen lehet lazítani a papsághoz jutás szabályain?
Arra nézve, hogy milyen lehetőségek vannak. A
cölibátusnak nem kell feltétlenül kötelezőnek lennie
az eucharisztia ünnepléséhez. Alighanem az lesz az
egyik javaslat, hogy válasszuk szét a cölibátust és az
eucharisztia ünneplését. Nem vagyok benne abban,
hogy az eucharisztia ünneplését nőtlen pap jelenlététől tegyük függővé.
De benne kell lennie.
Ez annyiban változott, hogy javaslatokat tehetünk
a pápának. Látogatásom a pápánál rendkívüli volt,
magánkihallgatáson fogadott 2014 áprilisában. Aztán
tájékoztattam a brazil püspöki kart, amely nagy valószínűséggel létre fog hozni egy bizottságot, amely
veszi a lapot, és megtanácskozza, hogyan tudnánk
segíteni a pápának, aki javaslatokat követel tőlünk.
Számol ön azzal, hogy Ferenc pápa valóra vált efféle reformokat?
Remélem. Erre a folyamatra eddig nem volt engedély. XVI. Benedek azt mondta, imádkozzunk papi
hivatásokért. Ennél a pápánál más a helyzet. El akar
indítani egy folyamatot. Ez újdonság, itt megnyíló
ajtók vannak.
A nők pappá szentelésével kapcsolatban Ferenc
pápa úgy véli: ez az ajtó zárva van.

Amíg van ajtó... Az ajtó nincs befalazva. Persze
nem gondolom, hogy ennek a pápának az idején bekövetkezik nők pappá szentelése.
Ki kellene nyitni ezt az ajtót?
Igen, de nem akarok előreszaladni.
Megtagadta-e valaha valakitől a szentáldozást?
Soha. Ez botrány lenne. Ki vagyok én, hogy megtagadjam a szentáldozást? Erről az érintetteknek kell
dönteniük lelkiismeretük szerint.
Ferenc pápa erősen bírálja a gazdaságot. Mennyi
kapitalizmuskritikát visel el a katolikus egyház?
E tekintetben a pápa latin-amerikaiként beszél.
Kérdés, ki az alany. A gazdaság, vagy az emberek,
akikért a gazdaságnak lennie kellene?
Egyesek az egyház balra tolódásáról beszélnek.
Őrültség marxistaként megbélyegezni a felszabadítási teológiát. A felszabadítási teológia biblikus alapokon áll.
Dietmar Neuwirth
A 75 éves, osztrák származású Erwin Kräutler
1965 óta él Brazíliában, és 1981 óta vezeti 700.000
lakosú egyházmegyéjét, amely négyszer akkora, mint
Ausztria. Fellép a bennszülöttek jogaiért és az esőerdők védelméért, valamint a Belo-Monte-i duzzasztógát ellen: emiatt 2006 óta rendőri védelem alatt áll.
Forrás: imprimatur, 2014/3

Nincs benne gyűlölet
Izzeldin Abuelais palesztin orvos esete
Az izraeli gránátok a gyerekszobát találták el.
Besszán, Majar és Aja, valamint unokanővérük, Noor
azonnal meghalt. Apjuk, Izzeldin Abuelais gázai orvos
röviddel ezután ezt kiáltotta a telefonba: „Bombázták
a házunkat, a lányaim halottak! Ó Istenem, hát mit
vétettünk?” A vonal másik végén egy izraeli tévés
újságíró volt, aki élőben közvetítette a hívást.
Abuelais szavai bejárták a világot.
2009. január 16-án történt a tragédia. „Besszánomtól olyan sokat tanultam, Majar orvos akart lenni,
Aja pedig újságíró. Miért ölték meg őket, és miért
maradtam életben én?” A gázai nőgyógyász maga is
menekülttáborban nőtt föl, életét a háború és az erőszak határozta meg. Lányai halála után tele volt dühvel, és tele fájdalommal. De megtiltotta magának a
gyűlöletet: „Ha az ember gyűlöli a másikat, ezzel
önmagát pusztítja el. Erősnek kell lenni, és nem szabad esélyt adni a gyűlöletnek. A düh megengedhető,
de nem szabad erőszakban megnyilvánulnia, hanem
csak az igazságtalanság elleni küzdelemben.”
Abuelais mindent megtesz e meggyőződésének
terjesztéséért. Ne gyűlölj! címmel könyvet írt, s ebben
leírja élettörténetét: családja elűzését egy menekülttáborba, ottani gyermek- és ifjúkorát, tanulásvágyát,
felesége korai halálát, valamint életét nyolc gyermekével. A stuttgarti Theaterhaus most színpadra állítja
élettörténetét.

A nőgyógyász orvos ma Kanadában él, és a torontói egyetemen tanít. Palesztinai hazája a szívében él.
Évente egyszer visszatér Gázába. „Az áldozatoknak
nevük van”, figyelmeztet, és hozzáteszi: „Ha lányaim
az utolsó áldozatok lennének, el tudnám fogadni a
halálukat.” Határozottan szót emel a megszállás ellen,
és úgy véli: akárcsak a betegségek esetén, ebben a
politikai konfliktusban is a kiváltó okok ellen kellene
küzdeni. Számára ez azt jelenti: a megszállásnak véget kell vetni.
Izzeldin Abuelais hívő muszlim. Meggyőződése,
hogy lányai halála feladatot adott neki. Buzdítja embertársait, hogy forduljanak el az önsajnálattól és az
áldozati szereptől, és váljanak aktívvá – mégpedig
békésen! Létrehozta a Lányok az életért nevű alapítványt (Daughters for Life, ld. www.daughtersforlife.com), amely lányoknak szóló egészségügyi és
oktatási programokat működtet a Közel-Keleten, és
egyetemi ösztöndíjakat nyújt. Mert Abuelaisnak meggyőződése, hogy „az aktivitás nélküli hit és remény
semmit sem ér”.
A palesztinai orvost már háromszor jelölték Nobel-békedíjra, de eddig még nem kapta meg. Mindenesetre megérdemelte volna.
Wiltrud Rösch-Metzler
Forrás: Publik-Forum, 2014/20

