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왘 Az ombudsman szerint az egyik legkényesebb tisztázandó kérdés az iskolai hitoktatás. Bár a legtöbb európai állam iskoláiban folyik hitoktatás, nem mindegyik
kifejezetten egy vallásra helyezi a hangsúlyt. Az ombudsman rámutatott, hogy Olaszországban a katolicizmus az uralkodó vallás, míg Görögországban vagy
Cipruson az ortodox, és Törökországban a muzulmán
vallás dominál.
Azonban vannak sokvallású országok is, ahol az egyes
felekezetek jogosan várják, hogy vallásukról tanulhassanak az iskolában. Például Dél-Németországban,
amely alapvetően katolikus, nem ritka jelenség török
nyelven tanulni az iszlámról. Vannak olyan országok
is, mint például Bulgária vagy Oroszország, ahol egyazon iskolában tanítják a különböző vallásokat (ortodox és iszlám).
Az ombudsman megjegyezte, hogy Európában jelenleg csak három országban nem része a hitoktatás a
tantervnek, ezek Franciaország, Szlovénia és Magyarország. Néhány országban, például Lengyelországban
vagy Szlová kiában, a hitoktatás az etika tantárgy alternatívájaként jelenik meg.
A vizsgált 31 európai országból 17-ben a hitoktatás
állami irányítással valósul meg, és csupán néhányban
tartozik a püspökök hatáskörébe. Számos országban a
hitoktatóknak felsőfokú szakirányú végzettséggel kell
rendelkezniük, máshol elég, ha egyházi igazolást szerez a pedagógus a hitoktatáshoz.
vaticaninsider

Folytatódik Bálint Sándor
boldoggá avatási eljárása

Újabb
mérföldkô
Fontos mérföldkőhöz ért a jeles szegedi
néprajztudós Bálint Sándor boldoggá avatási eljárása. Április 10-én Szegeden a Püspöki Székházban mutatták
be a kulcsfontosságú dokumentumot, a
Positiót, amely az eddig összegyűlt, az
életszentséget bizonyító tényeket, adatokat, tanúvallomásokat foglalja össze.

Hazai pillanatkép
Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke az európai ombudsmannal azonosulva egy fővárosi kerekasztal-beszélgetésen kiemelte, hogy a hittan
és erkölcstan oktatásánál a valós vallási viszonyok jelennek meg, minden a családok igényei szerint alakul,
az állam csak a kereteket biztosítja majd.
Az alelnök szavait igazolják vissza a helyi jelentkezési
adatok: 297 leendő elsős közül 91 szülei választották a
hittant, 206-é pedig az erkölcstant. Ez a gyorsmérleg
a gyulai központú tankerületben, ahol a képet azért
árnyalja, hogy ezek az adatok csak az állami fenntartású iskolákra vonatkoznak. Az egyháziak ebben a
kimutatásban nem szerepelnek. Az érintett négy település között volt olyan – Lökösháza –, ahol egyetlen
egy elsős diák sem fog hittant tanulni. Kétegyházán
11, Eleken már 19, Gyulán pedig 62 kisdiák jár majd
ősztől hittanra. Utóbbi három településen összességében körülbelül 50–50 százalékos az arány.
– Az általános iskolák közül egyik-másik gondolhatta úgy is, jobb, ha a ﬁatalok az erkölcstant választják,
mert akkor a saját tanáruknak adnak munkát. Ezzel együtt későn jelent meg a kérdéskört szabályozó
rendelet, így nem sikerült időben tájékoztatni az embereket – vont mérleget Petróczki Zoltán tankerületi
igazgató.
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A boldoggá avatás lényegéről Kiss-Rigó László püspök
elmondta, nem az eljárás folyamán válik valaki szent
életűvé, hanem a procedúra során az egyház hivatalosan
megállapítja és kijelenti, hogy valóban példaadó
keresztény ember volt, szak kifejezéssel hősises fokon
gyakorolta a krisztusi erényeket.
A kánonjog által szabályozott procedúrát Ruppert József
atya az ügy posztulátora (előmozdítója az ügymenetben)
ismertette. A hivatalos eljárás minimum öt évvel a bol-
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doggá avatandó halála után indulhat meg abban az egyházmegyében, ahol a jelölt elhunyt. Jelen esetben, 2005.
május 25-én kezdődött az első, egyházmegyei szakasz
az 1980. május 10-én elhunyt tudós publikációinak átvizsgálásával. Ezekből az írásművekből, valamint a 24,
tanúként beidézett kortárs vallomása alapján igyekeznek megállapítani, hogy Isten szolgája valóban hősies
fokon gyakorolta-e a keresztény erényeket. Az elkészült
feljegyzéseket rendszerezve 2007 novemberében továbbították a Vatikánba.
Az eljárás második szakaszában leellenőrzik, hogy az első
fázisban minden szabályszerűen folyt-e, és a dokumen-

táció is megfelel-e a kritériumoknak.
A jóváhagyott iratokból megszabott
séma alapján alapján a posztulátor civil
ügyvéd segítségével, vatikáni relátor
felügyelete alatt elkészíti az úgynevezett Positiót, melyet vaskos könyvbe
kötve ki is nyomtatnak olasz nyelven,
hivatali használatra.
Ez a – most bemutatott – kötet azért
nagyon fontos, mert lényegileg az
eddigi hivatalos feljegyzések foglalata, és mint ilyen a további vizsgálódásnak alapdokumentuma.
Bálint Sándor 2012 őszén elkészült
Positiója tartalmazza a vatikáni
relátor pozitív véleményét; a boldoggá avatandó életrajzát; a tanúvallomásokat; egy történészbizottság
észrevételeit, valamint két teológus
véleményét.
A procedúra következő állomásairól
szólva Ruppert atya elmondta: amennyiben a Positióban
foglaltakat sikerül bizonyítani, akkor a Szentatya jóváhagyja, hogy a tiszteletreméltó címmel illessék a jelöltet.
Újabb fontos stációt az jelentene, ha imameghallgatásra
csoda (csodás gyógyulás) történne Bálint Sándor közbenjárására. Ekkor a hivatalos eljárást folytatják, magának a csodának górcső alá vételével, két orvosbizottság
(egyházmegyei és vatikáni) bevonásával. A boldoggá
avatás akkor lehetséges, ha a minden részletre kiterjedő
vizsgálat kimutatja: a csoda természetes úton nem következhetett be.
cz

A sátántól származó rágalom áldozatai

Túl sok a vértanú az egyházban
A rágalom elpusztítja Isten művét a
személyekben – állapította meg április
idusán homíliájában Ferenc pápa azon
a szentmisén, amelyet a vatikáni Szent
Márta házban mutatott be.
A pápa arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak
a hamis vádak alapján üldözött, és a hit iránti gyűlöletből megölt vértanúkért. Szent István diakónus, az első
vértanú, rágalom áldozata. A rágalom rosszabb, mint a
bűn: a rágalom egyenesen a sátán megnyilvánulása.
Mindnyájan bűnösök vagyunk, de a rágalom több
mint a bűn. A rágalom el akarja pusztítani Isten művét. A rágalom gyűlöletből fakad, a gyűlölet pedig a
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sátán jellemzője. A rágalom a hazugságot használja fel, hogy elérje célját. Ahol rágalmaznak, ott jelen
van a sátán. Istvánt is hamis tanúk vádolják. Ellenségei a piszkos küzdelem útját, a rágalmat választották.
A diakónus azonban nem viszonozza hazugsággal a
hazugságot. Az Úrra tekint és engedelmeskedik a törvénynek, megmarad Krisztus békéjében és igazságában.
A vértanúk ideje azonban ma sem ért véget, az egyháznak most több vértanúja van, mint az első évszázadokban. Az egyházban sokan vannak, akiket rágalmaznak,
akiket üldöznek, akiket megölnek Jézus és a hit iránti
gyűlöletből, mert katekizmust tanítanak, mert keresztet
viselnek. Imádkozzunk Máriához, aki oltalmaz minket
a spirituális zűrzavar idején. A vértanúság idején, napjainkban ő az oltalmazás főszereplője, az édesanya.
vatikáni rádió
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