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FRANTZI'KO KATOLIKU PENTSALARIEN ASTEA
ITZALDI BATEN GAIÑEA PENTSAKIZUNAK
Elkar-izketa

Zergatik

Eta

Nola

RIKARDO ARREGI
Ez gaitezen engaiñatu. Jean Bruhat komunista partiduko izlariak
esan zuan bezela aitortu dezagun
asiera asieratik kristauen eta marxisten artean inkonpatibilidadea dagola.
Orretaz gaiñera saia gaitezen apalki egiaren billa joaten, gauzak diran bezela ikusi ta arkitu naiean ta
ez guk nai genituzken bezela ikusten.
HUNGRIA'KO KATOLIKU
BATEN ITZAK

Villot kardinala, Lyon'go Apezpikua t a Frantzi'ko gotzaien
a r t e a n lehena. Onek zuzentzen ditu Frantzi'ko Eleizaren
eginkizunak gaur egunean. Ba dirudi gotzai berrien irudia.

Pentsalariak antolatu zuten aste
orren azkeneko egunean, eta Paris'
ko Apezpiku ordezkoaren aurrean,
Hungria'ko katoliku batek itzegin
zuen, Georges Ronay'k, Hungria'ko
astekari ta illeroko katolikoetan
idazten duanak. Eten gabeko txaloak jaso zituan itzaldi onetatik bi
dira garrantzi aundieneko puntuak.
Lenengo puntua: Hungria'ko jabe
komunistak egin ziranean Eleiza erdiz erdi burges eta feudal zen estruktura batzuei lotuta arkitu zen.
Komunistak Eleizari bere eginkizunak moztu egin zizkioten. Ala ere
eleizak idikita gelditu ziran eta astekari ta illeroko bat argitaratzen
utzi zioten katolikuei. Ortik asi zizan lanean katolikuak. Baita ere
Georges Ronay'ek esan zuan ez,
minduta arkitzen dira Hungria'ko
katolikuen gaiñean zenbait okzidenteko jende ta elkarteak egin zuten
propagandarekin. Alegia, antikomunismo itsu batek erlijioa darabilkilla bere interesak defenditzeko.
Bigarren puntua: sozialista estadu
batean nola defenditu erlijioa ta
azaldu erlijioaren balioa? Sozialista
gizarte berria jasotzerakoan onenak
izaten. Ori dela bide bakarra, esan
zuen. Adieraztea alegia, katoliku
izateak ez duala esan nai derrigorrez burges gizarte bat defenditzen
delarik.
ERLIJIOA POLITIKAKO
SALTZETAN
Zoritxarrez oraindikan leku geientan erlijioa ta Jainkoa politika
gora-beheretan erabiltzen dira. Ta
askok berriz bere politika interesak
defenditzeko Jainkoa'ren serbitzari
deitzen dira. Ikus dezagun esate baterako Frantzi'n bertan Tixier-Vignancour, faszisten izenean lendakari izan nai duena bere itzaldietan
berak Kristau Okzidente bat salbatu nai duela esaten. Noiztik noa defenditu litezke ustelduta dauden okzidenteko zenbait estruktura kristautasunaren izenean?
Baita ere esan dezagun komunismoak alegiñ geienak egingo ditula
erlijioa ezereztu erazitzeko, baiñan
ez askotan guk uste izaten dugun
bezela. Ez giñake egiaren jarraitzailleak izango marsistak berak gai
auetaz zer esaten eta pentsatzen
duten ikusten ez dugun bitartean.
Marxisten irudian erlijioa berez ilko
da komunista gizartea oso osoa
egingo danean. Bitartean jarrai dezala baiñan sakristi barruan nola
alabait esateko. Baiñan Eleizak bere izaeraz eta bere dotriñari jarraituaz ez du beiñere onartu-ko gizartean bere eginkizunak ez bete ahal
izatea. Orregati sortzen dira prolemarik gogorrenak, Baiñan ez ditzagun besterik gabe komunistegan
apaiz jale batzuek ikusi. Bestela ez
dezaiogun eskatu komunistei kristauengan langille esplotatzaille batzuek. ez ikustea. Egia aurretik.
BAKOITZA BERE LEKUAN
Ba liteke gaurko munduan kristautasunak duen gauzik bearrenetakoa dela adieraztea, libertadea, pluralismoa ta pertsonaren nortasuna
defenditzen dituanean burges gizarte bat ez duela defenditzen adieraztea.

Marxistekin itzegiten asteko ezin
lezateke kristauak auei marxista
izateari uztea eskatzerik, ezta ere
marxistak kristauei kristau izateari
uztea. Orrela bakoitza bere lekuan
ezaguturik asi liteke elkarizketa,
bearrezko elkar-izketa naiz eta osoa
ez izan Paris'ko Apezpiku ordezkoak zionez.
Orrela aita Congar'ek lehen eta
gero Jean Bruhat komunistak esandago itzak pentsatu litzazkegu: «ontzi berdiñean sartuak gaude, eginkizun berdiñak ditugu, justizi nai
ta estruktura berrien gose berdiñak
ditugu, bakar bakarrik ertz desberdiñetatik etorriak izango gera».

