
CSEPREGIIGNAc

A~ .új egyha~kép plébániai
és liturgikus közösségének kialakítása

'Az egyház a maga egészében megfoghatatlan, elvont misztérium, sőt a lé
lektani megközelítés számára puszta absztrakció és fogalom, ha nem öltözködik
látható és megtapasztalható alakba. Ez a láthatatlan egyház pedig elsősorban és
dominánsan a helyi gyülekezetekben, a liturgikus és a plébániai közösségekben
valósul meg. A Lumen Gentium a 26. pontban a következőket mondja: "Krisztus
nak ezen egyháza valóban ott van a hívek valamennyi törvényes közösségeben.
Az Újszövetség ezeket.' is egyházaknak hívja, ha ragaszkodnak pásztoraikhoz. Mert
a maguk helyén ezek az Istentől meghívott új nép, 'a Szentlélekben és nagy
teljességben (vö. O. Thes 1,5). Krisztus evangéliumának hirdetése bennük gyűjti

össze a híveket. Megünneplik az Úr Vacsorájának titkát, hogy az Úr Testéből

való eledel _és vér fűzze össze az. egész testvérületet." A püspök szent szolgálata
alatt bármelyik oltárközösségben jelképesen megnyilatkozik az a szeretet "és a
titokzatos Test azon egysége, amely nélkül nem lehet üdvösség". E közösségak
ben - jóllehet gyakran kicsinyek, szegények vagy szétszórottságban élnek - ott

'lakozik az a Krisztus, akinek ereje összekapcsolja az egy, szent, egyetemes és
apostoli egyházat, mert "épp azt műveli a Krisztus testében és vérében való
részesedés, hogy azzá alakuljon át, amit magunkhoz veszünk".

Ez a megállapítás meg kell hogy döbbentsen bennünket. "Krisztusnak ezen
egyháza valóban ott van a hívek valamennyi törvényes, helyi közösségében." Ez
minden közösség vezetőjét hallatlan felelősségérzetre kell hogy figyelmeztesse!
Hiszen a zsinat megállapítása alapján semmi kétség, hogy itt valami egészen új,
tartalomban és dinamikában megreformált közösségről van szó. A régi tömeg
-egyházi és nép-egyházi képlet eltűnt, ahogy az Egyházban sem törnegintézményt,
hanem sajátos közösséget látunk és a zsinat számol avval, hogy Isten népe "nem
egyszer kicsiny nyájnak tűnik, mégis az egész emberiség számára az egység, re
mény és az üdvösség életerős magja" (9. p.), a "föld sója" (33) és "szerepe a
kovászé" (31). Ez a közösség nem anonírn, egymás számára idegen, jellegtelen
tömeg, hanem az ősegyház eszménye szerint "egy szív, egy lélek" (Ap. Csel 2,46).

Ezek előrebocsátása után most szerétném a reflektorfényt a plébániai közösség
kétfajta arculatára irányítani: 1. a liturgikus közösségre és 2. az egyházközségi
közösségre.

1. A LITURGIK.US KÖZÖSSÉG. Mindjárt az elején hadd mutassak rá ennek
a kérdésnek a, nehézségeire. Ezt legjobban talán egy értelmiségi hívőnek a fel
fogása fejezi ki, aki egy vasárnapi szentmise után, melyen a homiliában a közös
ségi áldozatról vol t szó, a következőket mondotta: "Ezt a szót .közösség', ame
lyet annyit emlegetnek a zsinat után, szinte hallani sem tudom, idegessé tesz.
Az a benyomásom, hogy a legtöbbször olyan dolgokról van szó, amelyek nem
léteznek. Az igazi közösségből semmit sem érzek a szentmise alatt, és megmon
dom becsülettel, nem is tartom fontosnak. Én azért megyek a templomba, hogy
.vasárnapí kötelezettségemnek eleget tegyek, az Úristennek kijáró tiszteletet meg
adjam és a magam számára a hétköznapok feiadatainak ellátáshoz erőt gyűjt
sek. Azért fontos számomra egy jó, buzdító szentbeszéd. A szentmisében Isten
nel akarok találkozni és nem az emberekkel.. A hétköznapokon úgyis elegem van
belőlük! Kíméljenek meg olyan újmódi gondolatoktól, hogy először az embe
rekkel kell találkoznom, hogy az Istent megtalálhassarn. A papoknak nem kellene
olyan sokat a közüsségről beszélniök, hanem inkább arról gondoskodjanak, hogy
a szentmisén az egyik ember ne zavarja a másikat és mindenki Istenre irányítsa
figyelmét. Úgy gondolom, ez elég közösség l"

Mindannyian találkoztunk már - ha nem is ennyire világosan megfogal
mazva -, hasonló felfogással, mégpedig híveink széles körében, különösen az
idősebb generációnél.

A Lumen Gentium sok helyen mutat, rá a liturgikus közösség gyökerére és
fontosságára. A 3. pontban ezt mondja: "Valahányszor az oltáron megünnepeljük
a keresztáldozatot; amelyben .megölték húsvéti Bárányunkat,Krisztust' (IKor 5,7),
míndannyíszor végbemegy megváltásunk műve. Az Oltáriszentség kenyere egy-

614



úttal ábrázolja és megvalósítja a hívek egységét, akik egy testet alkotnak Krisz
tusban" (vö. IKor 10,17). A ll. pontban: "Amikor Krisztus Teste megerősíti őket

a szentáldozásban, akkor kézzel fogható módon kifejezi az Isten népének azon
egységét, amelyet olyan jól 'jelez ez a fenséges Szentség és csodálatosan valór.a
is vált". Vagy a 7. pontban; "Az Oltáriszentség kenyerének megtörésében való
ságosan részesedünk az úr Testéből és így fölemelkedünk a Vele és az egymás
közt való közösségre", Ezek a kiragadott rövid idézetek is igazolják, hogy az
egyház csak ott .Iétezik valóságosan. ahol a hivők összegyűlnek, hogy Isten szavát
hallgassák, imádkozzanak, megtiljék az úr Vacsoráját és elkötelézzék magukat
a hit és szeretet életére, egyszerre személyesen és közösségileg, mert a kettőt

nem lehet szétválasztani.
P. Bouyer helyesen írja: "Az egyház nem egy csapásra létezik mint az isten

tisztelet, evangelizáció és keresztény szeretet világszervezete, hanem először a hivő
közösségeinek szükségszerűen helyi jellegű gyülekezetében jön létre, amikor össze
jönnek az Eucharisztia megünneplésére" (L'Eglise de Dieu). Az Apostolok Csele
kedeteinek könyve elénk állítja a liturgikus -közösség mintaképét. Az első közös
ségele úgy jelennek meg a cselekedetekben, mint a) apostoli közösség, amely szor
galmasan hallgatja az apostolok tanítását; b) testvéri közösség, amelynek táplálója
a gyakori összegyülekezés és sokféle kapcsolat; c) eucharisztikus közösség, amely
megülí az úr emlékezetét, "míg újra el nem jön"; d) imaközösség, amely először

a jeruzsálemi templomban gyűlt össze, később egymásközt. Ezekről az uralkodó
vonásokról ismerték fel kezdetben az egyházat. Hitelre méltóságának legfőbb jele
az átélt testvéri közösség melege volt. ,;Nézzétek, hogy szeretik egymást" 
mondták, akik figyelték őket.

Ez a testvéri közösség nem ösztönös vonzódás, vagy valamilyen romantikus
lendület gyümölcse volt. Ismert feszültségeket is - mint tudjuk -, amelyeket
le kellett győzni, szakadékokat, ellentéteket rabszolga és szabad, férfi és nő, zsidó
és görög közott. Ez a közösség nem is valami közös eszmerendszerből származott,
sem részletes életszabályok kódexéből. Abból született, hogy minden egyes tagja
találkozott valakivel és nem tudta önmagát másképpen elgondolni, mínt ennek
a Valakinek hitvalló hitében. Elsősorban Vele volt közösségben és ebből követke
zőleg jött létre az egység a testvérekkel, akik ugyanazt az urat vallják. A közös
ség "martyrion" volt, vagyis tanúságtétel. Maga a kifejezés mutatja, hogy ez
hova vezetett.

Ezt a képet kellene nagyon hangsúlyosan a híveink elé állítaní, mint a li
turgikus közösség ősképét. Magyarázzuk meg nekik, lehetséges, hogy a templom
padjában a szomszédomat nem ismerem es lehet, hogy a találkozásom vele csak
erre az egy órára tart, amíg az áldozaton egymás mellett ülünk, de mégsem
közömbös számomra és nem is szabad, hogy az legyen, mert bennünket egy sok
kal erősebb kötelék fűz össze, mint az ismeretség, barátság vagy szímpátla,
minket a közös hit köt össze. Mi hiszünk abban, hogy Isten a mi Atyánk, Jézus
Krisztus minden ember testvére és a Szentlélek mint Isten teremtő ereje ben-
nünk lakik. '

Ha tekintetünket Jézus Krisztusra irányítjuk, ezzel keresztény testvereink
nem esnek ki a látószögünkből, éppen ellenkezőleg, a Jézus Krisztusra irányított
tekintetemben látom meg a mí embertársi összetartozásunk alapját. Az úr azt
mondja: "Ha felemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok," (Ján 12,32).
Urunk keresztje és feltámadása tehát azoka kapcsok, amelyekkel magához
köt bennünket és egymás között is kötelékünket alkotja. Az evangéliumok cso
dálatosan szép képekben rajzolják meg ezt a közösséget Krisztussal és Krísztus
ban. Ö a fő, mí pedig Testének tagjai (IKor 12,17). Ö a szőlőtő, mí pedig a
szőlővesszők (Ján 15,5). Szent Pál ebből azt a praktikus és biztos következtetést
vonja le: Ebben az új, Krísztus által és Krisztusban megalapozott közösségben
megszűnt minden emberi különbség, felosztás, feszültség, szétválás: "Hiszen az
Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert ,mindannyian, akik meg
keresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó
vagy görög, rabszolga, vagy szabad, ferfi, vagy nő, mert mindannyian eggyé hitte
tek Jézus Krisztusban" (Gal 3,26-27).

A liturgikus közösség fundamentumát képező megállapítások után most né
-hány gyakorlati javaslatot szeretnék tenni, amelyek segítik legyőzni ezt a imént
említett individualista felfogást és segítenek a közösségí szellem kialakításában.
Persze, korántsem teljes ez a néhány gondolat, lehet, hogy mások' még életre-
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valóbbat tudnának. nyújtani. Elsőnek említeném, hogy mi papok ne sajnáljuk az'
időt és a fáradtságot, beszéljünk sokat a liturgikus közösség fontosságáról, az
eucharisztikus áldozat közösségi jellegéről. A szentmise elején a hívek üdvöz
lése után magam is gyakran felhívom a figyelmet néhány bevezető szóval az ál
dozat közösségí jellegére. Csak úgy válik a közösségí gondolat húsunkká-vérürikké,
ha híveink ismét és ismét hallanak erről és szinte beléjük rögződik. Egyszóval
közösségi - lelkületet kell teremtenünk. Kis templomoknak, kápolnáknak ebből a
szempontból helyi előnyük van. De hogy nagylétszámú résztvevő esetén sem le
hetetlen, arra a tv szolgál elég gyakran pozitív példákat. Hánysacr láttunk eset
legesen összeverődött tömegről szóló közvetítést, ahol' egy ügyes színész, gitár
énekes vagy akár egy tornatanár néhány perc alatt a produkcióba elevenen be
kapcsolódó közösséggé kovácsolja a résztvevőket. Ha ez profán vonatkozásban
még az "esetleges közösség't-nél is elérhető, talán nem lehetetlen nagy temploma
ink ún. "másodlagos- közösségé't-nek összekovácsolása sem,

Katolikus - fiatalok meglepetéssel mesélték, baptista templomban tapasztalt
élményüket. Félszeg, ügyetlen mozdulataikból ' látszott, hogy először járnak ott.
De mindjárt mellettük termett két-három hivő, kedves terraészetességgel köszön
tötték őket, érdeklődtek, honnét jötték. Előre invitálták őket, imakönyvet adtak
kezükbe és kiketesték nekik az énekeket. Istentisztelet után a fiatalokat végigkala
uzolták a templomon, bemutatták a lelkészüket és a következő vallásos össze
jövetelükre is meghívták. Ezek a fiatalok bevallották, hogy ebben a családias
légkörben azonnalotthonosan érezték magukat. Talán nem volna lehetetlen a
mí templomainkban sem elérni, hogy ne csak egy-két buzgó lélekből, hanem
az egész hivő seregből is ez a barátságos, érdeklődő, családi hangulatot árasztó
lelkület sugározzék, különösen azok felé, akiket csak az érdeklődés hoz be a
templomba, vagy még a keresés állapotában vannak, illetőleg viselkedésükből

látszik, hogy régen jártak hasonló helyen. Gondolok itt például a temetés utáni
gyászmiséknek il vallási formákat egyáltalán nem ismerő, de az alkalom miatt
nagyon is fogékony lelkű résztvevőire. Ebben a lelkipásztor is jó példával jár
hatna elől, ha mise előtt közébük menne, egy-két szót váltana velük, esetleg
érdeklődne az elhunytra vonatkozólag is. Ha ez a családias szellem megvalósítható
a tájékozódók körül, akkor, gondolom, még könnyebben elérhető a rendszeres
templomlátogatók között.

Hadd említsek egy-két pozitív példát:
Vasárnap délutáni mísére gyülekeznek a hivek. A pap reverendában a két

padsor között áll. Egyik oldalra is, másikra is odaszöl, ha ismerőst fedez fel.
Érdeklődik, kérdez. Az ismeretleneket köszönti. Megkérdezi, van-e valakinek a csa
ládjában beteg, állnak-e jelentősebb esemény előtt, ünnepelte-e valaki az elmúlt
héten születés-, vagy névnapját. Keres vállalkozókat a Leckék és Hívek kö
nyörgésének felolvasására. Mivel természetesen beszélget, nincs kényszeredettség,
oldódik a hangulat. Ime, a közösségi légkörteremtés...

Más. - Lelkipásztortársának rrnséje után a kifelé tóduló hívek között áll a
pap a templom előtt. Alldogáló hívekhez, csoportokhoz odamegy, beszédbe ele
gyedik, .ísmerkedík velük. Az őt megszólító híveknek válaszol, templomi tervek
ről beszél.

Más. - Kis kápolna. A diákmísén legfeljebb tucatnyi család gyermekei. Mise
után a pap a hittanszobába hívja a gyermekeket és szüleiket. Itt is közvetlen
beszélgetés alakul ki.

Nemcsak a szertartások előtt és után, hanem a mise alatt is törekednünk kell
a közösségí atmoszférára. Ennek alapfeltétele a természetes viselkedés az oltár
nál. Vigyázzunk, hogy az oltárnál is ugyanazok maradjunk, mínt akik a minden
napi érintkezésben vagvurrk, Oldjuk fel a belénk rögződött merevséget, kimért
séget, modorosságot, amitől főként a fiatalabb generáció iszonyodik. Minél termé
szetesebbek leszünk, minél érthetőbb és közvetlenebb az oltárnál is minden sza
vunk és tettünk, annál inkább családias lesz a templomi- közösség.

Időnként akár hirdetés formájában is ajánlatos felhívni a hívek figyelmet a
kirívó közösségellenes viselkedésre, például' pad szélére való ülés, kórus alatti
megállás, a rózsafüzér tapintatlanul hangos csörgetése. az énekek elnyújtása. az
egyénieskedő hangos imádkozás stb.

Külön megvitatás tárgya lehetne: milyen tapasztalatokat szereztek azokban
a templomokban, ahol a padban kezet fognak a hívek a béke-üdvözlésre, Vajon
általánosságban elősegíti-e a közösségí lelkületet, vagy kényszeredett forma?

616



Végezetül a' liturgikus közösség kialakításávai kapcsolatban szerétném - talán
sokak megnyugtatására is - elmondani, hogy nem vagyok sem naiv, sem túlsá
gosan optimista. Igen jól látom és sajnos érzékelem is a fennálló nehézségeket
is. Tudom jól, hogy ez nem fog máról holnapra megvalósulni. Hosszadalmas,
kitartó, türelmes és főképpen nagyon buzgó lelkipásztori munka eredménye lesz,
amit mi, ma élő papok talán már nem is tudunk majd elérni. De a munkát
el kell kezdeni, -, mert ez a jövő útja, ez a zsinat útmutatása és biztos vagyok
benne, hogy a Szentlélek, Aki ennek a gondolatnak lényegében Ös-szerzője, be
is végzi ezt a művet a munkánk által. Azt mindenesetre már most is megálla
píthatjuk, hogy óriási a különbség mondjuk a 30-as évek ún. misehallgatásaí és
a mai napok szentmiseáldozaton való résztvevők szellemisége között.

2. EGYÉB PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGEK. A Lumen Gentium alapján az új
egyházkép dogmatikus és biblikus alapjait, amelyekből világosan kitetszik, hogy
nem csupán a liturgiában való részvétel közösségí jellegű, hanem az egész ke
resztény élet a liturgiától függetlenül is - lényege .szerint közösségi, Az ősegyház

úgy fejlődött ki, mint kis keresztény közösségek együttese, szétszórva a római
világban, ahol mínt a föld sója, mint a kovász a tésztában, azt a szerepet
játszották, amit az Úr szabott meg számukra. Lassanként egy' belső erő - a
benne működő Szentlélek ereje - révén alakult ki az egyház. Mielőtt az egyház
világegyház lett volna, korintusi vagy efezusi vagy galataí egyház voltak. Ezek
magától értetődően élték a testvériséget. Ebből eligazítást kaphatunk a jövőre

nézve is. Meg vagyok győződve arról, hogy az egyház jövője most inkább, mint.
valaha közösségí életének erejétől és minőségétől függ. Az egyház az lesz, amik
a keresztény közösségek lesznek, hiszen bennük épül ki Krisztus titokzatos Teste.

De ma nem csupán abból a szempontból lényeges a közösségak szerepe,
hogya hívek bennük élhessék hitüket, hanem különösen abból a szempontból,
hogy keresztények maradhassanak a kereszténységtől míndinkább elídegenedő

világban. Az ár ellen evezni mindig nehéz. Akaratunk ellenére már-már elsodor
az ár, mert az ember inkább fia korának, mint apjának. Veszélyesen fenyeget
mindenkit, hogya társadalom rányomja saját képét, elveit, tekintet nélkül min-

. den másra. Az emberiség a mi évtizedeinkben sokféle téren előrehaladt, ez igaz,
de az is igaz, hogy sok téren visszaestünk : itt az erkölcsi szabadosság, a szapo
rodó bűnözés, a házasság válsága, az erőszak, a merényletek, amikről főképp

nyugati sajtójelentések alapján napról napra megdöbbenéssel olvasunk. Ilyen vi
lág levegőjét szívja a keresztény, és lehetetlen, hogy élni tudja saját keresztény
ségét z,árt ajtók mögött, gettóban. gyilkos bacílusok fertőzetében.

Steve Clark azt írja: "Hogy a keresztény igazán keresztény _életet éljen,
olyan környezetben kell élnie, amely nyitottan befogadja a kereszténységet, be
szél róla, éli. Pedig a katolikusok egyre kevésbé találnak ilyen környezetet... Ha
a társadalom már nem fogadja be a kereszténységet, szükségessé válik, hogy
magunk alkossunk közösségeket a társadalomban, csak így tesszük lehetövé a
keresztény életet. .."

a) Az elsődleges és legfontosabb, egyben legkisebb közösség a család. A Lumen
Gentium 35. pontja a következő szavakkal mutat rá ennek fontosságára: "A
világiak apostolságának itt van a kiváló gyakorló iskolája, mert itt járja át a
keresztény vallás- az egész berendezést, és napról-napra' jobban átalakítja. Itt
saját hivatásuk van a hitvestársaknak: egymás előtt és gyermekeik előtt tanúi
a hitnek és Krisztus szerétetének. A keresztény család fennhangon hirdeti mind
az -Isten országának jelenlevő erőit, mind a boldog élet reményét. így tanúságtevő

példájával vádlóan bizonyítja a bűnt és megvilágosítja az igazságkeresőket" (L.
G. 35. pont).

b) A másik, a mí sajátosan magyar körülményeink között létező és államilag
is elismert közösség az egyházközségi képviselőtestület. Most erre szeretném a
figyelmet egy kicsit hangsúlyozottabban ráirányítani. Ami a század elején, a
20-as években világegyházi viszonylatban is hallatlan haladás volt: az egyház
községi szervezet, a világiak bevonása az egyházközségek Igazgatásába, az mos
tanra - kevés kivétellel - teljesen kiüresedett. Ha egyáltalán van valami, leg
feljebb az anyagi ügyek formális intéző, inkább jóváhagyó> szerve lett: költség
vetések és zárszámadások jóváhagyása. Elavult ezek szabályzata is.V~lem együtt
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biztosan sok lelkipásztor érezte Emnek a helyzetnek a tarthatatlanságát. Bíboros
főpásztorunktól engedélyt kértem, és kaptam, hogy az egyházközségi képviselő

testület munkáját a zsinati előírásoknak megfelelően aktivizálhassam és ennek
megfelelően rkísérletí jelleggel működési szabályzatot dolgozhassunk ki, amelynek
alapján ún. működési formát kap az egész egyközségiélet. Ennek természet
szerűen alapfeltétele volt a képviselőtestület újjáalakítása, kibővítése, buzgó fia
talokkal, Iérfiakkal, nőkkel, az egyházközség mínden rétegét képviselő (értelmi
ségi, fizikai dolgozó, tudós, családanya, apáca, stb.) tagokkal való megerősítése.

Az egyes munkacsoportok fontosságát és feladatát talán külön nem kell rész
leteznem, hiszen az elnevezésük is tartalmazza feladatukat: az anyagi ügyekkel
foglalkozó munkabizottság segít a lelkipásztoroknak az anyagi ügyek intézésé
ben, javaslatokat tesz a hívek Önkéntes egyházi hozzájárulásának befizetésére,.
mértékére, annak lelkiismeretes teljesítését szorgalmazza, A templom és plébá
nia restaurálási munkáiban iparosok felkutatása, munkák ellenőrzése termetén a
maguk szakmai tudásával komoly segítséget jelentenek.

A karitász-munkabizottság végzi a hallatlanul fontos karitász munkát. Sze
gények, elhagyottak, betegek felkutatása, ellenőrzése, segélyek' szétosztása. Az
egyházközségek vitalitásának egyik biztos fokmérője a karitász munka.

Külön említést érdemel a hitbuzgalmi munkabizottság, amelynek működési
területe most van kialakulóban. Éppen legutóbbi ülésünkön tapasztalatcserére
hívtuk meg az egyik székesfehérvári képviselőtestület tagját, amelyről hallottuk,
hogy irtgylésreméltóan dolgoznak, működnek ezen a területen. Csak pár gondolat:
tagjainak mindegyíke a lakóhelyének lelki felelőse. Gyermekszületés, jegyesség,
hittanra járás, elsőáldozó; bérmálkozó korú gyermek felkutatása, segítség a szü
lőknek elígazítással, a plébános felé pedig jelentéssel. Hittani továbbképzés fia
talok, [egyesek, fiatal házasok számára. Előadók: orvosok, pedagógusok, jogászok.

Nagyböjti lelkigyakorlatok .tartasa, nagyböjt minden hétfőjén az esti míse
után elmélkedés világi hivő részéről. Havonta egyszer egymás között gyűlnek

össze és megbeszélik teendőiket, saját hittani képzésüket ápolják, többnyire Szent
írásolvasás és magyarázat alapján. Papszentelés előtt négy napon át imaóra papi
hivatásokért, melyet világiak tartottak. Elsőáldozás, bérmálás munkájában részt
vesznek világi hívek is.

Kérdés, lehet-e módot találni ezek megvalósítására nem csupán a tanúság
tétel vállalása, hanem az ezekhez szükséges idő és felkészülés lehetősége miatt
is, mert bizony világi híveink is időhiányban szenvednek. Persze ők aztán olyan
segítőtársakat is maguk mellé vehetnek, akfk nem képviselőtestületi tagok, mert
ezekkel a hatókör még jobban ·kibővül.

Itt említeném meg azt a lehetőséget is, hogy ily módon az egyházközség
hitéleti munkájában, a tanúságtétel példájával belekapcsolódhatnak mindazok,
akik a nyugati világban mint kis közösségek, bázis-közösségek, mint karizmati
kus közösségak különállóan működnek és amelyek nálunk, érthető okokból, gya
nakvást váltanának ki. Igy azonban míndíg kapcsolatban maradnak a plébános
sal, rajta keresztül a főpásztorral, ami elengedhetetlen feltétele az üdvös, áldá
sos és egyházias működésnek. Nálunk jelenleg sajnos az a tendencia, hogy ezek
a kisközösségek teljesen kivonják magukat a püspök ellenőrzése alól.

Szerintem ezen az úton lehet ma nálunk tevékenységi területet biztosítani a
világi hívek egyetemes papságának, melyet az Egyház és a teológia évszázadokon
át mellőzőtt (a protestáns hangsúlyozás és kizárólagosság míatt), de amelyet
a Lumen Gentium megint az érdeklődés középpontjába állttett és amely a ke
resztségben és a bérmálásban gyökeredzík i L;« megkereszteltek az újjászületés
és a Szentlélek kenete által - szent papsággá lesznek". (L. G. 10.). Ezzel az
egyetemes papsággal pedig az a hivatás jár együtt, hogy "minden hivő közös
feladata Krisztus testének építése" (L. G. 32.).

Ezekkel á gondolatokkal próbáltam meg rámutatni a' Lumen Gentium által
a papság számára adott súlyos, de legszebb hivatásra és egyben pasztorális fel
adatra: a krisztusi közösségak kialakítására és nevelésére, hogy azok élőhitű és
apostoli lelkületű közösséggé váljanak.

Igaza van P. Liégének és igaza van Steve Clarknak : "Amire az Egyháznak
ma különös szüksége van, inkább, mint új intézményekre, vagy új programole
ra, azok: élő, keresztény közösségek",

618


