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A Comunione e Liberazione mozgalom

1954-ben egy fiatal teológiai tanár, Don Luigi Giussani megválik a szemináriumi ta
nítástól, mert úgy érzi: a világban más küldetés vár rá. Egy milánói líceumban (Ma
gyarországon ennek a gimnázium felel meg) talál hitoktatói állást. Tulajdonképpen
ennek a sajátos hivatástudattal rendelkezőembernek egyéni kezdeményezésével kez
dődik el a háború utáni legnagyobb olasz diáktársulás, a Comunione e Liberazione
mozgalom, röviden CL története. Az első milánói évek után a CL ma már jelen van
egész Olaszországban, Svájcban, Németországban, Spanyolországban, Angliában,
írországban, az Egyesült Államokban, Dél-Amerika tíz államában és Ugandában. Je
lenleg 50 ezren tartoznak a mozgalomhoz. A számítás csak hozzávetőleges lehet, mi
vel semmiféle írásos dokumentum nem készül a tagok létszámáról.

Miért jött létre ez a mozgalom, mik a célkitűzései? Don Giussani tanári működése
során bepillantott a 14-19 éves fiatalok életébe, s meggyőződött arról, hogy a keresz
tény fiatalok jelenléte az iskolában lényegében semmit sem jelent. Bár szám szerint
sokkal több fiatal vallja magát hívőnek, mint más világnézetünek, egyáltalán nem
befolyásolják az iskola életét, légkörét, sőt egyre inkább a baloldali kisebbség válik
hangadóvá. Az okokat elemezve Giussani arra a felismerésre jutott, hogy az ötvenes
évek katolikus felfogása nem képes szembenézni azzal a kihívással, amelyet a változó
világ, az értékek rendjének felborulása jelent a fiatalok életében. Sokan ezért vissza
húzódnak, közömbössé válnak, vagy elhagyják az egyházat, s olyan csoportosulásokat
keresnek, amelyek látszólag kielégítőbb válaszokat adnak útkeresésükhöz. Még azok
a fiatalok is, akik megmaradnak az egyház keretében, sőt aktívan közreműködneka
plébánia vagy valamely egyházi közösség életében, életükben gyakran függetlenül
nek a keresztény felfogástól. Legtöbbször a magukat hívőnek valló diákok is úgy vi
selkednek az iskolában, mintha a hit magánügy lenne, nem pedig olyasmi, amivel
együtt jár a tanúságtétel, a hirdetés kötelezettsége.

Giussani ezt az ellentmondást látva minden erejével arra törekedett, hogy meg
újítsa a lelkipásztori munkát a fiatalok között. Tíz évet töltött hitoktatóként a milánói
iskolában, mielőtt visszatért ismét eredeti hivatásához, a teológia tanításához, de már
nem a szemináriumba, hanem a milánói katolikus egyetemre. Ez alatt az idő alatt
széles körű diáktársulás alapjait vetette meg. Kezdetben kisebb sejtek alakultak Mi
lánó és az egyházmegye más városainak iskolaiban. ekkor még Tanuló Ifjúság néven.
1968-ban, az egész Nyugat-Európát megrázó diáktüntetések idején a mozgalomban is
súlyos válság kezdödött, ez azonban végül a későbbi kibontakozáshoz vezetett. Mivel
a diákokon kívül mások is csatlakoztak, és mivel célkitűzéseik is némileg megváltoz
tak, már nem azonosították magukat a Tanuló Ifjúsággal. 1969·től kezdve Comunione
e Liberazione, kommunió és megszabadulás a nevük.

Az elnevezés lényegében a mozgalom elvi alapvetése: eszerint a kereszténység mint
isteni esemény Jézus Krisztus személyében azért válik valósággá a történelemben,
hogy megszabadítsa az embert. Üdvösségünk alapja, hogy elfogadjuk Isten jelenlétét
az életűnkben;. tehát, hogy igazságosak vagyunk. Az igazságosság bibliai értelemben
pedig nem más, mint a rossztól, a bűntől való megszabadulás. Ha Jézus Krisztus sza
badság-igényünk egyetlen és kimerítő válasza, hogyan találjuk meg őt? Rendes körül
mények között az egyházban. Fontos tehát, hogy az egyház a különböző közösségek
révén minél jobban szétágazzon, hogy mindenütt jelen legyen, ahol az embereknek
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szükségük van rá. A mozgalom fő célja, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyben
az egyház gyökeret ereszt és kivirágzik. Elsősorban az iskola világában akar múködni,
hogy megerősítse a hívők keresztségben kapott egységét, kommunioját. Egység és
megszabadulás tehát egymást kiegészítő fogalmak.

Miként valósul meg mindez a gyakorlatban? Abból indulnak ki, hogy a fiatalok
számára nem elégséges a semleges nevelés, amely szerint az ész önmagában is eljut
az igazságra, hanem el kell vezetni őket arra, hogy felébredjen bennük az Isten utáni
vágy, a minden emberben megbújó vallási érzék. A kereszténység 2000 éves esemény,
amelyet az egyház Krisztus parancsa szerint állandóan továbbadott. A fiataloknak
mindenekelőttőszintén és figyelmesen meg kell ismerkedniök ezzel a hagyománnyal,
de úgy, hogy összevessék saját tapasztalatukkal. Belső megtapasztalás nélkül semmit
sem érthetünk meg igazán. A megismerés a közösségben történik, egy több szakasz
ból álló út során. Ennek állomásai a következők: ismerkedés, követés, végcél. Az ismer
kedés, találkozás történhet személyes fogadás, meghallgatás, megsegítés, közös ének,
liturgia keretében. A következő, hosszabb szakasz a követés, a tisztázás időszaka. Ek
kor ismerkedik meg az új tag a mozgalom lelkiségével, apostoli módszerével, meg
osztja a közös tapasztalatokat. A követés nem jelent szolgai utánzást, hanem egy hi
potézis ésszerű igazolását. Az ismerkedés elmélyülésével egyre termékenyebbé válik
az új tag és a mozgalom kapcsolata, s ez képessé teszi az új tagot személyes ítéletre,
döntésekre. Természetesen az előrehaladás csak akkor valódi, ha nem korlátozódik a
közösségre. a boldog szigetre, hanem érezteti hatását a munkahelyen, a családban, a
társadalomban általában. Az előrehaladás, érlelődés Jézus Krisztus személyében tör
ténik, tehát a tagok életében egyre nagyobb hangsúlyt kap az ima és a szentségi élet.
Az út végcélja, hogy felnötte váljanak a hitben, világosan megismerjék önmagukat,
Isten titkának fényében. A felnőtt hittel rendelkező ember képessé válik arra, hogy
most már ő hirdesse a jóhírt, javaslatokkal, kezdeményezésekkel álljon elő, tehát
maga is tevékenyen vegyen részt a közös életben.

A Comunione e Liberazione mozgalomnak kétségkívül ma is Don Giussani a kariz
matikus vezetője, állandó tájékozódási pontja. A tényleges vezetés azonban kollektív
jellegű. Egy országos tanács irányítja a mozgalmat. Minthogy elsődlegescéljuk a hitre
való állandó nevelés, érthető módon nagy szerepet kap a képzés. Ennek tartóoszlopa
az egyéni és közösségi ima, a lehetőleg napi szentmise, elmélkedés, gyakori lelki hét
végék, a nagyobb liturgikus időszakok ünnepélyes megélése. A tagok kisebb csopor
tokban hetenként úgynevezett közösségi iskolába gyűlnek össze, ahol megvitatják a
szentszéki dokumentumokat, a helyi és a világegyház jelentős eseményeit, a társadal
mat érintő fontosabb időszerű kérdéseket. A téma bemutatása után az egyes tagok el
mondják, mit jelent nekik konkrétan, miként hatja át személyes életüket mindaz,
amiről tárgyalnak.

Kezdetben elsősorban az iskola (főként a gimnáziumok és az egyetemek) világában
müködtek, de az évek múlásával némileg bövült a kör. Ma már a diákokon kívül kü
lönböző foglalkozású felnöttek, jórészt értelmiségiek is részt vesznek a CL életében.
Apostolságukat mindannyian sajátos élethelyzetükben végzik, orvosként, mérnök
ként, újságíróként, háziasszonyként, tanárként. A közösségek keretében érlelödő

papi, szerzetesi hivatások esetében a fiatalok szemináriurnba, szerzetbe lépnek, de
megőrzik barátságukat, lelki rokonságukat a mozgalommal. Mások a világban marad
nak, de tisztasági fogadalmat tesznek, és meghatározott szabályok szerint élet- és
vagyonközösséget vállalnak egymással.

II. János Pál pápa így szólt a születésének 30. évfordulóját ünneplö mozgalom
képviselöihez

"Hiszünk a meghalt és feltámadt Krísztusban, az itt és most jelenlevö Krisztusban,
aki egyedül képes megváltoztatni az embert és a világot.
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Ennek a ténynek köszönhető mind állandóbb és jelentősebb jelenlétetek az olasz
egyházban és a különbözö nemzetek között, ahol mozgalmatok terjed. Ezt kell elmé
Iyítenek és átadnotok, mert ez az a bizonyosság, amely megérinti az embert.' Ebből a
szempontból fontos megfigyelnünk, hogy a Szentlélek miként indított annyiféle rnoz
galmat korunk Egyházában, hogy folytassa az Isten által Krisztusban megkezdett s a
történelemben tovább folytatott párbeszédet a ma emberével. Ezek a formák sza
badágának a jelei, amelyben az egyetlen Egyház megvalósul, és ezek képviselik a biz
tos újdonságot, amelyet még megfelelöen fel kell fognunk ...

Már tiszteletre méltó elődöm, VI. Pál is így szólt a Comunione e Liberazione firen
zei közösségének tagjaihoz, 1977. december 28-án: »Köszőnetet mondunk nektek bá
tor, hívő, szilárd fellépésetekért. amellyel a titeket körülvevő értetlenségre válaszol
tatok ebben a zavaros időszakban. Örüljetek, legyetek hűek, legyetek erősek, legye
tek vidámak és vigyétek magatokkal mindenhova a tanúságot, hogy a keresztény élet
szép, szilárd és derűs, és valóban képes átformálni a társadalmat, ahol jelen van.«

Krisztus Isten jelenléte az ember számára, benne Isten bocsát meg a bűnösnek. Az
Egyház, Krisztus misztikus teste és Isten új népe az Úr e szelíd jóindulatát közvetíti a
világnak azáltal, hogy minden helyzetben az embert keresi és őt támogatja.

Ezáltal az Egyház az igazságban és a szeretetben való kultúra megszületésében se
gít, amely képessé teszi az egyént, hogy kibéküljön önmagával és sorsával. Így válik
az Egyház a megváltás jeiévé az ember számára, elvállalva és megvalósítva minden
szabadságvágyát. Ennek a kegyelemnek a tapasztalata tesz képessé arra, hogy elfo
gadjuk azt, aki különbözik tőlünk, hogy új kapcsolatokat hozzunk létre, hogy az Egy
házat misztériumának teljes gazdagságában és mélységében éljük meg mint az em
berrel folytatott párbeszéd határtalan örömét.

»Menjetek el az egész világra« - mondta Krisztus apostolainak, És én ezt ismétlem
nektek: Menjetek el az egész világra, és vigyétek el az igazságot, a szépséget és a bé
két, amelyet a Megváltó Krisztusban találunk! Ez a meghívás, amelyet Krisztus min
denkihez intézett, s amelyet Péternek is szüntelenül ismételnie kell, már átjárta törté
nelmeteket. E harminc évben a legkülönbözőbb helyzetekkel kerültetek szembe, s el
hintettétek mozgalmatok jelenlétének megvait. Tudom, hogy a világ tizennyolc nem
zetében eresztettetek gyökeret, Európában, Afrikában és Amerikában ...

Vigyétek el az egész világba az Egyház eseményének egyszerű és áttetsző jeiét!"
Egy lelkigyakorlat alkalmával a Szentatya így buzdította a CL-mozgalomhoz tarto

zó papokat:
" ... Legyetek a keresztény kultúra mesterei, annak az új létfelfogásnak a mesterei,

amelyet Krisztus hozott a világba és támogassátok testvéreiteket próbálkozásaikban.
hogy ez a kultúra mind világosabban, a társadalmi és szociális felelősségről tanúsá
got tevő formákban öltsön kifejezést.

Dolgozzatok. hogy megszűnjön a válaszfal a kultúra és az evangélium közott ...
Érezzétek át, hogy hazátok újraevangelizálásának feladata mily nagy és mily sürgető!

Legyetek első tanúi annak a missziós lelkületnek, amelyet mozgalmatokra bíztam!"
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