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Olaszország hivatalosan még katolikus ország. Ötvenhat és fél milliós lakosságának
mintegy 95 százaléka megkeresztelt. Hitük azonban gyakran nem nyilvánul meg val
lási gyakorlatokban is. A DOXA (Közvéleménykutató Intézet) legutóbbi felmérése
szerint "a IS év fölötti felnöttek 83 százaléka me nt évente legalább egyszer templom
ba; kétharmaduk háromhavonta legalább egyszer; 38 százalékuk pedig hetente".

Az olaszok vallásosságában sok az ellentmondás. A "szent" iránti vágy sokakban
csak úgy jelenik meg, hogy tiszteletben tartják a legfontosabb hitigazságokat, anélkül
azonban, hogy csatlakoznának az egyházi intézmény életéhez és részt vennének val
lásos gyakorlataiban.

A nagy többség a kérdöíveken azt vallja, hogy hisz Istenben, s életfelfogását a val
lásos hitre építi. Az 1986-87-es tanévben az állami iskolákban a fiatalok 95 százaléka
választotta a katolikus hitoktatást. Katolikus hitük azonban sokak életét nem hatá
rozza meg formálóeröként, sok a közöny, az egyéni útkeresés.

Olaszország hosszú félsziget, sok kűlönbőzoséggel és egyenetlenséggel. Kőzép- és
Észak-Olaszországban, vagyis e leggazdagabb, legiparusodottabb tartományokban
tért hódított a gyakorlati ateizmus, materializmus, a szekularizáció. Délen és a szige
teken (Szicília és Szardínia) a hagyományos vallásosságnak rnély népi gyökerei
vannak.

Mindenütt megtalálhatjuk viszont a meggyözödéses, dinamikus, társadalmi elköte
lezettséget vállaló, apostoli lelkületu. termékeny katolicizmust is, amelyet az elmúlt
évtizedek kulturális és társadalmi változásai ébresztettek nagyobb elkötelezettségre,
öntudatra és felelösségérzetre.

A II. Vatikáni zsinat utáni idöszakban az egyház hatalmas, bár nem mindig össze
hangolt erőfeszítést tett annak érdekében, hogy az emberek legszélesebb rétegeit új
ra megközelíthesse az Evangélium üzenetével. Újra .fölfedezték" aBibliát. Komolyan
törekszenek arra, hogy Isten népének gondolkodásmódját és döntéseit mindig Isten
Igéjével vessék össze. Rendszeresen folyik az evangelizáció és a katekézis. Átfogó
pasztorális programokat szerveznek. Tudatosították, hogy Olaszország "missziós terü
let", a keresztényeknek tehát valódi apostoli gondolkodásmódra kell szert tenniük.
Átfogó pasztorális programot készítenek - erre már 1967-ben javaslat született. A ke
resztény lét három dimcnziója a hívő élet, az erkölcsi elkötelezettség és a világ szol
gálata.

1972 óta vetődött fel egy hosszú távú pasztorációs terv gondolata - ez az evange
lizációra és a szemségekre épülne. Isten Igéjének, a hitnek elsöségét hangsúlyozza;
felhívja a közösségeket arra, hogy járják végig újra a katekumenátus útját, és sürgeti
a szentségek megértését és megélését. Az egyház missziós munkáját e három téma
körre építi: "A meghirdetett Ige, a megünnepelt szentségek és a megélt szeretet." A
megvalósítás útjának két kiernelkedö eseménye volt az a két egyházi konferencia,
amelyet 1976-ban Rómában "Az evangelizáció és az ember továbblépése" címmel,
1985-ben pedig Loretóban "A keresztény közösség kibékülése az emberi közősséggel"

címmel rendeztek.
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A zsinat utáni időszak legeredetibb és legtermékenyebb vállalkozásának a kateké
zis teljes újjáalakítását mondhatjuk. A régebbi, az ismételgetést előtérbe helyező

katekézisben az 1970-ben megjelent dokumentum, "A katekizmus megújítása" címu
hozott jelentős változást. 1973 és 1982 között egymás után készültek el a korcsopor
tokra bontott katekizmusok. Kipróbálásuk után folyamatosan sor kerül átdolgozá
sukra is. Külön katekizmus készült a 6 év alattiaknak, a 6-8 éveseknek (három
kötetben), a 8-10 éveseknek, a 10-11 éveseknek, a 12-14 éveseknek, a 14-17 évesek
nek, és a 17 évnél idősebbeknek.

A legsúlyosabb nehézséget a hittanárok elégtelen felkészültsége és a fiatalok meg a
felnőttek távolmaradása jelenti. Velük még nem sikerült igazán közös hangot talál
nunk. Nem megfelelő és nem elég termékeny még az együttmüködésünk az iskolák
kal és az egyetemekkel, a kultúra világával, a kiadókkal, a tömegkommunikációs
eszközökkel, a munka, a pénz és a gazdaság világával.

A liturgikus reform során bevezették az olasz nyelvet a liturgiában és átdolgozták a
liturgikus könyveket. Legfontosabbnak azonban nem a rítusok megváltoztatását, ha
nem egy új gondolkodásmód kialakítását tartjuk. Sok egyházmegyében megnyilvá
nult az a szándék, hogy megfelelő képzettség megszerzésével teljesebb és közössé
gibb liturgikus és szentségi életet éljenek. Ebből a szempontból is jelentős az egyházi
ének és zene megújulása. Sok kiscsoport született. Sajátos érdeklődési irányuk kü
lönbözö: a Biblia, a liturgia, az egyházi zene, az imádság, a lelkiség. Visszanyerte ér
tékét a szentségek közösségi ünneplése és a zsolozsma.

Tanfolyamokat szerveznek a katekézisről, a vallásos kultúráról, a liturgiáról, a kö
zösség vezetéséről. Sok plébánián papok és civilek együtt készítik el a vasárnapi
prédikációt. Az idősebb papság azonban nem került teljes összhangba az új liturgikus
gondolkodásmóddal, sem a mise szertartásában, sem a prédikációban.

Az olasz katolicizmus történelmi hagyományainak megfelelöen elkötelezett a kari
tatív tevékenységben, a rászorulóknak nyújtott segítségben. A zsinat utáni időszak

ban pedig még tudatosabban fordult "a szegények és a kirekesztettek felé".
A katolikusok elkötelezettsége beleépül a társadalom szövetébe. Minden egyház

megyében múködik a Karitász, a Szent Vince Társulat és különbözö egyéb karitatív
csoportok. Fokozott figyelemmel fordulnak a szegények és a rászorulók felé, akiket
eltiltottak "a jólét és a bőség asztalától". Ilyenek például a börtönben sinylödö
foglyok, a betegek, a prostituáltak, a magányos és elfelejtett emberek, az Olaszor
szágba menekült harmadik világbeliek, a bevándorlók, a katasztrófa sújtotta csalá
dok, a deviáns fiatalok. Sok fiatal megy önkéntes munkára az afrikai, ázsiai, latin
amerikai országokba, olykor négy-öt évre is.

A zsinat elindította a szemináriumok és a teológiai tanulmányok reformját, új len
dületet adott a katolikus iskoláknak, bevonta a laikusokat az egyház életébe, konzul
tációs szerveket hozott létre (például pasztorális tanácsok, laikusok tanácsa, ökume
nikus bizottságok) országos, tartományi, egyházmegyei, espereskerületi és plébániai
szinten egyaránt. Megkezdték az ökumenikus párbeszédet, visszaállították az állandó
diakonátust, felülvizsgálták a szerzetesközösségek szabályzatait.

A zsinat új kezdeményezései ellenére a papi és szerzetesi hivatások válsága tovább
tart. A papság egyre öregszik (átlag életkoruk 55 év), és szinte egy nemzedéknyi fiatal
pap hiányzik soraikból. Még mélyebb a válság a szerzetesrendekben. Egyes női szer
zeteket a kihalás fenyeget, mivel hiányzik az utánpótlásuk. Közrejátszhat persze az is,
hogy alig tettek valamit azért, hogy a nők szerepét újraértékeljék a szerzetben, az
egyházban és a társadalomban.

A legutolsó években viszont néhány egyházmegyében újra több hivatás támad, és
nő a papszentelések száma. Fiatalokat és felnőtteket vonz a papi és szerzetesi élet,
különösképpen az új típusú közösségekben és kongregációkban. Sokan térnek vissza
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a kontemplatív élethez, a csendhez. mások a szegénységet választják, és a legelha
gyatottabb szegények felé fordulnak. A papok közül sokan a korábbi apostoli lendü
letet megőrizve indulnak a missziókba, Latin-Amerikába és Afrikába.

II. János Pál pápa látogatásai t a helyi egyházakban nagy lelkesedéssel fogadták, és
sokakban megerősödötta keresztény elkötelezettség tudata.

Az egyház és az állam 1984-es megegyezése fontos újságot jelentett. Ekkor már a
püspöki kar volt az állam tárgyalópartnere az olasz nép javáért folytatott együttmű

ködésben - korábban minden a Szentszék kezében összpontosult. A katolicizmus
nem államvallás többé, hiszen az államnak nincsen vallása, de elismerik hatalmas
eszmei, erkölcsi, szellemi, történelmi, kulturális és művészi értékét.

Megindult az egyházi intézmények gyökeres reformja. A túlságosan kis plébániákat
egyesítik. Megszűnik a több mint ezeréves múltra visszatekintő "kegyúri rendszer".
1990-töl az állam nem juttat semmilyen anyagi segítséget a papságnak, maguk a kö
zösségek fogják fedezni ellátásukat, az istentiszteletekkel kapcsolatos kiadásokat és a
karitatív intézmények költségeit. Az állampolgárok maguk dönthetik el, hogy az ál
lamnak fizetett adóik egy része (nyolc ezreléke) az egyházat illesse-e.

Az állam biztositja a hitoktatás lehetőségétaz állami iskolákban, fizeti az oktatókat.
akiket az egyház választ és készít fel. Az oktatás programját az állam és az egyház
közös megegyezése szabályozza és az egyházi hatóságok hagyják jóvá.

Az igazi újdonság az, hogy a középiskolás diákok, illetve a családjuk választhat,
hogy kívánja-e a hitoktatást vagy nem. A baloldali és egyházellenes erők az elmúlt
hónapokban erős kampányt indítottak a hitoktatás ellen. E kemény támadás ellené
re, amelyet sok újság is támogatott, a fiatalok 95 százaléka választotta a hitoktatást.

Figyelemre méltó a hívek öntudatra ébredése és a laikus mozgalmak lendülete,
még akkor is, ha a különböző csoportosulások között eros különbségek, sőt ellenté
tek is találhatók. Az Actio Catholica válságos évei után ismét föllendülőbenvan, hét
százezer tagot számlál. Olyan mozgalmak terjedtek el, mint a Comunione e Libera
zione, a Focolare, a karizmatikusok. A munkások világában az ACLI (rnunkás-társu
lások) és a Gi.O.C. (keresztény munkásfiatalság) tevékenykedik. Sok szakmai szerve
zet működik: katolikus tanítók, középiskolai és egyetemi tanárok, egyetemisták, dip
lomások, vállalkozók, gyógyszerészek, munkások, újságírók csoportjai.

A család egységének és az élet szentségének igen kemény próbákat kellett kiálla
nia, különösen a válásról és az abortuszról szóló törvények bevezetése óta. Megnőtt a
polgári esküvők és a vadházasságok száma. Jelentősen emelkedett a törvényes abor
tuszok száma is: évente mintegy 230 ezer.

A katolikus világ elkötelezetten föllépett a család megbontására, a "kisdedek le
mészárlására" irányuló törekvések ellen, és fölvette a harcot az erkölcstelen hedo
nizmus terjedésével. Intenzívebbé vált a családok és a fiatalok pasztorációja, bár en
nek eredményei még nem érzékelhetöek eléggé. Az erkölcsi értékeket csak nehéz
munkával lehet újra megtalálni. A plébániákon új lendülettel műkődnek az "oratóri
urnok": a gyermekek, a fiatalok és a felnöttek számára folytonos képzést szerveznek,
megújítják a nevelést, jegyesoktatásokat indítanak, fiatal házaspároknak találkozókat
rendeznek és támogatást nyújtanak a nehéz helyzetbe jutott családoknak.

Az abortusztörvény módosításáért nagyon aktívan dolgozik jó néhány csoportosu
lás, amilyen például a "Mozgalom az életért", amelynek 214 székhelye van szerte az
országban. Több mint 130 "Segítő Központ az Életért" mükődik, amely a nehéz kö
rülmények közé jutott terhes asszonyokat segíti, hogy elkerüljék az abortuszt.

A katolikusok a társadalmi élet számos terűletén vesznek részt: a politikában és az
állarnigazgatásban, a szakszervezetekben és a pártokban, a szövetkezetekben és a
szakmai társulásokban, a kórházakban és a hivatalokban, a tartományokban és a he
lyi intézményekben, a tömegkommunikáció kűlönféle eszközeiben. Olyan jelenlét ez,
amely sokszor emlékeztet az Evangéliumból ismert .földbe vetett kis magra, amely
meghal, hogy gyümölcsöt hozzon." Domokos György fordítása


