
formákkal kiegészítve is néhány vagy több órából álló "tanfolyam" marad. De mind
két fél számára hasznosabb volna. ha a házasságra készülő fiatal párt a plébános
összeismertetné egy keresztény családdal, hogy az ő életükön keresztül tanulják meg
a keresztény és emberi házasélet titkát. Főleg olyanok szorulhatnak rá erre, akik a
saját családjukban nem láthattak megfelelőmodellt a jó házasságra.

A hívő közösség egészét megmozgató feladattá válhat a diakónia is. Egyes plébániá
kon utcaapostolságot, utcák szerint elosztott szeretetszolgálatot szerveznek, másutt a
fiatalok látogatják a segítségre, gondozásra, vagy talán csak emberi szóra vágyó ma
gányos betegeket, időseket. Nem csupán a rászorulók nyernek ezáltal, hanem mind
azok, akik e szolgálatokba belekapcsolódnak. Minél többen vesznek részt aktívan a
liturgiában, a katekézisben, és a diakoniában, annál élőbbé válik a plébánia, a szónak
nencsak csoportdinamikai, hanem kegyelmi értelmében is.

Sorolhatnánk persze a veszélyeket, a nehézségeket is: néhány hangoskodó igyek
szik magához kaparintani a hatalmat s elnyomni a csöndesebbeket; ügyetlenebbül,
nehézkesebben oldanak meg egyet-mást, mintha a pap maga végezné el; az egyház
község tagjai között akadnak régi szelleműek, akik megbotránkoznak a civilek elő

retörésén a templomban, s lesznek olyanok, akik türelmetlenül az újat keresve még
radikálisabb reformokat sürgetnek. Mindez azonban semmiképpen sem lehet akadá
lya annak, hogy felismerjük és elvállaljuk feladatunkat: a zsínat - tehát az őskeresz

ténység - szellemében élő egyházközösség kialakítását.
Ezek az új egyházközösségek egyáltalán nem teszik fölöslegessé a lelkipásztort, sőt

éppen kiteljesítik szentségi szolgálatát. Hittestvérei leveszik válláról a terhek egy ré
szét, feladatai mégis megszaporodnak. s bizonyos szempontból talán meg is nehezül
nek. Ezeknek az egyházközösségeknek a zsinat szellemétől áthatott, új szellemű lel
kipásztorokra van szükségük. Mindez természetesen nemcsak megújult teológiai
szemléletet. és lelkiséget kíván tőlük, hanem a megszokottól eltérő, rugalmasabb, nyi
tettabb. mégis szilárdabb vezetési-szolgálati stílust is. Hans Urs von Balthasar egyik
korai könyvének ezt a címet adta: A bástyák leomlanak. Leomlik a válaszfal a papság
és a hívek között is, mondja az egyház helyzetét elemezve, majd hozzáteszi: ha egy
erőd bástyái leomlanak, sok" mindent maguk alá temetnek és elpusztítanak. De a fa
lak leomlásával új, szabad tér keletkezik, egy új élet kezdésének lehetősége.
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