
LUKÁCS LÁSZLÓ Lelkes egyház?
Véget ért a világifjúsági találkozó Torontóban. Bár az összegyűlt fi
atalok száma természetesen nem érte el a római jubileumi találko
zóét, lelkesedésük, fiatalos lendületük most sem volt kisebb, mint
akkor. Találékonyan és látványosan, a kételkedőket és a közönyö
seket is meggyőzve tettek tanúságot arról: jó az egyház közösségé
hez tartozni.

A világifjúsági találkozók csúcspontja mindig a találkozás a
Szentatyával. A tévékamerák jóvoltából az egész világ tanúja le
het a fiatalok spontán szeretetmegnyilvánulásainak az iránt az
ember iránt, aki nagyapjuk, lassan dédapjuk lehetne. A nem
hívő újságírók ámulva-kétkedve szemlélik ezeket a "mega-ese
ményeket", és írnak a "pápaboyokról" és "pápagörlökről". Az
elfogulatlan, tárgyilagos szemlélőnek azonban be kell látnia: ami
itt történik, az számos tanulsággal szolgálhat a hagyományos
egyházi életbe túlságosan beleszokott hívőknek, de lelkipásztorok
nak is. Ezek a fiatalok (legalábbis többségükben - kivétel per
sze .míndíg akad) nem "jó bulit", látványos happeninget várnak,
ezt megtalálhatják másutt is, hanem csupán a maguk fiatalos
módján szeretnék megvallani és megerősíteni hitüket.

Mi áll e megmozdulások mögött? Csupán remek szervezéssel
és kitűnő dramaturgiával előkészített látványosság? A test gyön
geségével harcoló pápa iránti személyi kultusz? Ügyes taktikával
fölszított tömeghangulat? Valójában a fiatalok a közénk jött Is
tennel akarnak találkozni az egyházban, de ezt másként élik
megJ fejezik ki, mint ahogyan vasárnap-misére-járó katolikusként
megszoktuk. Érzelmeiket megmozgató eseményekre, élményekre
vágynak, a saját nyelvükön akarják hallani az Igét, megvallani
hitüket.

E találkozóknak részben előzményei, részben kísérői a külön
böző lelkiségi mozgalmak rendezvényei szerte Európában ezer
nyi-tízezernyi fiatal részvételével. Ide sorolhatnánk a legkülön
bözöbb nyári táborokat Magyarországon is. Nemigen van ma
már élő plébánia, hittanos vagy ifjúsági közösség, amely ne ren
dezne nyaranta tábort, zarándoklatot, lelkigyakorlatot a fiatalok
nak: fontos és szerves részévé lett ez a fiatalok életének.

E találkozók, táborok látványosan bizonyítják: az egyház nem
csak az időseké, túlnő a plébániai irodákon, a merev előírások és
megszokások keretein. Helye van benne a fiataloknak, a mindig
újonnan felnövő új nemzedékeknek is - csak gondoskodni kell
arról, hogy ők a maguk fiatalos módján élhessék meg hitüket,
találjanak otthonra az egyházban, amely "mindig fiatal".
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