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A püspök feladata

1.
A tanulmányi nap gazdag programjának végén, utolsó előadóként

szeretnék néhány gondolattal hozzájárulni az elhangzottakhoz. A
hatalmas témát szerencsémre leszűkíti ez a megjegyzés: "Püspök
szemével" - így azt emelhetem ki, amit most szolgálatom szem
pontjából fontosnak tartok.

Az Egyházi Törvénykönyv többek között ezt írja a püspök
feladatáról:

394. kán. - 1. §. Egyházmegyéjében a megyéspüspök mozdítsa elő

az apostoli munka különféle módszereit, s gondja legyen arra is, hogy
az egész egyházmegyében vagy annak egyes kerületeiben folyó összes
apostoli tevékenységeket, sajátos jellegük megtartásával, a saját irányí
tása alatt összehangolja.

2. §. Sürgesse azt is, hogy a hívók teljesítsék az apostoli tevékenység
gyakorlásában helyzetüknek és alkalmasságuknak megfelelően rájuk há
ruló feladatokat, és buzdítsa őket, hogy a különféle apostoli tevékeny
ségekben a hely és a kor szükségletei szerint vegyenek részt és idmo
gassák azokat.

Mindkét paragrafusban egy-egy kifejezést szeretnék aláhúzni,
és erre figyelve fogalmazom meg gondolataimat. Egyik feladata
a püspöknek, hogy (1) "összehangolja" a különböző tevékenysé
geket, a másik pedig, hogy (2) "buzdítsa" a hívőket, hogya kor
szükségletei szerint vegyenek részt az apostoli tevékenységben.
Az "összehangolás" számomra többet jelent, mint a feladatok
menedzselését - inkább jelenti a feladatok közös alapra helye
zését. A "buzdítás" pedig több, mint a szó - inkább az irány
megmutatását és a lehetőségek megteremtését értem alatta. Remé
lern, hogy a végén majd világossá válik, mit miért mondtam el.

2.
Amikor átvettem Debrecenben az új egyházmegye vezetését, meg
hívást kaptam a Református Kollégiumba, a Tiszántúli Református
Egyházkerület ünnepélyes közgyűlésére. A vendégek között ül
tem az első sorban, a pódiumon pedig a református egyház fő ve
zetői, köztük Szabó Magda írónő, a református egyház tiszteletbeli
főgondnoka. A vezetők sorban köszöntötték a megjelenteket és el
mondták beszédjüket. Szabó Magda egy-két mondat után nagy
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A kisebbségi
helyzetból fakadó

kegyelem

A szolgálat
hierarchikus

természete

lelkesedéssel köszöntött, mint kuriózumot Debrecenben. Azt
mondta: "Püspök Úr! Ne féljen Debrecenben, mert a kisebbségi
helyzet nagy kegyelem." Aztán szinte egész beszédében ezt a gon
dolatot fejtegette. (Azóta is jó barátságban vagyunk.)

Sokszor elgondolkozom ezen a mondaton, mert napról napra
szembesülök ennek valóságával (ami nem számbeli arányokra
utal elsősorban). Igyekszem a kisebbségi helyzetből adódó ke
gyelem megértésére. Megóv attól, hogy eltunyuljon az ember,
rákényszerít egy fegyelmezettebb, öntudatosabb életre, segít a lé
nyeges és lényegtelen dolgok megkülönböztetésben, és összébb
szorít bennünket, akik egybe tartozunk.

Mindezt azért említettem, mert nemcsak Debrecenben va
gyunk mi katolikusok "kisebbségben", de az egész magyar tár
sadalomban ez a helyzetünk. Sőt az egyházon belül is ezzel ta
lálkozunk. Hiszen még a hívők közösségén belül is kisebbségben
vannak azok, akik elkötelezetten vállalnak feladatokat. Az ilye
nekre van nagy szükség. Most nem is általánosságban a világi
hívekről akarok beszélni, inkább azokat tartom szem előtt, akik
konkrét feladatot vállalnak és végeznek az egyházi közösségben.

3.
Először is az egyház ismert struktúrájára utalok. Mint tudjuk, a ka
tolikus egyluiz hierarchikus felépítésű. Ennek lényegét sokan félreér
tik, és többek közőtt ebben látják az akadályát annak, hogy jó le
gyen a papság és a világi munkatársak között az együttműködés.

Nagyon tévednénk, ha az egyház hierarchikus szervezetében egy
szerűen egy vezetési szisztémát látnánk. A lényegét és igazi célját
kell megérteni, bármelyik pontján állunk is ennek a szervezetnek.
Püspökként ennek tudatában szeretném ellátni szolgálatomat, és
erre "buzdítom" a papokat és híveimet is.

A Katolikus Egyház Katekizmusában ezt olvashatjuk:
874 §: Maga Kriszius a szolgálat forrása az Egyházban. A szolgála

tot Ő alapította, tekintélyt és küldetést, irányítást és célt adott neki:
"Az Úr Krisztus Isten népének lelkipásztori gondozására és szüntelen
gyarapítására Egyluizában különféle szolgálatokat alapított, melyek az
egész test javát célozzák. A szent hatalommal fölruházott szolgák
ugyanis testvéreiknek szolgálnak, hogy mindazok, akik Isten népébó1
valók, C.') eljussanak az üdvösségre" (LG 18).

875 §: Senki sem adhat önmagának fölhatalmazást és küldetést az
Evangélium hirdetésére. Az Úr küldötte nem saját tekintélyével, hanem
Krisztus tekintélyének erejével beszél; nem mint a közösség egy tagja
szól a közösséghez, hanem Krisztus nevében. Senki sem adhatja önma
gának a kegyelmet; másnak kell fölkínálnia számára, és mástól kell
ajándékba kapnia. Ez föltételezi a kegyelem szolgáit, akiket tekintéllyel
és alkalmassággal Krisztus ruházott föl. Tó1e kapják a Püspökök és a
papok a küldetést és a fölhatalmazást (a .szent hatalmat"), hogy Krisz
tusnak, a Főnek személyében cselekedjenek, a diakónusok az erőt, hogy
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"Missio apostolica"

A hivatástudat
jelentösége

Isten népét a liturgia, az igehirdetés és a szeretet "diakóniájában" tud
ják szolgálni közösségben a Püspökkel és annak presbitériumával.

Ide kívánkoznak a feltámadt Krisztusnak apostolaihoz intézett
szavai, melyek mindennek forrását jelölik meg: "Amint engem
küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szentlel
ket. .. sr (Jn 20,21-22). A világi hívek lelkipásztori tevékenyégét is
ebbe a láncolatba kell beleállítani és értelmezni. Megérteni, hogy
Krisztus küldetésének leszek a részese a .missio apostolica" (a
püspöktől kapott megbízás) révén. Valamit rám bíznak, hogy azt
tovább adjam. A "csúcson" tehát Krisztus áll, Ő a forrás, és mi
mindnyájan - püspökök, papok és a megbízott munkatársak 
az ő küldetéséből részesedünk. Ő az igazodási pontunk. Ez öntu
datot ad és felelősséget ébreszt. Ez az egyházban végzett szolgálat
belső motívumait érinti: "Miért csinálom? Miért így csinálom?"

Hogy csak egy példát említsek: Valaki megbízást kap a püs
pökétől a hitoktatás vagy igeliturgia végzésére. Ez nemcsak azt
jelenti, hogy van egy állása, odaállhat a gyerekek elé, szólhat az
összegyülekezett hívekhez, mert nagyon ért hozzá (jó, ha ért
hozzá), de jelenti azt elsősorban, hogya hierarchikus láncolatban
végső soron Krisztus áll mögötte, illetve általa Krisztus szól a
hallgatóihoz. .

Az egyházi szolgálat alapvető személyes kelléke a hivatástu
dat. Az tölti be jól a feladatát, legyen az püspök, pap vagy világi
rnunkatárs, aki ezt megérti, és végső soron ez motiválja a mun
káját. (Ezért készül fel a lehető legjobban.)

A lelkipásztori munka "összehangolása" nem egyszeruen ve
zetéstechnikai kérdés. Nélkülözhetetlen a szolgálat "hierarchi
kus" (vagy "szentségi") természetének megértése. Ezzel nem azt
akarom mondani, hogy nem kell figyelni a feladatok jó szerve
zésére, a szakértelemre. anyagi természetű tényezőkre stb. De
mindez nem lesz elég, ha a feladatok vállalásából. végzéséből ki
marad a hivatástudat. Annak tudata, hogy Isten munkatársa va
gyok, Ő áll mögöttem, Ő szólított meg, valamit rám bízott, és
neki tartozom számadással. Aki erre a szolgálatra vállalkozik,
annak ezzel a kérdéssel szembe kell néznie, és saját magában
tisztáznia kell indítékait.

4.
Ismét visszatérek a kisebbségi helyzet gondolatára. Ma az egyes
hívő embert, a keresztény szellemű családokat és az egyházi kö
zösségeket közömbös vagy egyenesen ellenséges légkör veszi kö
rül. Ilyen környezetben kell megélni hitünket, teljesíteni feladata
inkat. Ez próbára tesz bennünket, és arra késztet, hogy legyünk
egymás segítségére. Ezért ma különösen fontos, hogy egyházi kö
zösségeink (plébániai közösségeink) jól működjenek. Egyrészt azért,
hogy védelmet és támaszt kapjunk, másrészt azért, hogy missziós
feladatunk se csorbuljon. Hogy aki látja közösségeinket, kedvet
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Az egyházközségek
megújítása

Liturgikus közösség

Szolgáló és
gazdálkodó közösség

kapjon a csatlakozásra. Egyedül a pap, mint a közösség vezetője,

ennek az elvárásnak nem tud megfelelni, munkatársakra van
szükség, olyan emberekre, akik a közösségért készek valami töb
bet vállalni.

Egyházmegyémben most lelkipásztori programként az egy
házközségek megújítását jelöltem meg. Előző évben átszerveztük
a plébániai beosztást, hogy jobban kifejeződjön: az egy papra bí
zott hívők - még ha különböző településen élnek is - egy kö
zösséget alkotnak. Most azon munkálkodunk, hogya közösségi
tudatot és felelősséget elmélyítsük, azok között a keretek között,
amelyek az egyházközségekben adva vannak. Fő irányításként
azt kértem a plébánosoktól, hogy keressék meg minden egyház
községben azokat az embereket, akik alkalmasak arra, hogy se
gítsenek a közösségi feladatokban. Ezeknek igyekszünk megfele
lő képzést biztosítani, és elmélyíteni elkötelezettségüket. Így sze
retnénk gyarapítani azok táborát, akik aktív szerepre képesek és
készek az egyházközségekben.

Három területet jelölhetünk meg, ahol az egyházközség hívei
(papjuk vezetésével) a közösséghez való tartozásukat kifejezhe
tik, megvalósíthatják. Ahol ki-ki megtalálhatja a neki megfelelő

feladatot. Az egyházközség egyszerre liturgikus közösség, szol
gáló közösség és javakkal gazdálkodó közösség.

Liturgikus közösség: azt foglalja össze, ami a templomhoz kap
csolódik. A liturgikus cselekményeket, az igehirdetést, az imád
ságos életet. Ebben éli meg a hívő ember az Istennel való kap
csolatát, és ebből merít táplálékot életéhez. A legtöbb ember szá
mára ez jelenti a kapcsolódást a templomhoz, a templomi közös
séghez, az egyházközséghez. Gondoskodni kell arról, hogy en
nek gazdagságát minél teljesebben fölkínálhassuk a híveknek.
Ebbe beletartozik a liturgia szép végzése, a tartalmas igehirdetés,
de a templom tisztasága, rendje, ízléses berendezése is. A mi
helyzetünkben, ahol egy papnak több kis közösségben kell ellát
nia a liturgikus szolgálatot, különös gondot kell fordítani arra,
hogy megfelelő munkatársak legyenek minden közösségben,
hogya hívek - pap jelenléte nélkül is - tudjanak közösen
imádkozni, vagy megfelelően előkészítsék azokat a szertartáso
kat, amelyeket a pap végez. Ezért szorgalmazom, hogy lehetőleg

minden egyházközségben legyenek felavatott lektorok és
akolitusok, vagy olyanok, akik ezt a szolgálatot megbízás alapján
ellátják. Segítségére vannak a papnak az Ige és az Eucharisztia
szolgálatában (hitoktatás, áldoztatás, imaközösségek vezetése). A
felavatás szertartásával a közösség előtt hitelesítjük a szolgálatte
vőt, és kegyelmi segítséget kérünk számára.

Szolgáló közösségen azt értjük, hogy az egyházközség tagjai tö
rődnek egymással. A rászorulók kapnak segítséget a többiektől.

Minden egyházközségben jelen kell lenni a karitatív gondolko
dásnak, és ennek valamilyen konkrét formájának. Ez az egyik
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leghatékonyabb közösségformáló tényező. Ennek szervezéséhez
is rátermett és elkötelezett emberekre van szükség.

A harmadik közösségi megnyilvánulás így írható le: az egy
házközség javakkal gazdálkodó közösség. Van az egyházközségnek
temploma, vannak alkalmazottai, vannak bevételei és kiadásai
stb. Ahogyan az anyagiakat kezelik, felhasználják vagy előte

remtik, ahogyan ezek szükségességét tudatosítják a tagokban,
vagy tájékoztatják őket, egyfajta megvalósulása az összetartozás
nak. Például ha rendezett egy egyházközségnek az anyagi hely
zete, az anyagiakat megfelelően kezelik, akkor ez a közös fele
lősséget és az összetartozást erősíti; ha pedig problémák vannak
ezen a téren, akkor az széthúzás forrása lesz. Egy közösségen
belül nagyon fontos, hogy az anyagiak kezelése átlátható legyen,
a közös céloknak megnyerjék az embereket, és a hozott áldoza
tot megbecsüljék, megköszönjék. Az adminisztratív vagy gazda
sági feladatok ellátói fontos feladatot végeznek a közösségben.

5.
"Buzdítom" papjaimat és híveimet, hogy próbálják egyre jobban
megérteni a keresztény hivatás lényegét, sajátítsák el a közösségi
gondolkodást, és összefogva bátran vállaljanak feladatot, munkát
és áldozatot Isten ügyéért, az egyház (a konkrét egyházi közösség)
építésében. És természetesen erre buzdítom itteni hallgatóimat is.

ÚJ KIADVÁNYAINK

John Powell: Feltétel nélküli szeretet
Ára: 1.200,- Ft

John Powell: Egészen ember, egészen élő

Ára: 1.200,- Ft

John Powell: A tartós szeretet titka
Ára: 1.200,- Ft

Elisabeth-Kübler Ross - David Kessler:
Élet - leckék

Ára: 1.600,- Ft

Megvásárolható vagy megrendelhetö a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.
Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444

Postacím: 1364 Budapest, Pf. 48.

121


