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Misszió öt kenyérrel
és két hallal
Az európai városmisszióról

Bár a "misszió" történelmileg terhelt, és gyakran teológiailag sem
világos fogalom, néhány év óta Európa keresztény egyházai ismét
"missziós pasztorációról" beszélnek. Mind katolikus, mind evan
gélikus körökben egyre több lelkipásztori összejövetel foglalkozik
a keresztény közösségek megfogyatkozásával és a misszió újra
élesztésre váró feladatával. Némelyek komolyaggodalommal te
kintenek a hitetlenségbe való visszazuhanásnak főleg a sűrűn la
kott iparvidékeken felgyorsuló folyamatára, mások azonban a lét
számvesztés ellenére az egyházak új, nagy esélyét hangsúlyozzák
a szekularizált Európa spirituális megújhodásában. Azonban min
den vélemény megegyezik abban, hogya misszió gyakorlati átül
tetése alig teljesíthető terhet jelent a gyülekezetek életében, ame
lyeknek programjai egyre inkább egy furcsa kisebbség muzeális
világára emlékeztetnek. Ezen a téren a gyűlések és a teológiai ref
lexiók aligha segítenek.

A missziós kihívásra - fiatalok csoportjaitól indíttatva - öt
európai nagyváros, Bécs, Párizs, Lisszabon, Brüsszel és Budapest
érsekei különösképpen felfigyeltek, és a lehetséges megoldások
nemcsak konferenciák, hanem bátor kezdeményezések formájá
ban is megjelentek. Ilyen volt 2002-ben az öt várost átfogó nagy
szabású evangelizációs program, amely sokrétű cselekvési terv
keretében indította misszióra a plébániákat és közösségeket. Ez a
bátor vállalkozás 2003 májusa óta minden évben városmisszió for
májában folytatódott sok ezer ember bevonásával, először Bécsben,
majd más európai nagyvárosokban is. 2007 szeptemberének kö
zepén e sorozat ötödik állomása Budapesten lesz. Ez a kezdemé
nyezés sok tekintetben meglepetéseket hozott a hagyományos
pasztoráció számára is, amellyel hangsúlyozottan egyszerű és
társadalomközeli missziós stíluselemeket állított szembe. Az
alábbiakban ezt a kezdeményezést elemezzük - az egyház új
európai missziójának kontextusában.

A városmisszió új gondolatának keletkezése

A városmisszió gondolata a 2000. jubileumi évben Schönborn bé
csi, Lustiger párizsi, Policarpo lisszaboni és Danneels brüsszeli ér
sekekben fogant meg, akik tapasztalták a nagyvárosi fiatalok
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Individuális létforma,
magány és

közösségkeresés

Szabadság,
túlterheltség és az
irgalom utáni vágy

missziós lendületének sikerét, különösen az Emmánuel Közösség
evangelizációs iskoláinak hatását a különféle közösségekben. A bí
borosok kezdeményezése nyomán az egyháztól távol állókat is el
érő misszió tapasztalatainak megosztására szélesebb körű fóru
mok is létrejöttek. Meggyőzőnek találták azt az elképzelést, hogya
misszió és az erre való reflexió évente egy-egy nagy konferencia
keretében kapcsolódjék össze, amelynek első tíz napja az evan
gelizáció új formáiról szóló fórumokból áll, második tíz napja pe
dig magát a helyi városmissziós tevékenységet jelenti. Ilyenfor
mán egy új missziós mozgalom vette kezdetét, amelyet hólabda
szerűen sorra vettek át Európa más nagyvárosai is.

Már a folyamat elején látszott, hogya különbségek ellenére
spirituális téren Európa nagyvárosai meglepően hasonló helyzet
ben vannak: bár a kereszténység már nem jelent meghatározó
erőt, egyre erősebben érződik a vágy valamilyen vallásosság
iránt. Erről a missziós szempontból reményt keltő helyzetről szá
mosan hírt adtak, akik evangélizációs munkájukat a terepen vé
gezték, kiemelve, hogy ma az emberek a korábbinál sokkal sza
badabban és igényesebb formában keresik Istent és életük
értelmét. A püspökök pedig meglepően pozitívan álltak a
kihívás elé, hogy - a remény jegyében - rátekintsenek a nagy
városok komplex valóságára. Elemzésünkben a missziót végzők

megosztott tapasztalatait vesszük alapul, amelyek hűen tükrözik
az emberek vágyait, szenvedéseit és egzisztenciális kérdéseit. A
jövő missziós feladatainak számbavételéhez három fontos szem
pontot érdemes figyelembe vennünk:

A 20-21. századi nagyvárosi ember életében az egyén fokozódó
gyökértelensége, belső magánya a legfeltűnőbb. Nemcsak a roha
mosan terjedő szingli-létforma, hanem az életritmus és a kommu
nikáció felgyorsulása miatt is csökken az egyes emberre jutó sze
mélyes figyelem, a tartós kapcsolatok pedig elnehezülnek. Eköz
ben sokak sóhajtanak fel fájdalmasan: hol találok otthonra? A föld
rajzi és lelki hontalanság közepette pedig sokan ígérnek különféle
"otthonokat", aminek sok esetben mély csalódás lesz a vége, és
megint csak hosszas folyamat árán lehet újra visszanyerni a bízni
tudást. Korunk missziójának minőségi alapelve csak Krisztus, a Jó
Pásztor szava lehet, aki "mikor látta a sokaságot, megesett a szíve
rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigá
zottak és kimerültek" (Mt 9,36).

A modern városi élet számtalan lehetőségetkínál szabadságunk és
kibontakozásunk megélésére, ugyanakkor újabb kényszereket is
teremt, sokak pedig egyszerűen túlterhelődnek korunk hatalmas
szabadságától, ahol az élet egyetlen zsinórmértéke annak élvezete,
ami ma éppen jól esik és amire pillanatnyilag vágyunk. A többség
már régen elvetette az intézményes egyház morális alapelveit, me-
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Vágy az igazság,
a nyíltszívűség

és az öröm után

lyek csak egy elenyésző kisebbség számára maradtak irányadóak.
Az egyénre bízott morál azonban, amely a tagadásra épül, egyre
több problémát hoz felszínre, hiszen így egzisztenciájának öniga
zolása a létező legnehezebb feladatok egyikét rója az emberre.
Ezért érezhető ki oly sok beszélgetésből az irgalmasság megta
pasztalása utáni tudattalan vágy. Amennyire sikerült a bűn kérdé
sét pszichologizálással kiűzni a fejekből, olyan mértékben fogal
mazódnak meg a bizalmas beszélgetések légkörében az efféle
csendesen rejtett segélykiáltás-szerű kérdések is: "vajon ki bocsát
hat meg nekem?", ",hogyan tudnék én magam megbocsátani?",
"hogyan bízhatnék újra?". A misszióhoz tehát nélkülözhetetlenek
a bizalom terei, ahol az irgalmasság üzenetei kimondhatók és be
fogadhatók. Az a gyógyító üzenet, hogy Isten nagyobb a mi vádló
szívünknél, csak látszólag távoli a mai ember számára, valójában a
korábbiaknál sokkal mélységesebben megélhető.

A terepen működő lelkipásztorok és tanárok közül sokan számol
nak be a fiatalok nyíltszívűségének,nagylelkűségénekés cselekvő

készségének jeleiről. Meglepődve látjuk azt is, milyen tisztán kere
sik az igazságot. Ez utóbbi témát a teológia és a társadalomtudo
mányok még 10-20 éve is lebecsüléssel kezelték, azonban manap
ság a hittől láthatóan távol álló mai fiatalok is újra komoly formá
ban kérdeznek rá. Nem csupán az európai vallásközi párbeszéd
fórumain, hanem magukban a fiatalokban is megfogalmazódik a
kérdés: "miben hiszel?" "mit tartasz igaznak?" Az egyháztól igen
csak távol álló egyetemisták is olvassák XVI. Benedek könyveit, ke
resik a párbeszéd lehetséges partnereit. Kérdés marad tehát, hogy
városi létforma gazdag kínálatában a Krisztus személyéből és örö
méből élő egyház meg tudja-e válaszolni ezeket a kérdéseket?

Egy bátor program kezdetei Bécsben

A bécsi egyházat a 90-es években elszenvedett belső megrázkódta
tások sokak szerint súlyosan sérült, sőt reményvesztett és "kivér
zett" állapotban hagyták. Csak kevesen hittek a sebek gyógyulásá
ban, nem beszélve egy átfogó misszió lehetőségéről. A 2003 máju
sára tervezett városmisszió kétéves előkészülete során még az op
timistábbak is úgy vélték, hogya 170 plébániából jó, ha 30 csatla
kozik majd a misszióhoz, és nem reménykedtek abban sem, hogy
két annyira különböző szervezet, mint az alig ismert, fiatal
Emmánuel Közösség, valamint az Ausztriában nagy tekintélyű és
elterjedt Katolikus Akció képes lenne együttműködni.Bár a leen
dő munkatársak kis csoportja folyton növekedett számban és elkö
telezettségben, a szervezők végig úgy érezték magukat, mintha
"néhány kenyérrel és hallal" kellene majd ezreket jóllakatniuk. Az
egyházmegye, a plébániák és az új közösségek képviselői azonban
a vártnál sokkal jobb együttműködést tudtak kialakítani, ahol a fi-
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A misszió friss

hajtásai

atalok lendülete, kreativitása az "öreg" egyház missziós életerejét
is felébresztette. A "nem elrendelünk, hanem meghívunk" szemlé
lettel fordultak a plébániákhoz, szerzetesrendekhez és közössé
gekhez a "baráság hálójának" létrehozására, amely nem elválaszt,
hanem összeköt. Aki csatlakozott, szabad akaratból tette, a meghí
vást pedig úgynevezett "missziós párok" végezték, akik kettesével
sorra járták a különféle közösségeket, hogy közvetlen találkozások
során szólítsák meg őket, és így a személyes ismeretségek egészen
új hálózata jöjjön létre a bécsi egyházban. Az indulás fázisát az in
formációgyűjtés- és átadás, valamint a motiválás jellemezte.

Ennek során a szervezők tájékoztató rendezvények keretében
felkeresték a bécsi egyházmegye 170 plébániáját, 30 képviselőtes

tület számára tartottak zártkörű tematikus alkalmakat a város
misszióról, részt vettek az esperesi kerületek papi összejövetelein,
találkoztak a lelkiségi mozgalmak és a szerzetesrendek képvise
lőivel, kapcsolatok létesültek más európai nagyvárosok hasonló
szervezeteivel, valamint tíz szakmai munkaközösséget hoztak lét
re a misszió új formáinak kidolgozására, a plébániák előkészületé

nek segítésére. Az egyes plébániákon erre külön kiképzett sze
mélyek kísérték és felügyelték a feladatokat, akik egymással is
kapcsolatban álltak és helyi rendezvények, képzések egész sorát
kezdeményezték. A munkát imádságos együttlétek kísérték: a szer
zetesi közösségek elkötelezett imádkozó háttérként álltak egy-egy
plébánia vagy közösség mögé, sokan a rózsafüzér-imakörökhöz,
mások a szentségimádási alkalmakhoz csatlakoztak. A misszió
ügyét az egész egyházmegye komolyan hordozta imádságaiban.

A misszió új formáira való motiválás egyik módjaként a bécsi
Emmánuel Közösség Evangelizációs Központjának hallgatói igye
keztek a plébániák számos munkatársát és számos érdeklődöt is
olyan feladatokba bevonni, amelyek során kapcsolatba kerülhet
nek az egyháztól távol állókkal, és létrejöhetnek az egyház és a
modern világ sajátos találkozási pontjai. A fiatalokban megvolt a
bátorság, hogy az utcai járókelők között, a kávézókban vagy áru
házakban különféle módokon közvetlenül is megjelenítsék hit té
máját, még akkor is, ha - bátorító szavak vagy figyelmes tekintet
formájában - csupán "néhány kenyér és hal" állt rendelkezésükre
a városi forgatagban. Íme, néhány konkrét példa:

- 2002 adventjében a fiatalok kis, fából készült hordozható
betlehemmel járták Bécs utcáit és nyilvános tereit, egészen a haj
léktalanszálIókig, amelynek során ezrek dobhatták be személyes
imaszándékukat a Kis Jézus jászolába. Jelenlétükkel vagy szemé
lyes interjúk formájában a közélet ismert személyiségei is támo
gatták a betlehemes akciót.

- A "Café-Talks" műfaj keretében a legkülönbözőbb világné
zetű és meggyőződésű hírességek vállalkoztak az egyházak kép
viselőivel beszélgetésre Istenről és a világról.

98



A pásztor
eszköztelensége:

a misszió igazi esélye

Megnyílás a szükséget
szenvedők és az
istenkeresők felé

Éjjelente a fiatalok a szórakozóhelyeken - úgynevezett
"bár-misszió" keretében bibliai idézeteket tartalmazó kis "szerel
meslevelek" segítségével szólították meg az embereket.

- Száz napon át járta a várost egy hatalmas "vörös kapu", az
"Istennel való párbeszéd kapuja", amelyen minden nap más hí
resség vagy közéleti ember "nyitott be", hogy rajta keresztül a
média jelenlétében "beszélgessen" Istennel.

- Plébániai fiatalok egy csoportja rendszeres, csöndes, imád
ságos sétákat rendezett a belváros utcáin, közben több templo
mot is érintve.

- Közel 50 iskolában, mintegy 250 tematikus tanórát, illetve
alkalmat tartottak a misszió jegyében a lelkiségi mozgalmak
vagy az egyházmegye képviselői, amelyek több helyütt oly
annyira pozitív visszhangra találtak, hogy néhány osztálykő

zösség később maga is aktív részt vállalt a városmisszió felada
taiból.

Schönborn bíboros, bécsi érsek kérte a fiatalokat, hogy egyik alka
lommal velük mehessen az utcai missszió során. Nem kis megle
petést okozott az emberek körében, amint "Őeminenciája" a
bevásárlóutcában megszólította az embereket, és odahívta őket a
betlehemhez. Az, hogya főpásztor ilyen közvetlenül megy az "el
veszettek" után, még egyházi vezetőben is keltett némi megdöb
benést. A bíborost magát is mélyen szíven érintette az, ahogyan az
emberek őt megszólították és gondjaikba beavatták. Ezért később
ő maga kezdeményezte az ilyen akciók folytatását, és szerte az
egyházmegyében meggyőződésselszámolt be tapasztalatairól. Ez
sok papot és világit meglepett és végül a hallottak követésére indí
tott, hiszen felismerték, hogy ezek az egyház megszokott, stabil
formáit megtörő helyzetek - a maguk igen egyszerű eszközeivel
- mind az egyházon belül, mind azon kívül új kapuk sokaságát
nyithatják meg az egymás felé. A bíboros késöbb számos nyilvá
nos fórumon reflektált az események pozitív hatásaira. és megerő

sítette, hogy ez a fajta misszió az egyház legtermészetesebb, min
dennapi megnyilvánulása kell hogy legyen.

A városszerte "misszionáriusoknak" nevezett testvérek meglepőd

ve tapasztalták, hogy mindenfelé mennyi köszönetben, hálában
van részük, hiszen az egyház végre rátalál az egyszerű, hétközna
pi emberekre is. A legérzékelhetőbb belső átalakulást azonban a
papok és a lelkipásztori munkatársak élték meg, akik testközelből

tapasztalták meg, hogya sok kérdéssel, sebzettséggel és szenve
déssel való találkozás, továbbá az Isten utáni vágy és az erre vo
natkozó kérdések is milyen váratlanul mélyen képesek őket meg
érinteni. Az emberek nemcsak az úgynevezett kényes egyházpoli
tikai témákat vetették fel, hanem például kapcsolati csalódása ik,
veszteségeik, haláleseteik nyomán elkezdték keresni Istent és az
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lsten irgalmassága
mindenkinek szól

egyház segítségét. A misszió során sokakban merültek fel az eg
zisztenciális emberi alapkérdések. A városmissziót előkészítő

összejövetelek sokat idézett mottója volt a fIne ítélj, hanem se
gíts!", hiszen nem véletlen, hogy két fülünk és csak egy szánk van.
Kétszer annyit kellett tehát hallgatnunk, mint beszélnünk, és ez
volt minden evangéliumi szellemű párbeszédünk alapja.

A teológusok és lelkipásztorok gyakorta megkérdezik: az offenzív
típusú evangelizáció nem sérti-e a szabadság és a tolerancia elvét?
A bécsi városmissziós kísérlet során a gyakorlati élet más nyelve
zetben. más kontextusba helyezve vetette fel ezt a kérdést. Hiszen
mit felelhet bármely egyházi hivatalnok, ha megkérdezik tőle:

"hol voltatok az utóbbi 10-20 évben?" Semmit nem ér, ha arra hi
vatkozik, hogy "rengeteg kérdést megtárgyaltunk és sok papírt
gyártottunk" . A misszionáriusok gyakran konfronálódtak azzal a
váddal. miszerint az egyház - miközben mellékes dolgokról vi
tatkozik - a templomajtón kívül hagyja a mindenféle értelemben
éhező emberek jelentős tömegeit. Az ilyen felvetések a párbeszéd
új minőségét követelik meg, amely a másik fél feltétlen tiszteletén
és az Örömhír meghívó jellegén alapul. Életközeli tapasztalataink
azt bizonyítják, hogy embertársaink igenis nagyra becsülik a hit
beli tanúságtételt, ha megtapasztalják, hogy Isten minden ember
hez irgalmas, és ha ezt látják a keresztény üzenet középpontjának
az egyházzal mint távolságtartó és állandóan moralizáló intéz
ménnyel való konfrontáció helyett. De ezt a jóságot és irgalmassá
got a távolállók számára csak valóságos arcok, személyek tudják
megjeleníteni, és ezek hiányától szenvedünk a legjobban.

A városmisszió és az Új Evangélizáció Konferenciája (2003. május 23. 
június 1.)

A lelkesítő kísérletek és kezdeti tapasztalatgyűjtésután munkánk
csúcspontját maga a tulajdonképpeni városmisszió 10 napja, és a
hozzá közvetlenül csatlakozó 10 napos konferencia jelentette. A
programokba végül is 110 bécsi plébániát, 70 más közösséget. lel
kiségi mozgalmat, helyi és nemzetközi szervezetet sikerült bevon
ni, szemben a kezdetben jósolt 20-30 plébániával. Ilyenformán a
misszió valóban széles alapokra épülhetett.

"Nyisssátok ki a kapukat Krisztus előtt!" - ez volt a mintegy
1400 missziós rendezvény mottója, amelyek számszerűen körül
belül 200 ezer embert szólítottak meg közvetlen formában. A
plébániák kifelezetten törekedtek arra, hogy jelenlétük látható le
gyen az utcákon, tereken, hogy meghívó jellegű kapcsolatba ke
rülhessenek az emberekkel, nem ritkán a legszegényebbekkel, a
legkiszolgáltatottabbakkal. Nem riadtunk vissza a nagy belvárosi
rendezvények show-szerű műfajától, a musicalektöl. filmsztárok
és neves művészek felépésétől sem, például a Stephansdom előtti
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téren. Látható volt, hogy sok fiatal ezeken a rendezvényeken ta
lálkozik életében először az imádság erejével, vagy él át igazi
bűnbánatot. Családi és gyermekprogramok, beszélgetések a poli
tika, a kultúra és a gazdaság képviselőivel, templomi és múzeu
mi, sőt kávéházi, éttermi kiállítások, valamint üzletközpontok és
bankok épületei - mind a hitről való párbeszéd helyeivé váltak,
a turisták elmondása szerint pedig a belvárost "az öröm aurája"
vette körül.

A missziós hét során törekedtünk az imádság oázisainak meg
teremtésére is. A plébániák "az irgalmasság hete", illetve "az ir
galmasság estéi" keretében zenével és csönddel hívták szentség
imádásra az érdeklődőket. "Worry-box"-okat és "joy-box"-okat
helyeztünk ki az oltárokra, ahová a járókelők egyszerűen betér
ve is elhelyezhették imaszándékaikat, és magukkal vihettek
egy-egy reménykeltő szentírási Igét. Időközben a nyitott templo
moknak ez a példája, ahová a zenei háttérrel megteremtett eu
charisztikus imádságra bárki betérhet világnézetre és életfelfo
gásra való tekintet nélkül, a misszió egyre megszokottabbá váló
formájává vált.

A missziós program bátorítást jelentett az egyetemes egyház
zal való belső nemzetközi párbeszédre is. A 10 nap során délutá
nonként és esténként a Stephansdomban összesen ötezer ember
vett részt az új evangelizáció lehetséges módjairól szóló progra
mokon. Ebből mintegy ötszáz külföldi, az USA-tól Ausztráliáig.
de igen sokan jöttek Párizsból és Lisszabonból és más városok
ból is. A dómban 12 nagyelőadás hangzott el, 60 workshop zaj
lott le, és közel 100 prezentáció keretében, valamint az érseki pa
lotában rendezett "ötletbörzéken" vitattuk meg az evangelizáció
új lehetőségeit. Szóltak hozzánk teológiaprofesszorok, lelkiségi
mozgalmak alapítói kül- és belföldről, amely programokon a
legnagyobb hangsúlyt a fiatalok és a szegénység különféle for
máinak témája kapta.

A mindennapi liturgikus ünneplés, amelyet a fiatalok dinami
kus, eleven énekei kísértek, a maga formai elemeivel hatékony
"motorjává" vált az ezt követő missziós programoknak a dóm
előtti téren és a belvárosban. Nem hagyhatjuk említés nélkül azt
a mintegy 400 vendégfogadó családot, akik a plébániák külföldi
vendégeinek adtak szállást. Az ilyen személyes találkozások,
amelyek határokon átívelnek, igen nagy ajándékot jelentettek
mindenkinek, hiszen a kezdeti félelmet és idegenkedést a belső

gazdagodás és a misszió új szemlélete váltotta fel. Külföldi egy
házi delegációk, püspökök egész sora vett részt aktívan az
összejöveteleken, és Erdő Péter bíboros is ez alkalommal jelen
tette be, hogy 2007-ben Budapest lesz az európai városmissziós
sorozat következő helyszíne.
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Szegénység
és gyermeki lelkület

A szabadság Lelke és
a jóakaratú emberek

szövetsége

Missziós képzés és
teológiai reflexió

A városmisszió során a bécsi egyház is ráébredt arra, hogy mennyi
nehézséget jelent a főállású lelkipásztorok és "profi igehirdetők"

számára az evangéliumi gyermekség lelkületének összehangolása
a mai követelményekkel, hiszen az egyház az idők folyamán sok
féle tapasztalatot, kompetenciát, társadalmi poziciót, épületeket és
pénzt halmozott fel. Másfelől a missziós napok találkozásai során
egyszerre szembesült saját belső szegénységével is. Az Istenről

való beszédet néha szégyenérzet és szemérmesség hatja át, mivel a
személyes tanúságtételt sokan kizárólag magánügynek érzik.
Eközben korunk csupa kihívás arra, hogy az Evangélium "kenye
rével" tápláljunk másokat. Ha a lelkipásztorok és munkatársaik
valóban időt fordítanának a "kifelé" fordulásra, megérintené őket

Jézus szava: "Adjatok nekik enni!" (Mt 14,16b). Ezt azonban sokan
túlterhelésként élhetik meg, ezért pusztán emberi megfontolások
alapján az igehirdetést igen visszafogottan végzik, hiszen köztu
dott tény, hogy valóban kevés kenyér és hal áll rendelkezésre. A
misszió feladata azt a kérdést intézi az emberhez: miért olyan ne
héz gyermeki módon bízni Jézus szavában és hatalmában? Miért
nem bízunk a megtérés csodáiban? Persze tudjuk: minden Isten
hez fodulásunk az Ő titka marad, és ebben áll a keresztény
misszió igazi csodája. De vajon hogyan érhetnénk el embertársa
ink szívét másként az igehirdetés során, mint a saját szívünk meg
nyílásán keresztül. A mai ember az élő, Istentől megérintett tanú
ságtevőket keresi. A misszió csak nyíltszívű emberek által történ
het, akik Isten mindenki iránt tanúsított szeretetét képviselni tud
ják. Egyházi tevékenységeink tehát csak akkor hoznak gyümöl
csöt, ha vállaljuk a Krisztus előtti szegénységet, és közben készek
vagyunk valamit feladni személyes stabilitás-érzetünkből is.

A bécsi városmisszió bebizonyította, hogy nagyon különböző em
berek is együtt tudnak munkálkodni, ha közös figyelmüket - ön
megfigyelés és önelemzés helyett - a világban élő embertársaik
szükséghelyzetére és örömére, a társadalom igényeire összponto
sítják. Ez az egyház nyitottságának alapfeltétele. Továbbá az, hogy
a különböző karizmákkal rendelkező közösségek a "missziós be
vetés" során a kölcsönös bizalom jegyében nagyon jól ki tudják
egészíteni egymást. Ez a látható párbeszéd- és együttműködési

készség és társadalomérzékenység sokakat meglepett, és sokakban
ébresztette fel a vágyat, hogy istenkeresésükben segítő szövetsége
sekre találjanak. Különösen a média, a politika és a kulturális élet
szereplői között voltak sokan, akik örömmel és igényességgel vá
laszoltak a párbeszéd lehetőségére,amelynek gyümölcsei máig to
vább érlelődnek.

A bécsi városmissziót kezdettől fogva úgy értelmeztük, hogy az
egy újfajta missziós tudat kezdőpontja.Voltak, akik már az elején
megtorpantak és gyors gyümölcsözsben reménykedtek. Ők terrné-
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szetesen csalódtak, mások azonban kitartóan tovább keresték az
utat, amely a türelem útja. A megélt tapasztalatok nyomán abban
is megerősödtek, hogy ezeket lelkileg és tartalmilag állandóan to
vább kell mélyíteni, építeni. Ennek a hosszabb távú munkának a
segítésére készült az Apostolok Cselekedetei 2010 című kiadvány,
amely a misszió kis lépéseken kersztüli megvalósításához ajánl
konkrét képzési programokat. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy az
egyházmegye különböző képző központjainak és az egyetemi in
tézeteknek elmélyültebb teológiai háttérmunkával szükséges tá
mogatniuk a misszió ügyét.

Párizs (2004), Lisszabon (2005) és Brüsszel (2006) után

A városmisszió 2003-as szakaszát világszerte számos egyházme
gye hasonló kezdeményezése követte Hollandiától Ausztráliáig,
de Ausztrián belül is több város átültette a helyi viszonyokra. Ha a
párizsi (2004), lisszaboni (2005) és brüsszeli (2006) folytatásokat
nézzük, akkor nyilvánvaló a trend: bár a vásosok közterületein a
misszió oroszlánrészét a fiatalok végezték, a konferenciák motorja
nem az ifjúság maradt. A későbbi rendezvényeken a reflexiók kö
zönségének többsége az idősebbek közül került ki, a szervezés fe
lelősségét pedig a korábbinál fokozottabb mértékben vették át az
egyes városi és egyházmegyei hivatalok a maguk struktúráival
együtt. A plébániák és az egyéb közösségek, lelkiségi mozgalmak
kezdeti szoros, integrált együttműködésekésőbb nagyban vissza
szorult, és inkább párhuzamosan kezdtek dolgozni, ami sok eset
ben a helyi egyház reális sajátosságaiból fakadt. A kérdés csupán
az, hogy ki lesz a jövőben a kreativitás, a lendület, a missziós tűz

hordozója, ha nem a fiatalság? A párizsi városmisszió sajátossága
volt a plébániák intenzív részvétele a programokon, ami ennek az
egyházmegyénak a 20 évre visszanyúló gazdag missziós tapaszta
lataira utal. Lisszabonban lenyűgöző demonstráció keretében 600
ezer ember vonult a Fatimai Madonna szoborral, tanúságot téve a
hit mellett. A brüsszeli programot nemcsak a résztvevők igen nagy
száma, hanem az előadások magas színvonala és a liturgikus ün
neplés öröme, sokszínűsége jellemezte.

A Bécstől Brüsszelig tartó városmiszió meggyőzően tanúsítot
ta, hogy plurális és szekularizált társadalmunkban a misszió az
Irgalmasságról szóló igehirdetést jelenti, és embertársaink jövőbe

vetett reményét csak az Isten kitárt Szívére vetett tekintet táplál
hatja.

Késmárki Zsolt fordítása
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