
KÖZÖSSÉG - KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS

':.4 vallás magánügy!"- han gsúlyozzák egyesek kétes értékűjelszavukat. Ha
azt szetetn ékk ifejezni , hOg}' a vallás hatósugara csak a templom és a sekrestye
falai között érvényesűlhet, akkor ez homlokegyen est ellenkezik a keresztény
vallás l ényeg ével, dc m ég az ember alaptermészet ével is, am inek pedig alkotó
elen ic a vallásosság. Jézus ugyanis eleve közösségetfonnált tanítványaiból, cl
várása: éljenek övéi közösségben és a közösségért. Ismeretcsek a korintusi és
római keresztény "háznép -közösségck", dc az őskcrcsztényck naty általános
ságban anyagi és kultur ális közösségckben éltek (vö. ApCsel 2). A pogány
társadalmat is befolyásolták élctvitclűkkcl. Ujjal mutathattak rájuk: "Néz
z étek; hogyan szcretik egym ást". A kereszt ények késűbbi történelm ük során is
sz ámos karitativ és kulturális akció, sőt mozgalom elindítói voltak.

Ez érthctő, ha tudjuk, hogy az em ber társas lény, s az emberek alkotják a
kereszt ény vallási közösségct, az Egyházat. Az Egyn é: tulajdonk éppen "azok
az emberek; akiknek [eladata az evangelizálás" (E. Klin gcr]. Az embcrckből
álló közösségszükségszcn7cn "besz élget ő társa " (Gánóczy) az emberiségnekés
Isten Egyházának s nem csak valami, az összcütközésbcn közösségct vállaló
csoportosulás ("solidarité conflictucllc" - Wamier]. Ez személyazonosságuk
gyökcrc, a világban való l étez és űk elve.Az em ber és az Egyház tulajdonképpen
rokon fogalmak. Az ember alkotja az Egyházat, az Egyh áz magába ölcli az
embert és lehctőségckct nyit neki Krisztu sbon.Az Egyh áz az ember történelm i
létének titka, hisz az Egyház által hívja meg Isten alkotó társának az embert,
s az eniber- ismét az Egyházban - igennel válaszo l Istennek; s partnerévé válik.

Az Egyház továbbá az Isten népe egységének jele, az em ber rem énységének
szcntségc és üdvösségén ek bimbója (LG 9). Az ember m int társas lény igényli
ezt a közösséget és felelősségteljcs elhatározásával társul be abba (LG 14). Az
Egyhéz 'valáságosan jelen van a hivek valamennyi törvén)'cs helyi közössé
gében: amennyiben pásztoraikhoz ragaszkodnak, őkct is egyházaknak nevezi
az újszövetségi Szentirás" (LG 26). "Az Egyház azért van, hogy Krisztus
országát az Atyaisten dicsőségére a föld végső határáig eltcrjcss:c és ílro' min
den embert részesitsen a megváltásban és az űdvosségbcn, az eniberek által
pedig Krisztushoz kapcsolódjék a vitágmindcns ég' (M 2) . A vallás telt át nem
lehet "m agánügy" a társadalmi életből való kiz árás értelmében.

A hatvanas évcktől erősödikaz ifjúság közösségigénye. Tiltakoznak a fo 
gyaszunársadalom, az eszm énytelen táj ékozi ási eszközök és a szociális igaz
ságtalanságcllcn. Hódít a karizmatikus mozgalom, a távol -keleti spirituolit ás.
Taizé és Ann Arbor szelleme, Felfedezték a kereszténység vallásdinamikáját
az cgyénis égfeilödésébcn, az erőszakmen tes szcretetbcn, az életcél és életvitel
alakításában, s a házasság és a család fontosságát. Elvetették az "izmusok"
féligazságait és a 'hivat ásosforradalm árok álm os vcrbalizmusát" (Hébrard].

Az egyházi közösség több, mint "közös alapkczdem ényez és", amilyen p l. a
békccsoport, a harmadik világ megsegítését szolgálá mozgalom stb, Az "eg}'
letcknél" is több, akkor is, ha azokat éppenséggel Kolpingnak, CAl-nak valro'
KALOT-nak hivjuk. Meghaladja az ún. "nyitott közösségckct" is, am elyek
egyes égető és újszerű egyn ézi kérdés (pl. a f elszabadulás- és a femin ista
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teológia) körüItömörít ik az embereket.A keresztény közösségek "azEgyházon
belül alakulnak, szavatolják az Egyház cgységét és szorgalmazzák az Egyház
növekedését" (VI. Pál, EN 58). Ezek azok; "am elyekben az cgy és egyedüli
katoliku s egyház létezik" (Kádex; 368.c.). Ot jellemvonásuk:

1. A keresztény közösség vetcjároja a "kivonulás": újrakezdés, fölemelke
dés, nem pedig a menekülés.A kivonulás m issziós, társadalmi és szociálisfe
lelősségvállalás az egészország, az egész egyház és emberis ég javára.

2. Közösségeinketjellemzi az evilági, szakmai, politikai, családi és vallási
életterek összefogásának és egymásba fon ásának (integrációjának) óhaja.

3. Ezt kÖl'eti közösségeink sokrétűs ége (heterogeneitása]: több generációt
és társadalmi réteget; laikusokat, szerzctesekct éspapokat összefogó törekvése.

4. A vendégszeretet is lényegcs vonás: a nyitott sziv és nyito II ajtó; az áldo
zatos agapé (Mt 25) szellemében.

5. Közösségeinket jellemzi tagjainak Egynáz-igenlése: készek bekapcsa
lódlli a plébánia, az egyházmegye; a helyi- és világegyház életébe.

Morel Gyula a szociológia professzora Innsbruckban. Tanulmányában a
közösség szakmai meghatározását irányozza elő. Nem mutatja be mind az öt
venközösségtípusl,de n éhányra alapos fényt derít. Kihangsúlyozza;hogy a kö
zösség mint emberi alkotás [ormálhat á, bár tagjait is döntőcll befoly ásolja.

Kereszty Rókus cisztercita teológus Dallasban, az Egyház közösségének
egységét vizsgálja. A tartós egység krit ériumaként a "tiszta és egyetemcs sze
retetet" jelöli meg. Mivel azonban az egyházi közösség egységét a Lélek hozza
létre, nem teremt unifo nnitást. Az Egyházat tehát nem lehet egy néppel, kul
túrával, történelmi korral vagyszervezeti[ann ával azonosítani. Az egyházi kö
zösség "a Szeiulélek révén való egymásbanlevés".

Az Egyház életében való részvétel új Ich etőségeit vázolja Őrsy László köz
ismert amerikai szaktekintély. A kihasználatlan szellemi-lelki energia sok
zűrzavart okoz a hívek körében és az egész Egyház életében. Ha a részvétel
kommunióvá, egym ással és a világgal való clkötelezctt törődéssé válik, a[eszi
tő és zavart kcltő energiák alkotó alkalmazást nyernek.

Lukács László piarista, a Vigiliafőszcrkesztője a közösségépítés vagy az
eg)'séges lelkipásztorkodás kérdéseit[eszegeti. Elemzi a vidéki és a nagyvárosi
közhangulatot, ötletekkel áll elő ésgondolkodásra, útkercs ésre késztet: mit kell
tennünk "újpogányhazánkban"? .

Hogyan jön létre a keresztény közösség a missziókban? Ezzel a t érnával
néz szembe Németh László, az Isteni Ige Társaságának tagja, aki a Fülöp-szi
geteken mz7ködik. Visszamegy egészen az ottani kezdetekrc, 1565-re, de bete
kintési nyújt a "kibontakozó jÖI'őbe" is.

Fehér Gyula boldog Daniel Brouier életét tárja elénk, aki fáradhatatlan
apostola volt a közösségnek: úgy szolgálta Krisztust, hogy közösségckct alko
toll és másokért élt.

A mikor a Közösség - Közössé!!fonnálás anyagát útjára bocsátom, remé
lem, hogy táplálékot szolgáltatok vele újraéledő helyi egyh ázunknak.

A szerkcszt ő
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