
helyzetbe kerülünk és megfogalmazhatjuk a részvétel jól megszerkesztett
módját. De mi (a jelen generáció) sem feledhetjük el, hogy - e késés miatt
- az Egyház üdvözítő ereje nem csökkent napjainkban sem. Azt is ki kell
mondanunk, hogy bizonyosan nagyobb részvételre van szükségünk, éppen
itt és most. Mindkettő lehetséges: türelmesen várhatunk és keményen fára
dozhatunk a cél el éréséért.

ll. Összegezés és jövőbe tekintés.

Az aki azt hiszi, hogy teljesen ismeri a részvétel értelmét és helyes mód
ját, figyelmesen hallgasson ide. Egyelőre még csak a magfogalom megvi
lágírásának kezdetén állunk. De azért nem vagyunk tudatlanok. Megala
pozottan hisszük: az Egyház alaptermészetéhez tartozik az általános rész
vétel k ül önbőzö szintckcn, s ezt szorgalmazni is kell. De annak is tudatában
kell lennünk, hogy a szociális test - éppúgy mint a r1Zioló~iai test - belső

egyensúlya és dinamikája nagyon érzékeny és bonyolult. Sietve meghozott
előírásokat erőltetni inkább káros mint hasznos. A tapasztalat legyen
tanítómesterünk. Kísérletezve és t évcdvc éppúgy, mint kísérletezve és si
kert elérve tanulunk. Meg kell engednünk a tévedések bizonyos keretét,
különben a haladás helyét elfoglalja a félénk bizonytalanság. Meg kell
kísérelnünk, hogy előlegezett bizalommal javíthassuk ki a hibákat. Meg kell
őriznünk az eredményesség tévedhctőségét. Nem mintha nem kellene
törekednünk eredményességre. De még mennyire! De tartsuk me~ az ér
tékek helyes ranglistáj át. Először is az Egyház a személyekért létezik, nem
az eredményekért. Időnként fontosabb lehet, ha lehetövé tesszük, hogy a
hívek járuljanak hozzá az Egyház életviteléhez és munkájához, mintsem
valami tetszetős szcrvczési eredményt felmutatni.

Ne bízzunk túlzottan sem a normákban, sem a szerkezetekben. Bizo
nyos, hogy ezek szükségesek. Alkalmas eszközök arra, hogy a szociális test
helyes egyensúlya megmaradjon. De az emberi közösség - az Egyház em
beri közösség! - nemes fejlödését azok a személyek biztosítják, akik böl
csességgel, kegyelemmel és termékeny energiákkal vannak megáldva. Nél
külük a legjobb normák és szerkezetek is csak lármás harangok.

Eszünkbe jutnak ismét a bölcs Gemáliel figyelmeztetőszavai: "Ha ez az
elgondolás vagy mozgalom emberektó1 származik, magától felbomlik. De
ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszanék a dolog,
mintha Istennel szállnátok szembe" (ApCsel 5,38-39).

Lukács László

EGYSÉGES LELKIPÁSZTORKODÁS, LELKIPÁSZTORI EGYSÉG?

Évtizedeken keresztül kényszerűenszétzilálódott a lelkipásztori egység
a magyar egyházban. A török hódoltság végváraihoz hasonlítottak a magyar
plébániák: mindegyik önmagára utalva vívta a maga harcait, kötötte meg
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különbék éit.Következetes központi irányításra, támogat ásra aligha számít
hatott. A próbb szövets égck, elvbarátságok, munkak özösségek léteztek,
egysé$ azo nban semmi képpen sem. Hi ányzott a vezetés, de annak elfoga
dása IS, a módszereket és feladatokat nem fogták össze egységes szem
pon tok szerint.

A magyar társadalom átrendeződéseaz elmúlt évtizedekben alapvct őcn

megváltoztatta a falvak és vár osok életét, s ez erősen hatott a vallási életre
is. Ha pasztorációnk jelenlegi helyzetét vizsgáljuk , abból a tényből kell
kiindulnunk, hogy hazánkban a vidékiek vallási élete s a Iőv árosiak é illetve
általában a városi embereké lényegesen különbözik egymást ól. Lelkipász
tori munkánk és a pasztoráció megújítása is csak akkor leh et eredményes,
ha ezt figyelembe vesszük.

I. A vidék va llási élete

A vallási élet din am ikája, megtartó ereje tájegységenként más és más (a
hittanosok száma 1 és 80% között váltakozik az országban). Akadnak olyan
helységek, ahol az egyház tekintélyét, közösségi megmozdulásait a falu
nagyrésze természetesen elfogadja, másutt viszont a hívők elenyésző kiseb 
bségben, igazi diaszpórahelyzetben élnek.

Az egyedüllét vagy kisebbségi lét főleg a fiatalokat nyomasztja, hiszen a
templombajárók zöme az i dősekből kerül ki azokon a helyeken, ahol a vallás
vonze reje csökkent. Nemcsak a közö sség megtartó er ejét kénytelenek nél
külözni ezek a valóban "hitvalló" fiatalok, hanem a szellemiekben-lelki
ekben való fej lődés, az intellektuá lis és spirituális továbbképzés lehctöségét
is. Vid éken az ún. vallásos gyerekek többsége "bclcszülctik" a keresztény
ségbe és csak töredék részük jut el oda, hogy tudatosan, önállóan vállalja a
keresztény éle tet, mire e ljut a felnőttkor küszöb éig, Felnőtt konvertitát vi·
déken csa k elvérve találunk. Ezen aligha csodálkozhatunk: a konver titák
többsége az ifjúsági találkozók, lelkigyakorlatok, a kisközösségek segít
ségével talál el Krisztushoz, ilyenekhez pedig a vidéki fiatalok kevesebben
jutnak hozz á. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a hitbe való bevezetésnek szinte
kizárólagos formája a hitoktatás, s ez csak az általános iskolára, annak is
inkább az alsó tagozatára korl átozódik. A hitoktatás tárgyi és személyi fel
tételei, az elmúlt évtizedekben kialakult struktúrák aligha tették lehet övéa
ha téko ny bevezetést a hitbe. Kfváncsian várjuk, milyen változást hoz a hit
tanra jelentkezők számában az adminisztratív-megszorító intézkedések
mcgszüntctése. S persze körül kell néznünk: milyen módon tud megfelelni
az Egyház a hitoktatás iránt várhatóan megnövekedő igén yeknek. Világi
munkatársak bevonása, kiképzése né lkül ez már az egészen közeli j ö vőben

sem oldható meg.
A nagyobbak többnyire városokba mennek tanulni, dolgozni. A szeren

csésebbek ott ráakadn ak olyan ifjúsági közösségre, mely megerősít i és nö
veli őket hitükb en , s hozzásegíti ahhoz, hogy érett, az egyházban megtartó
közösséget találó s ezért felelősséget is vállaló kcrcszténvckk é váljanak.
Többségük azonban társadalmi, de egyházi szempontból is elveszik

29



szülöfaluja számára, megszakad kapcsolata hazai lelkipásztorával, s aligha
tud hozzájárulni az egyházközség egészséges fiatalításához.

A vasárnaponként templombajárók rétege kibővülazokkal, akik évente
néhányszor mennek csak templomba, illetve életük fordulóin kérik a
szenis égek felvételét. Ez a - meglehetősen széles - réteg falun és városon
egyaránt megtalálható. Helyzetük megítélése és lelkipásztori gondozásuk
helyenként és lelkipásztoronként igen nagy eltéréseket mutat, Sürgetően

szükségesnek látszik lelkipásztori ellátásuk egységes irányelveinek kidol
gozása: a helyes szcrnlélct a misszió és a befogadás lelkületérc épül, de
Krisztus és az egyház nevében jogos elvárásokat is támaszt. Igy megaka
dályozzák azt, hogy a szeniségek puszta adrninisztrációvá és üres rítussá
silányuljanak, sőt a szemség fölvevőjét igyekeznek minél hatékonyabban
bevonni a keresztény élet közösségébc.

Gondot jelent, hogy a papság életkora egyre nő, létszáma pedig csök
ken . Ennek következtében gyengülő egészséggel egyre több munk át kell
ellátniuk. Felgyorsult időnkben különösen megterhelőaz új helyzetekhez
való alkalmazkodás, a készség a megnövekedett lehetőségek felhasználá
sára, a megszaporodott feladatok elvállalasára .

A papság idősebb részébe mélyen bcivódott a korábbi évek durva meg
szorít ó intézkedéseinek emléke, ezért sokuk óvatosabb, bátortalanabb.
most is tanácstalanul áll még, nem rncr élni újonnan megkapott cselekvési
szabadságával. A fiatalabb nemzedékben viszont sok a bizonytalanság. A
papság fordított "életkor-fája" miatt nemigen nyílt Ichetőségük arra, hogy
papi szelg álatuk kezdő éveiben a legkiválóbb lelkipásztorok rncllctt kap
Janak bevezetést a lelkipásztori munka gyakorlatába, tartást, munkakcdvct,
szorgalmat tanuljanak, elsajátítsák a jól bcvált lelkipásztori módszereket.
Sokuk hamar elbizonytalanodik, társtalannak, főnökei által lefékezettnek,
korlátok közé szorüottnak érzi magát, viszonylag kevés pozi tív példát lát
maga előtt. Külföldön többhelyütt bavált, hogy - a szemináriumokhoz
hasonlóan - az egyházmegyéknek is megvan a maga spirituálisa: olyan
köztiszteletben álló, mélylclkíí pa p vagy szcrzctcs, aki valóban lelkiatyja tud
lenni az egyházmegye papjainak, segítségükre tud lenni rnunkájukban, de
egyéni életvezetésükben is.

Sokakat kínoz a társtalanság, a magukra hagyatottság, a sikertelenség
érzése, az igazi paptestvéri közösségck hiánya. A hivatalos találkozók (ko
ronák, rekollekciók, továbbképzések) hatékonysága erősen változó, gyak
ran emberileg többet jelentenek a baráti alapon szcrvczödőösszejövetelek,
bár a mélycbb igényeket ezek önmagukban aligha elégíthetik ki. Egy-egy
buzgó, testvéri szcrctcucl megnyíló papi egyéniség körül azonban több
helyütt kialakultak olyan csoportok, amelyek közös imádságra, elmél
kedésre, lelki-szellemi prosramokra is összegyűlnek, s igazi testvéri-ke
gyelmi összetartás alakult kl köztük.
.. Nal?Yon vegyes képet mutat az egyházközségi tanácsok rnííkődése is.
Önkritikával kell megvallanunk, hogy a néhány éve készült szabályzat
előírásait sokfelé nem hajtották végre. A tanácsok elsősorban a plébánia
anyagi-tárgyi felelősségében osztoznak (tcmplomtatarozás stb.), a lelki-
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pásztori szelgálatokban a vidéki civil katolikusok még csak igen kis számban
vesznek részt. Ilyen jellegű bakapcsolódásuktól mintha idegenkednék a
papság, de a hívek nagyrésze is.

Egyre több plébánia marad pap nélkül. A megüresedett épületeket né
hány helyen igen jól használják fel, hasznosításukra azonban átfogó elkép
zelés még nem szülctctt, s az elindult kísérletek feltérképezése is várat
magára.

A sok negatív jelenség rncllctt persze örvendetesen nagy számban talá
lunk pozitív példákat is. Nem egy helyen a plébános a falu "kultúrfclclöse"
és a közösség összefogója: zarándoklatokat, kirándulásokat, színházlátoga
tásokat szcrvez híveinek, testvérkapcsolatot létesít más plébániákkal, a falu
közösséget rendszeresen összehozzák az egyházközség hittanosainak ren
dezvényci, az idősebbek rózsafüzér-társulatban vagy oltáregyletben talál
koznak egymással, mások utcaapostols ágot vállalnak. Kétségtelen, hogy a
mindennapi munka, az anyagiak szcrzése, az élet materiális szintje egészen
kitölti az emberek idejét és gondolatait, s minden magasabbrendűtőlelzár
kóznak. Jónéhány helyen találunk azonban a hagyományos vallásosságra
épülő, eleven, buzgó életű egyházközségeket, másutt pedig a pusztulóban
lévő hitéletet támasztotta fel az odaadó lelkipásztori munka, és sikerült újra
eleven keresztény közösséget alakítani a maguknak élőknek, az Istent ől

vagy legalábbis az egyháztól eltávolodottaknak halmazából.
A vidék lelkipásztori ellátásával kapcsolatban több kérdés vár válaszra:
- Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a hitoktatást, annak tudatában,

hogy a hit nemcsak ismeretek halmaza, hanem az evangélium szerinti
gondolkodás- és életmód?

- Hogyan lehetne közösséggé formálni az egyházközség Iiataljait?
- Hogyan történjék a szeniségek kiszolgáltatása az egyháztól távol é lők -

nek? Hogyan lehetnek a szentségek az evangelizáció eszközei?
- Hogyan lehet bevonni a világiakat az egyházi felelőségválJalásba?

- Milyen lelkipásztori szelgálatokat lehet rábízni a világiakra? Hogyan
lehet őket alkalmasan felkészíteni azokra?

- Milyen módszerckkel lchct a papi egységet erősíteni az egymástól 10
15 kilométer távolságban élő papok közöu?

- Hogyan építhetünk ki együttműködést a falusi és városi egyház
községek között?

- Milyen vallási rendezvényeken vehetnek részt egyszerre több egy
házközség tagjai (zarándoklatok, ifjúsági találkozók, lelkigyakorlatok stb.)?

II. Nagyvárosi plébániák

A nagyvárosi egyházközségekben kétféle réteget találunk egymás
mcllctt, egymástól többé-kevésbé sajnos elszigetelten. Az idősebbek

körében pusztulófélben ugyan, de tovább él a fentiekben leírt hagyományos
típusú vallásosság. Közülük kerül ki a vasárnapi misék közönségének
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jelentős része, a májusi és októberi ájtatosságokon résztvevők, az első

péntekos gyónók, a hétköznapi misehallgatók többsége.
Mellettük azonban egy, főleg fiatalokból verbuválódó új réteg is talál

ható. Ez a csoport és az általuk megélt kereszténység csaknem ismeretlen
vidéken (bár a fiatalok nem kis hányada vidékről származik). Java részük
középiskolás, főiskolás illetve egyetemista. Keresztény életük néhány
határozottan kitapintható jellegzetességet mutat,

1.Kisebbségi helyzct űk tudomásul vétele

Természetesnek tartják azt az alaphclyzctct, hogy a kereszténységbe
nem beleszületik az ember, hanem önálló döntéssel, megértéssel csat
lakozik hozzá. Sértődés és kisebbségi érzés nélkül veszik tudomásul, hogy
a körülöttük lévő társadalom zöme nemhívőkből áll. Sőt bizonyos önér
zettel, tudatosan és elkötelezetten vállalják hitüket. Akik vallásos családból
származnak, azok is tudatosan, maguk vállalják keresztény hitüket tizenéves
korukban. Sokan akadnak köztük, akik nem vallásos környezetben nőttek

fcl, s az iskolában, többnyire vallásos barátaik, társaik példájára csatlakoz
nak valamelyik közösséghcz, ifjúsági hittanhoz. Ebben a rétegben nem
ritkák a konvcrtiták, akik felnőtt korukban csatlakoznak a hithez és az egy
h ázhoz, Természetes missziós tudat tölti el őket: nem hívő társaikkal is meg
akarják osztani a kereszténység örömhírét, és igyekeznek segíteni a bajba
jutottakon azáltal is, hogy a legfőbb jót, Isten örömhírét kínálják föl nekik.

2. Megnövekedett intellektu ális érdcklődés

E réteg nagyobbik része legalább középfokú végzettséggel rendelkezik.
Keresztény életük szervesen épül bele általános szellemi érdeklődésükbe.
A megtérők közül sokan az élet végső kérdéseire kerestek választ, s ezen
az úton jutottak el az egyházhoz. Nemcsak élni, hanem érteni is akarják a
hitüket. Igénylik a nívós, teológiailag megalapozott prédikációkat, a teo
lógiai előadásokat. A hittant egyáltalán nem tartják a kis~ermekkorralle

záruló tanulási formának. Szeretnek vitatkozni is hitbeli kérdésekről, E
megnövekedett intellektuális érdeklődés egyik jele a Hittudományi Aka
démia LevelezőTagozata iránti váratlanul magas érdeklődés is.

3. Elmélyűltebb lelki igény

Személyesebben, aktívabb részvétellel akarnak belekapcsolódni a litur
giába, s igénylik a paraliturgikus illetve az egyéb spontán közösségi ima
formákat. Évente nem is egyszer sz ívcscn vesznek részt egy vagy több napos
lelkigyakorlatokon, rckollckciókon, összejövetelcik alkalmával igénylik az
imádságos elmélyülést, a csöndet, szívesen végzik közösen a zsolozsma
egyes részeit. Uj formaként jelentek meg az ifjúsági találkozók, melyek több
egyházközség fiataljait. esetleg az egész országból érkezőketgyűjtik össze.
(Nagymaros után az országban jelenleg 4-6 helyen rendeznek rendszeresen
ilyen találkozót.) Ujra népszerűvé lettek olyan hagyományos ájtatossági
formák, mint a zarándoklatok.

E fiatalok hite azonban nem áll meg a pusztán spirituális kifejeződési

formáknál, hanem átfogja egész életüket. Sokan teszik fel a kérdést: hogyan,
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lehet ma keresztény egy diák, orvos, mérn ök? Hogyan lehet keresztény
módra átélni a szerelmet, a betegséget, az élet k ül önböző helyzeteit?

4. Megnövekedett közösségi igén)'

Az egy egyházközséghez tartozók között spontánul vagy lelkipásztori
kezdeményezésre alakulnak csoportdinamikai szempontból még egységet
alkotó, kisebb (12-20 tagú) közösségek, Ha a lelkipásztor nem ad nekik
otthont vagy legalább irányítást, akkor maguk is, spontán rnódon alkotnak
csoportokat. Persze ezekben a közösségckben meglehetősen nagy a
szektásodás, a hit önkényes értelmezésének veszélye. A "lak áskeresztény
ség" a felnőtt értelmiségi korosztály körében is népszerű: családosok is szí
vcscn jönnek össze rendszeresen, hogy hitüket, életüket megosszák egy
mással. E csoportok karaktere, tevékenységi köre k ül önböző lehet: egye
sekben inkább az imádság, az elmélkedés áll a középpontban, másokban a
bibliaolvasás; mások intellektuális vitafórumct keresnek, vagy pedig ka
ritatív munkákban kovácsolódnak össze. Helyes irányítás mellett azonban
szívcscn vállalkoznak az egyházközség szolgálatára is, munkájukkal, ha kell,
szakt udásukkal.

5. Szolidaritás és tevékeny felebaráti szetetet

Ez a réteg természetesnek érzi, hogy a vasárnapi mise idején túl heten
ként rendszeresen kell bizonyos időt az egyházra, hitére fordítania, illetve
mások önzetlen szolgálatára felajánlania. Elsősorban a bajbajutottak, a sze
gények, betegek, fogyatékosok, öregek sorsán próbálnak segíteni. Jelenleg
ez a segítőkészs ég megreked az egyéni és alkalmi szolgálatokban. Nin
csenek szervezeti kereteink ahhoz, hogy a meglévő segítöszán d ékot, a tar
talékban lévő "emberi energiát" hatékonyabban, intézményesebben is fel
használhassuk a bajban lévők segítésére, illetve hogy összehangoljuk
egymással a segítségre szorulók igényeit és a segítésre vállalkozók
készségét.

Ez a városias formájú kereszténység, illetve a nagyvárosokban müködö
egyházközségek is számtalan kérdést vetnek fel.

- Hogyan lehet bevonni a szülökct gyerekeik hitoktatásába? A hit
tanórákon kívül milyen egyéb együttléteket lehet szervezni, hogy a
gyermekek valóban belenőhessenek a keresztény életbe és közösségbe?

- Hogyan lehet létrehozni és hatékonyan működtetni az ifjúsági cso
portokat a pl ébáni án, gondoskodni a fiatalok hitbeli k épz és éről, bcve
zet éséröl a felnőtt keresztény életbe?

- Hogyan lehet bevonni a családokat, a felnőtteket az egyházközség kö
zösségi életébe, megszervezni az ifjúsági és családközösségek felelős és
önálló működ ését?

- Hogyan értékelődik át a plébániák területi elosztása napjainkban?
Milyen legyen a kapcsolat a mozgalmak tevékenységévcl?

- Több plébánia "szakosodott" már egy-egy lelkipásztori-karitatív terü
letre. Hogyan lehet ezek munk áját összehangolni, hogy egymást erősítsék

tevékenységükben?
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III. Várakozás és remény

Valóban gyorsuló időben él ma Magyarország. Hitünk szerint kegyelmi
időben is. Persze nemcsak az országot mozgató események teszik azzá.
Isten kegyelmének magva éjszaka, sőt (látszólag) elhalva is növekszik. De
tény - közvélern énykutatással, statisztikákkal, de akár a hétköznapi
tapasztalattal is alátámasztható tény-, hogy növekszik az érdeklődés az élet
végső, eligazító igazságai, a vallás iránt. Egyre többen s egyre sürgetöbben
és türelmetlenebbül várják az egyházak segítségét. Főleg két területen: az
alapvető etikai normák kijelölésében és a szociális-karitatív tevékeny
ségben. A várakozás azonban nemcsak a közélet nyilvánosságában érez
hető, hanem az egyénekben is. A legfrissebb beszámolók szennt falun és
városon egyaránt egyre többen jelentkeznek papjuknál: eddig nem mertck,
nem akartak jönni, de most kérik az elfeledett-clmaradt szcntségckct, pis
lákoló-éledező hitük megerősítését, va~ legalább gyermekeiknek szerét
nék megmutatni a keresztény hitet a teljesebb élet reményében.

Az e I m ú It h ó n a p o k h á r o m e s e m é n y e példaszerűen világít
rá az újraéledő egyház első mozdulataira, életjeleire.

1. Február elején zajlott le az e g y h á z i m e g ú j u I á s i m o z g a I 
m a k első találkozója. Méreteiben csak szűkkörű rendezvényre kerülhetett
sor, de püspöki karunk tagjai s vagy negyven paptestvér ismerkedhetett meg
kilenc megújulási mozgalom képviselőivel. Gyökeret verhetett hazánkban
is az a felismerés, amelyet a Szematya évek óta hirdet, a II. Vatikáni Zsinat
szellemében: a laikusok teljes értékű tagjai az egyháznak, az egyház meg
újulása a lelkiségi mozgalmakból is táplálkozik, s a területiles szcrveződő

plébániáknak otthont kell adniuk e közösségck számára is, viszont e
kőzösségek, ha valóban egyháziak akarnak maradni, nem függ tleníthetik
magukat az egyházközségektől, egyh ázmegy éktől .

Egy fecske persze nem csinálhat nyarat, a konferencia két nap alatt le
zajlott. De nem várhatunk tovább: az élet gyakorlatában kell össze
hangolnunk a területi és mozgalmi egyház tevékenységét. Nem zárva ki
egyiket sem: a plébániarendszer sok történelmi vihart megélt, tartós struk
túrának bizonyul. De a területi-intézményes egyház mellett a mozgalmak
sokat tehetnek az egyház megújulásáért. A kérdéseket persze it, is
sorolhatjuk:

- Melyek az előnyei és a veszélyei a kétféle egyházi szcrvcződésnck?

Hogyan egészíthetik ki egymást?
- A plébániák hogyan segíthetik a mozgalmak tevékenységet és milyen

segítséget várnak tó1ük?
- A mozgalmak lelkisége hogyan adhat lendületet a plébániák életének?
2. Április végén került sor a t a i z é i ö k II m e n i k II S k ö z ö s s é g

által szervezett találkozóra Pécsett. A találkozó közösségformáló ereje le
nyűgözte a r észtvevőket, de mélyen megérintette a szcrvczőkct, magát a
taizéi közösséget is. Pécsett és környékén megmozdultak az emberek, hogy
felkínálják vendégbarátságukat. Nehéz megmondani, ki örült jobban: a
mcssziröl érkezett zarándokok, vagy az öket barátságosan, szívbéli ven-
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dégszerctettel fogadó házigazd ák. Az igazi embe ri, hitelesen kriszt usi
szer étet ünnepévé lett ez a néhány nap mindnyájukn ak. De egyben az
imádság ünnepévé is. Sokan, nernhívők, de "jól bejáratott", rutinszerűen

imádsághoz szokott katolikusok is vallották: az Isten mélységes mélyeibe
elmerülő imádság élménye új horizontokat nyitott meg szá mukra.

Taizé nem hozott létre öná lló szcrveze tct, mozgalmat a fiataloknak 
visszaküldi őket saját egyházközségükbe. Mégis, aligha volt olyan egyházi
esemény ebben az évben, am ely ennyi fiatalt megmozgatott volna.
. - Eltűnődhetünk rajta: van-e ilyen mély sodrása a mi hitünknek,
irnádságunknak?

- A liturgia végső soro n az utolsó vacsorából nőtt ki és kétezer év imád
ságos hagyománya szemelte meg - de ne m fenyeget i-e a k üls őséges, fel
színes rutin legszebb szcrtart ásainkat is?

- Hogyan tudná imádságunk, liturgi ánk hat ékonyabban, vonzóbban, hi
telesebben kifejezni és hordozni az Ur jelenl étét?

- Hogyan lehetne az egyház a kereső vagy éppen útjavesztett fiatalok
otthonává?

3. Aztán június elején megjelent Teréz anya, hogy megnyissa a S z e 
r e t e t M i s s z i o n á r i u s a i n a k első magyar házát , és itt hagyja négy
nővérét. A szegények legszegényebbjeit jöttek felkutatni és szolgálni, s
bizonyára hamarosan sok szegény lesz hálás jóságukért. De nyomukban új
mozgás indult el hazánkban: a szívck mélyén szunnyadó, rejtett jóság
energiáit szabadították fel. Sorra egymás után jelentkeznek az adakozók:
ki-ki a saj átjából kínál fel valamit a rászorulóknak: kisnyugdíjasok
összespórolt p énzccskéjükct, mások élelmet vagy éppe n munkájukat. Meg
hat ó "mozga lom" ez : önzésbe, anyagiak szcrz és ébe, egymás clleni hada
kozásba belenvomorodott nemzet ünk mintha az első leckéket venné sze
rctetböl , önzetlen, a másikra figyelőj óságból, szolgá latk észségb ől, az osztás
evangéliumi szelleméből. Uj pogány hazánkban a szer étet missziója akkor
érn é el a cé ljá t, ha ez a jósághull ám nem apadna el, hanem egyre szélesebb
körben átjárná az országot. Ha az imádság és sze rctet közösségbe fogn á a
embereket a magyar egyházban, akkor valóban azzá lehetne, aminek a
Szenilélek akarta: Kri sztus élő és éltető te ste, jegyese, ak i életet ad a mi kis
magyar világunknak is.

Németh László

KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGEK FORMÁLÁSA A FÜ LÖ P
SZIGETEKEN

"Mcnjctck tehát, tegyétek tanítványommá mind a né peket. Ke resz
teljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tan ítsátok meg
őket mindannak a megtartás ára. amit parancsolt am ne ktek" (M t 28,19-
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