
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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2Oa). A feltámadt Mester utolsó szavai a tanítványaihoz, rniclőtt felment
volna a mcnnyckbc, az Egyház történelmében állandóan megújuló erővel

serkentette és buzdította a missziós lelkületet: menni és hirdetni Isten
felfoghatatlan jóságát, amikor saját gyermekeivé fogadott minket és örök
életet ígért mindenkinek, aki ismeri Ot.

Ha visszatekintünk az elmúlt 2000 év missziós törekvéseirc és ered
ményeire, egy bizonyos "alapmodcllt" fedezhetünk fel az igehirdetők mun
kájában: a kezdetleges kisszámú "mcgtért" hívőkből (az Egyház kezdetén
zsidók, késöbb pogányok) közösséget alapítottak, amely képes volt önál
lóan élni és hirdetni az evangéliumot. Ezek a kis közösségek alkották az ún.
"helyi egyházat". Kezdetlegesen egy kis csoport volt ez, amely körül késöbb
felépült az intézményes eygház sajátos berendezésével.

A mai missziós teológia előszeretettel "evangelizáció'vnak nevezi az
Egyház missziós tcvékcnységét. Az 1970-es évek elejétől a római doku
mentumok is átvették a szó használatát. Mit is jelent az "evangelizáció"?

Nagyon általánosan az evangelizáció az Egyház törekvése, hogy a meg
váltás gyümölcseit hozzáférhetővé tegye minden egyes kor emberének. Ide
tartozik: a bűn hatalmából történő felszabadulás hirdetése, az igazságos és
emberséges társadalom építése, az evangélium hirdetése és végső soron
közösségek és helyi egyházak alapítása.

Evangelizációról két értelemben beszélhetünk: elsődleges és másod
lagos evangelizáció. Az elsődleges evangelizáció a szó szoros értelmében
hirdetni az evangéliumot a ncrnkcrcszténycknek, akik először találkoznak
Jézus Krisztussal. A másodlagos evangelizáció nagyon tág fogalom: ide tar
tozik a megkereszteltek további mélyebb vallásos nevelése, a helyi egyház
intézményes felépítése. Ezzel a kifejezéssel jelöljük az elhidegült ke
resztényeknek az evangéliumi elvekhez való visszavezetését is (nyugat
európal és észak-amerikai helyzet).

Ebben a cikkben, az elóbb vázolt kétféle evangelizáció fogalmát tartván
szem előtt, arra törekszünk, hogy a keresztény közösségck formálását mu
tassuk be, ahogy azt a misszionáriusok tették és teszik ma is itt a Fülöp
szigeteken. A c1kkhárom részre oszlik. Az első részben azzal foglalkozunk,
hogyan is kezdték a XVI. században a spanyol hithirdetők a közösség
formálast és hogyan is építették föl a fülöp-szigeteki Egyházat. Idő

tartalmilag ez kb. 4 évszázadot ölel át: 1565-1977. A cikk második része a
jelenlegi helyzetet próbálja felvázolni. Befejezésül a lehetőségeket és a már
most lassan kibontakozó irányzatokat fogjuk ismertetni.

I.

Az első keresztények a XVI. sz.-ban érkeztek a Fülöp-szigetekre. Meg
érkezésük előtt a bennszülöttek nagyrészt animisták voltak, de érezhetővolt
az iszlám befolyása is. Az iszlám a XIV. és XV. sz.-ban honosodott meg a
mai Fülöp-szigetek déli csücskén, mely alig félnapi hajóútra van Borneotól.
A muzulmánok nagyrésze kercskcdésscl foglalkozott, hajóikkal sűrűn

látogatták a környező nagyobb szigeteket.
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Axv. és XVI. sz. a spanyol birodalom óriási földrajzi kiterjedését hoz
ta. Igy nem a véletlen míívc volt, hogy az első keresztények, akik a Fülöp
szigctckrc érkeztck, spanyol világjárók voltak , Mágellán vezetése alatt.
Magelián 1521. április 21-én kötött ki a mai Cebu City partjainál. Az akkori
szokás szerint a hajón egy világi pap is utazott, P. Pedro Valderrama. A
bennszülöttek nagyon kedvesen fogadták őket és néh ányan rögtön meg is
keresztelkedtek (a király és neje , néhány vezető egyéniség). Egy hétre rá a
Cebuhoz közel fekvő Mactan szigeten egy kisebb törzsközi csatában
Magelián elesett, a spanyolok továbbhajóziak, hátrahagyván a pár meg
keresztelt bennszülöttet. Katekizációról szó sem volt, nem is beszélvén kö
zösségformálásról.

A kereszténység igazából csak a második spanyol partraszállással
(1565) kezdett gyökeret verni a szigeteken. A partraszállás vezetőjeMiguel
Lopez de Legazpi volt, Mexikóból jövet egy kisebb csoport Agoston-rendi
szerzetest vett fedélzetére, ök voltak az első igazi misszionáriusai a Fülöp
szigeteknek.

Az elsőévtizedekben a missziós munka el éggérendszertelen volt: ahogy
a spanyol hadak egymás után foglalták el a szigctckct, a misszionáriusok
rendszeresen követték öket. A megjérések nagy száma lehet övé tette, hogy
már 1578-ban ManiJát püs~kséggé emelt ék, egyházjogilag Mexikó város
érsekségéhez tartozott. Ezidőtájt már 4 nagy rend mük ödött a szigeteken:
Agoston-rendiek (1565), ferencesek (1578) , jezsuiták (1581) és domon
kosok (1587). Ahogy várható is volt, a rendek egymás közt harcoltak a "jobb"
missziós területck ért. ezért II. Fülöp 1594-ben 4 körzetre osztotta fel a szi
geteket, minden rendnek egy bizonyos körzetet adván.

Ahogy a szerzetesek száma növekedett, úgy a missziós munka is kezdett
rendszeresebb formát ölteni. Míg az első években a hangsúlya keresz
telésen volt (rninél több bennszülöttet megkeresztelni és üdvösséghez jut
tatni) , ez idő tájt több figyelmet kezdtek szentelni a közösségformálásnak.
A XVI. sz. végéig minden nagyobb településben és kikötővárosban szer
zetesházakat alapítottak. Ezek a kolostorok két célt szolgáltak: köröttük
épültek fel az első keresztény közösségek és innét mentek a szerzetesek a
belvidékbe, missziós utakra. A tengerpart és az azt övező szűk földrészek
nagyon gyorsan viruló közösségekké fejlődtek; a szerzetesházak voltak a
helységek központjai. Itt kezdödön el az első hittantanítás, néha a keresz
telés előtt, nagyobbára azonban csak a keresztelés után. A szerzetesek is
kolákat is alapítottak, ahol a tehetségesebb és jómódúbb gyerekeket taní
tották. A hosszú távú evangelizáció ezekre a gyerekekre volt alapozva, a
szüleik egyszerűen csak meg voltak keresztelve, míg a gyerekek, ahogy
lassan nőttek, asszimilálták az új vallást. Az 1580-as években már két
főiskola is mííködött: egy Cebuban, a másik Manilában, mind a kettő

jezsuita alapítvány, és sajnos mind a kettő csak a spanyol bavándorl ók
gyermekei számára. Csak pár évtizeddel k ésöbb nyitották meg kapuikat a
bennszülöttek előtt is. A belvidékeken a közöss égformálás és missziós
munka sokkal nehezebben rnent, már csak azért is, mert abelvidékeket
nomád törzsek lakták, rendszeres települések nélkül. 1580-tól kezdve a
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különbözö rendek sokszor a kormányzók és a katonaság segítségével kis
településeket alapítottak. Ha a katonaság is részt vett az alapításban, a
munka sokkal gyorsabban ment, de az eredmény rosszabb volt: a tele
pülések addig álltak fönn, amíg a katonaság jelen volt, a mcgtérésck féle
lembó1 történtek (természetesen nem mind, de nagyobbára).

Jobb eredményeket mutauak fel a szerzetesek ott, ahol a letclepülés jó
szándékkal ment. Ezek a kis települések 30-100 családot számoltak. A szer
zetesek először is nagyjából felmérték a település Iöbb épületeit, kápolnával
a közepéri és , paphiány miatt, hátrahagytak egy vagy több laikus misszi
onáriust (a fiúk a városi iskolákból). A nomád törzseket rajtuk keresztül
lassan a helységekhez szoktatták, Amikor a szerzetesek kipuhatolták, kik is
voltak a t örzsvezerök. öket nevezték ki a település vezetőivé a már ott levő

laikus misszionáriussal egyetemben. Ezek a vezetők zömmel nem voltak
keresztények, de nagy népszerűségnek örvendtek és köztiszteletben álltak.
Időnként egy vagy több pap látogatta meg a településeket és Iöldművelésre,

vallásra tanította az ott lakókat. Ha megtanulták míívclni a földet, a
nomádok nagy része letelepedett. így vezették be a szerzetesek a kakaó,
kávé, kukorica míívelését. Ezek a kis közösségck lassan megtéréshez
vezettek. A már megkereszteltek számára vallásos továbbképzés volt bizto
sírva (nagyon szegényes és felületes, de mégis valami). Vasárnaponként,
amikor nem volt pap, aki misézett volna, a laikus elöljárók vezetése alatt az
egész település közös imára jött össze. Az istentisztelet nagyrészt imák és
parancsolatok mondásából állt: miatyánk, üdvözlégy, hiszekegy, tízpa
rancsolat és más parancsolatok hangos elmondása. A közösségek pénteken
is össze szoktak jönni imára. Az elöljárók nemcsak vallási, hanem világi
dolgokban is döntő szerepet játszottak: pcreskcdésben, ügyes-bajos dolgok
intézésében stb.

Fontos szerepet játszott a közősségforrnálásban a helyi nyelv használata.
Alig 30 évvelaz első misszionáriusok megérkezése után a domonkosok már
1593-ban kiadták az első spanyol-tagalog kétnyelvűkatekizmust. A tagalog
Manila környékén a legtöbbek által beszélt helyi nyelv. Sajnos a városokban
és iskolákban csak a spanyolt tanították, í~ a könyvek fordítása nagy
nehézségekbe ütközött, később majdnem teljesen feladták.

A helyi papság nevelése volt a spanyol missziós munka leggyöngébb
pontja, bennszülött papság nélkül pedig Igazából nem beszélhetünk VIruló
keresztény közösségekröl. Több nyomós oka volt ennek a sajnálatos
helyzetnek: nagyszámú hivatások Spanyolországban, rossz tapasztalatok a
bennszülött papsággal Mexikóban, a bennszülöttek lenézése. A missziós
munka elején a spanyol rendeknek elég hivatásai voltak, hogy betele
píthessék a nagyobb központokat. Az első fülöp-szigetieket (nem spanyol
származású bennszülötteket) csak 1702-ben (!) kezdték elfogadni pap
neveldébe Manilában. A kezdő és biztató eredmények azonban 1776-ban
tragikus véget értek. 1768-ban a jezsuitákat kiűzték a szigctekröl, rengeteg
iskolát, missziós települést és plébániát hagyván maguk mögött. A spanyol
király 1774-ben világipapoknak adta a volt jezsuita plébániákat, a püspökök
pedig - hogy betöltsék az üres helyeket - pár hónapos felületes kiképzés
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után akárkit felszenteltek, aki csak egy kis jószándékot is tanúsított. Az
eredmény: teljes kudarc. A cölibátus ismeretlen fogalom volt, a pénzügyek
teljesen leromlottak olyannyira, hogy 1776-ban a ' király visszavonta a
rendeletet, és a plébániák újból üresek lettek. A spanyolok ahelyett, hogy
a kiképzésben látták volna ezen kudarc okát, tévesen arra a következtetésre
jutottak, hogy a bennszülöttek nem képesek papok lenni. Csak a xx. sz.
ban kezdődött újra a helyi hivatások rendszeres nevelése, amikor az Isteni
Ige Társasága 1933-ban missziós szemináriumot nyitott a bennszülöttek
számára Manila külvárosában.

Ajezsuiták visszajövetele a XIX. sz. elején új lendületet adott a missziós
munkának Mindanaóban, amely a korábbi évszázadokban nem volt eléggé
evangelizálva. A jezsuiták mintaközösségeket szerveztek. Először telepü
léseket építettek, meghívták a törzseket, hogy telepedjenek le. Meg
szcrvcztéka települések polgári intézményeit s csak ezután kezdték tanítani
a hittant. A kereszteléseket hosszú és alapos katekizáció előzte meg. Olyan
alapos munkát végeztek, hogy 1850 után (a muzulmánokat nem számítva)
már csak kisebb, pár ezres főt számláló csoportok maradtak a keresztség
nélkül. Megkezdhették a másodlagos cvangélizációt: a vallásos élet el
mélyítését.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az 1565-1977 közötti korszakban a közös
ségformálás a plébániák rendszerének kiépítését jelentette. Ez érthető is,
ha tudjuk, hogy az egyházjog szerint az Egyház alapközössége a plébánia.

II.

Ha szem előtttartjuka legutóbbi statisztikai adatokat a katolikus egyház
helyzetéről a Fűlöp-szigetckcn, joggal kérdezhetjük: Vajon ez az ország
még mindig missziós terület, vagy már nem? Lássuk az adatokat (1985.
dec.):

- a lakosság száma: 54 millió;
- katolikusok: 44,5 millió (82,5%);
- nem keresztények: 3,4 millió (6,3%);
- a lakosság többi része muzulmán.
Tanulmányunk elején fontos megkülönböztetést adtunk a rnissziós

munkával kapcsolatban: az elsődleges és rnásodlagos evangelizáció együt
tesen alkotják az Egyház missziós munkáját. A Fülöp-szigeteken az elsőd

leges evangelizáció a hegyi törzsek lakóira szűkül. Többségben még ma is
animista vallások kövctöi. Az Egyház számára azonban fontosabb feladat a
másodlagos evangelizáció. A kétféle evangelizáció közös vonása: mind
kettő kis egyházi alapközösségek (Basic Ecclesial Communities) felépí
tésére összpontosít.

Cikkünk elején adtunk egy időbeli beosztást a közösség formálásáról:
az első korszak az 1565-1977-es szakaszt öleli fel, a második 1977-t01 máig
tart, a harmadik már a jövőre terjed ki. Nem véletlen az 1977-es év mint
határév, ekkor hozott ugyanis határozatot a Fülöp-szigetek Püspökkari
Konferenciája, hogy ne Irányuljon a jövő pasztorális munkája annyira a
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plébániahálózat kiépítésére, ehelyett az egyházi alapközösségek szervezé
sét célozza. Ez az okmány jelentős fordulatot jelentett a misszionáriusok
számára is. Az első időszak nagyrészben - amint már láttuk - a plébániák
létrehozásával és a helyi egyház egyházjogi kialakításával foglalko zott. Ez
zel szemben a jelenlegi lelkipásztorkodás és missziós munka a kiskö
zösségeket tartja szem előtt. A változást több nyomós ok indokolja.

. Nagy a paphiány, s magas a népszaporulat.1945-ben még csak 26 millió
lakosa volt a szigeteknek, míg ma (1989) több mint 59 millió. A papok száma
nem növekszik Ilyen arányban.

- Elterjedtek a "mamutpléb ániák" országszerte. Városokban nem rit
kaság az 50-100 ezer főt számláló plébánia, csak 2-3 pappal, de vidéken is
egy-egy plébániához néha 30-50 kápolna is tartozik, óriási ter ülettel, ismét
csak 1-2 pap vezetésével.

- A lelkipásztori tevékenység - az említett okok miatt - felületes, töre
dékes és személytelen. Ám a lakosság nagyra értékeli a személyes kap
csolatokat.

Mielőtt behatóbban foglalkoznánk a másodlagos evangelizációval, ka
nyarodjunk vissza az elsődleges missziós tevékenységhez.

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy csak kb. a lakosság 6%-a nem
tartozik valamelyik nagyobb egyistenhívővallásos kőzöss éghcz. Az Egyház
elsődleges evangelizációs tevékenysége rájuk irányul. A kis közösségek
felépítése is hasonló az előző korszak medelljéhez: az első feladat a hef:?YÍ
törzseg megtelepítése. Ez a törekvés kétféle célt szolgál: lehetövé tenni a
törzslakók evangelizációját és megmenteni őket a kipusztulástól. Lelki
ismeretlen vállalkozók ugyanis könyörtelenül irtják az erdős területeket,
ahol a törzsek nagy része lakik. Az "üzlet" érdekében nagyon sokszor
törvénytelen eszközökkel űzik cl a bennszülötteket, hogy birtokba vehessék
azok területeit. Bár a törvény tiltja ezt az eljárást, a gyakorlatban az állam
nem sokat tesz a védtelenek érdekében. Sokszor az Egyház az egyetlen
védelmezője ezeknek a szegény embereknek.

Településalapításkor a misszionáriusok néha már előre faházakat emel
nek, ahova meghívják a törzslakókat. A falvak nem nagyok: 30-50 család
számára tervezettek. Nagyon fontos része a nevelésnek a Iöldmüvclés
fortélyainak elsajátítása.

Ami a vallást illeti, az elején évekignincs valami sok "keresztény tanítás",
csak a laikusok és papok jó példája hívogat a keresztség felé , az emberek
szabad elhatározásuk szerint a saját vallásukat gyakorolják, vagy néha lá
togatják a hittanórákat. A megtérés hosszú folyamat eredménye. Sokszor a
közösségek felépítése sokkal könnyebb, mint a lakosok megnyerése az Egy
ház számára.

A másodlagos evangelizáció nagy m ért ékbcn az egyházi alapközössé
gekre irányul. Természetesen ez nem jelenti, hogy a plébániaközösségek
kiépítését elhanyagolják. Habár a püspöki kar csak 1977-ben adta ki az első
hivatalos dokumentumot az egyházi alapközösségekröl, ezek már jóval
előbb léteztek az ország bizonyos részein: a délvidéki Mindanao szigeten
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közösségek felépítése sokkal könnyebb, mint a lakosok megnyerése az Egy
ház számára.

A másodlagos evangelizáció nagy m értékbcn azegyházi alapközössé
gekre irányul. Természetesen ez nem jelenti, hogy a plébániaközösségek
kiépítését elhanyagolják. Habár a püspöki kar csak 1977-ben adta ki az első

hivatalos dokumentumot az egyházi alapk özösségekröl, ezek már jóval
elóbb léteztek az ország bizonvos részein: a délvidéki Mindanao szizetcn
és Manila körül. Ezek acsoportok nagy részben a latin-amerikai kis kÖzös
ségek példáját követték. Egy-egy ilyen egyházi alapközösség kb. 50 családot
foglal egybe, a csoporthoz tartozás alapfeltétele vagy meghatározója a
szomszédság. Vidéken néha az egész település egy alapközösséget alkot ,
attól függöen, hogy hány család lakja a települést. Az alapközösségek fun
damentális tanítása: Jézus Krisztus megváltása az egész emberiségnek szól.
Ez teljes emberi felszabadulást jelent: erk ölcsi,gazdasági, vallásos és társa
dalmi téren egyaránt. Igy érthető, hogy az alapközösségek nemcsak vallásos
kérdésekkel foglalkoznak, hanem a fő feladatot így határozzák meg: Ho
gyan is lehetne az evangéliurnot úgy élni, hogy ez egy igazságos, felebaráti
szeretettel átitatott társadalmi, gazdasági rendszer felépítéséhez vezetne?

A legkényesebb ügy a laikus vezetők kiképzése és továbbképzése, hisz
ők az evangelizáció Iáklyavivöi, az alapközösségek építői. A misszionáriu
sok legnagyobb feladata ma itt a szigeteken éppen az ilyen világi vezetők
felkészítése a felelősségteljes feladatra.

Az alapközösségek egyik fő célja a tagok gazdasági életének fellen
dítése. A szegénység sajnos még ma is a legnagyobb gond itt. Többféle meg
oldással próbálkoztak és próbálkoznak a misszionáriusok: halász- és föld
műves-szövetkezetek alap ításával, a kisipar fellendítésével stb. Ezek a kez
deményezések természetesen az alapközösségek irányítása alatt állnak, a
misszionárius és a laikus vezetők az irányítók, de a döntéseket nem mindig
ök hozzák. Kezdeti sikerekben nincs hiány, de kudarcokban sincs: felelőtlen
gazdálkodás, nézeteltérések a kereset elosztásakor stb. Hála Istennek, a
pozitív eredmények gyakoribbak, mint a kudarcok.

A vallásos élet az igazi alapja minden egyházi alapközösségnek. Misét
rendszertelenül tartanak, attól Iüggöcn, mikor látogatja meg a csoportot a
pap. fgy a vallási élet jórészt az imacsoportokban bontakozik ki. Többnyire
egyszer hetente, néha sűrúbben jönnek össze a csoport tagjai imára, mely
a Szentírás olvasását, a rózsafüzér vagy nagyböjtben a keresztút végzését
veszi kiindulópontnak.

III.

A missziós munka jövője a Fülöp-szigeteken eléggé biztató. A legbiz
tosabb jel az egyházi alapközösségek ícjlödésc. Ha a katolikus Egyház tény
leg CI akarja mélyíteni a vallást, akkor kis csoportokra kell összpontosítania.
A lakosság száma rohamosan növekszik, a helyi papok száma távolról sem
akkora, hogy követni tudná a népszaporulatot, külföldi misszionáriusokra
pedig már nem lehet számítani. A rnúlt nagy missziós nemzetei
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hivatáshiánnyal küszködnek, az itteni politikai helyzet pedig lassan olyany
nyira nacionalista színezetűvé válik, hogy nem volna meglepő. ha a közel
j övőben betiltanák a külföldi misszionáriusok bcvándorl ását.

Ilyen helyzetben a jövő a helyi laikus vezetök kezében nyugszik. A jövő

nagy kihívása laikus kiképző központok létesítése, melyek képesek lesznek
kiképezni az alapközösségek vezetőit. Ma már néhány ilyen központ jó
eredménnyel mííködik: a Maryknoll-atyák laikus intézete Davaoban (Min
danao szigctén), ajezsuiták intézete Manilában, a cebui laikus továbbképző

intézet egy verbita atya vezetésével. Hiányzik azonban egy általános, az
egész ország számára kidolgozott irányelv és program a laikus vezetők for
málásához,

Az egyházi alapközösségek száma napról napra nő. Biztató, hogy ezek
a közösségck fő "lelki tápláléka" az Isten igéje. Ajövö feladata mégjobban
me~honosítaniaz Isten igéjét és a Bibliát mint könyvet az alapközösség
tagjai között, A múlt és olykor a jelen missziösmunkája is sokszor nagy és
anyagilag eléggé drága terveken (iskolák, kórházak, nagy pasztorális köz
pontok felépítésén) fáradozott és fáradozik. Mindez természetesen hozzá
tartozik az integrális evangelizációs munkához: Nemcsak hirdetni az igét,
hanem emberségesebb társadalmat teremteni az életszínvonal emelésével.
Az ilyen tervek sok jó eredményt hoztak, azonban néhány negatív jelenség
is mutatkozik:

- A helyi egyházak nem képesek anyagilag fenntartani ezeket a nagy
épületeket és intézményeket külföldi segély nélkül (Caritas, Misereor);

- Az emberek sokszor nem érzik, hogy a nagy központok, épületek az
"övéké" volnának, bisz sokszor mindent ingyen kaptak. Nincs tehát felelős

ségérzet ezen dolgok iránt.
A jövő anyagi segítsége inkább a laikus vezetők iskoláztatására. olcsó

Bibliák nyomtatására, (az alapközösségeken belül) új munkahelyek meg
nyitására irányulhatna, és nem annyira fizikai létesítmények felépítésére.

Ahogy már elóbb említettem, a vallásos élet sokszor eléggé sek ély,felü
letes. Habár a kereszténység már több mint 400 éve virágzik a szigctckcn,
az animista vallás befolyása még ma is érezhető. Ez egy bizonyos fokú szin
kretizmushoz vezetett a keresztények között, különösen a távoli vidékek
lakosai között, akiket a rnisszionáriusok csak ritkán látogatnak meg. De a
szinkretizmus befolyása érezhető nagyobb keresztény központokban is.
Főbb ismertető jelei: az ősök tisztelete, bizonyos fokú hit a reinkarnációban
(a halál után az ember képes újból testet ölteni), a gonosz és jó szellemek
fontos szerepe az életben, ezek kiengesztel éséri vagy barátságánJ
rosszindulatán múlik az ember élete és sorsa, varázslók szerepe a közösség
életében. A fülöp-szigctick nagyon vallásosak, aj övö misszionáriusaira vár,
hogy ezt a vallásos érzést ügyesen összeforrasszák a keresztény tannal. E
feladat sikere inkulturáción fo~ múlni. A fülöp-szigeteki egyház még ma is
nagyon spanyol arcú. A liturgia, a teológia még sajnos nem hozott ered
ményes és eredeti megoldásokat. Az egyházi alapközösségek feladata egy,
a közösségckbcn átélt és kiimádkozott helyi teológia kidolgozása, sajátos
liturgiai megoldásokkal. A helyi teológia elsőgyümölcsei csak mostanában
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kezdenek mutatkozni, az utóbbi 20 évben pár neves teológus azon fára
dozik, hogy megfelelő szókincset kovácsoljanak a teológiai kifejezések hely
beli nyelvekre való lefordítására. A gyakorlatban ugyanis a legfőbb fogal
makat spanyol szavakkal nevezik meg: pl. Szenthárornság, Oltáriszentség,
kiengesztelődés és megannyi más fogalom.

A fülöp-szigetekiek az e~etlen katolikus nemzet Ázsiában. Az itteni
katolikusok mind jobban és Jobban érzik a kihívást, hogy a környező álla
mokba menjenek evangelizálni. Hála Istennek, a fülöp-szigeteki misszio
náriusok száma állandóan növekszik. Ez biztos jele annak, hogy a helyi
Egyház virágzik, az egyházi alapközösségek életrevalóak, és képesek tanú
ságot tenni keresztény mivoltunkról.

Fehér Gyula

A FRANCIA DON BOSCO

(Boldog Daniel Brottier - 1876-1936)
Az első világháború nem érte váratlanul Európát. Már évek óta készül

tek rá, de a szörnyű valóság fölülmúlta az elképzelést. A hadüzenet hírére
a francia papok is jelentkeztek önkéntes szolgálatra. A tábori lelkészek kö
zött ott volt Daniel atya is, aki négy évet töltött arcvonalban a 26. hadosz
tállyaI. A vogézek, Flandria, Verdun, Compiegne és ismét Verdun, hogy
csak néhányat említsünk müködése színtereiből. Soha sem fogadta el a
veszélytelenebb kórházi beosztást. Mindig az első rohamcsapattal indult.
Ott látták a sebesültek fölé hajolva, hitünk vigaszát osztogatva, Ott volt,
amikor a sebesülteket kellett mcnteni, összeszedni.Jelenléte bátorságot ön
tött acsapatokba. Hősiességéérthat kitüntetést kapott, s feltűzték reveren
dájára a becsületrend keresztjét is. "Legendás hírű lelkész", "a sebezhe
tetlen" volt a népszerűjelzőjc, A fegyverszünet után még 1919 májusáig ma
radt csapatánál a megszállt területen, Németországban.

1919-ben Mainzban missziós püspökének, Mgr Jalabert-nek elmeséli
háborús élményeit: "Mennyi veszélyen mentem át! Ezerszer néztem szembe
a halállal, százával estek el társaim körülöttem: csodás módon még meg sem
sebesültem... Mcgvallom, Monseigncur, nem tudom megmagyarázni ezt a
rendkívüli védettséget."

"Kedves Atyám - felelte Mgr Jalabert -, egy titkot árulok el." Kihúzta a
breviáriumból a gyermek Jézusról nevezett Teréz nővér képét és megmu
tatta: fényképemct ráragasztotta a lisieux-i kis kármelita képére. "Ez az a
kép, amelyre ragasztottam az ön fényképét. kedves Brottier atya, amikor
megtudtam, hogy a harctéren van. Nézze: fényképe hátára írtam: 'Kicsi
Teréz nővér, őrizd meg nekem Brottier atyát.' Most már látja, és feltétlenül
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