
Hitünk megadja Isten csodálatos tervének teljes ismeretét. Ezzel még több
okunk van arra, hogy a kegyelem és kihívás jelen idejében segítsük a család
életé t (vö. u.o. S6).

7. Testvéreim, ha a pünkösd ünne pé nek hívását elfogadjuk és ha az em
beri nem egységén ek tanúsításában a "s ó' és "világosság" szerep ét akarjuk
bet ölteni , é lnünk kell "Isten nagy tett eit ". Tesszük ezt imával és a szentségek
- különösképpen a gyónás és eukariszt ia - vétclével, a szent életvitel pél
dájával, önzetlen önfelá ldozással és tevékeny felebaráti szeretettel (vö. LG
10). Ilymódon folytatódik és növekszik a "pünkösdi csoda", itt, közöuctck,
Svédország szeretett fiai és leányai között, "Iste n nagy tettei" közelcdnek.
Megérintik az ember szívét. Megalko tják az Egyházat. Szelgálj ákaz emberi
közöss égjavát. így valósul meg Krisztus imája: Atyá m, legyenek mindnyá
jan egyek, hogy így higgyen a világ (vö. Jn 17,21). Am en.

KATOLIKUS EGYESÜLETEK

(Kivonatos fordítás a Német Püspöki Kar 1988. szept. 21-i tanuim ényi
napjának anyagábó/.)

1.1. A trón és az oltár, az Egyház és a világi rend ős i, szo ros kapcsolat át
gyökerében megrendítették a IS. és 19. száza do k polgári forradalmai, ame 
lyek az abszolutista államhatalom ellen ford ultak valamint az ipari tá rsa
dalom megjelenése... A katolikus egyház szoci ális-karitatív ténykedése is
veszélybe került. A szor ongattat ások azo nban nem vezettek ellenzékbe
vagy passzív visszavonulásba, hanem lelki rncg újulást váltottak ki... Ezt a
fejlődést támogatták az 1948-as forr adalmat követő szabadságjogok, első

sorban a sajtó és az egyesülés szabadsága. A katol ikusok azonnal magukévá
tették ezen polgári jogokat és szamos egyesületet létesíte ttek sebtében, szo
ciális, karitat ív, társadalmi, politikai és lelkipásztori célkitűzésse l. Nem
igényelték természet esen az egyletek az Egyház l etűnt hatalmi helyzetét
felújítani az állam és az egyházi tek intély közötti szövctséggcl, Ehelyett új
partokat kerestek. Hátrányos helyzetük és a szükséges eszközök hiánya
ellenére síkra szálltak a katolikusok az emberek, a kultur ális élet, a gaz
dasági és a politikai élet Icjlödése érdekében...

1.2. A célkitűzések és belső szerkezet sokrétűsége elle nére, ham arosan
kifejlődött a katolikus egyesületek alaptípusa a 19. században. Három saját
ság jellemezte azt: az egyesületek szabadok, tárgyukra összpontosítanak és
egyháziasak.

AZ EGYLETEK SZABAD KEZDEMÉNYEZÉSEK. Nem alakulnak
az egyh ázi hat óság parancsára vagy megbízásából. Alapjuk a katolikusok
önálló keresztény felelősségtudata polgári szaba dságjogaik megvaló
sításár a. Jogi és szervezeti mintaként nem az egyházi egyesületek, mint pl.
a harmadrend vagy tá rsulatok szolgáltak, hanem az álla mi egyesülési jog .
Bár az egyletek alap ításánál és kibontakozásánál a papok gyakor ta jelentős

szerepet vállaltak, Jelenlétük - a katolikusok szab ad egyesülési jellege miatt
- mégis másodrangú volt.
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, Az egyletek az önmaguk álta l meghatározott ÉLET és HIVATÁS
TARGYKORBEN MŰKODTEK. Ugyekre vagy személyekre őszponto
süouak. Míg az egyházi hatóság és a plébánia minden tagjával szemben
elkötelezett, az egyle tek választha tna k, sőt választaniuk kellett. Ezen válasz
tási szabadságnak megfelelt a felad atuk is, szerezzenek maguknak szakte
kintélyt míík ődési területükö n, tetteikkel és szavaikkal.

Az egyletek részesülnek az Egyház küldci ésébcn, tehát EGYHÁ
ZIASAK. Már XII. Pius felszólította a világi híveket : "Nemcsak az Egy
házhoz tartoztok, ti vagyto k az Egyház!" Ez azt jelenti, hogy minden keresz
ténynek van küldct ése, mclyct az Egyházban és az Egyházért kell vállalnia.
Ezt a küldct ést elsősorban nem az egyházi hivatal közvctíti, hanem közvet
lenül a hitb ől, a keresztségből és a bérmálásból fakad. Az egyletek míí
köd ésc tehát nem pusztán evilági j ellegű. A katolikusok úgy cselekednek és
úgy beszélnek, mint egyház, bár nem "az Egyház nevében", mcrt az utóbbi
csak a pásztorokkal karöltve lehetséges (vö. GS 76) ...

1.3. Döntő szerepe van a II . Vatik áni Zsinatnak az cgyletck, egyesületek
és szcrvczctck helyét illetően az Egyházban. A laikusok hivatását és külde
t ését az Egyházban és a világban első ízbe n tárgyalják az egyházi doku
mentumok ilyen alaposan rnint a Konstitució az Egyházról, Lelkipásztori
Konstitució és a Határozat a világ i hívek apostolkodásáról. (Részlctescn
k ésöbbl) ...

2.1. Korunk viharos változásai alapjaiban rendítettékmeg az Egyház és
a társadalom régies kapcsolatát és olyan folyamatot indítattak el, aminek a
végét és következményeit még nem rnérhctjük feI... A katolikus egyesületek
is személyi és elvi válságba juto ttak. Mik lehetnek ennek okai? - A katolikus
környezet mcgszünése... A "mági kus háromszög" (keresztény egylet - ke-
resztény szakszervezet - keresztény párt) mcgszüntct ésc Az intézmények
és nagy szervezetek hasznosságána k mcgk érd öjelczésc A "közösség" elő-

térbe helyezése... A kereszté ny élet elfelszínesedése...

3.1. A katolikus egylet ck és egyesületek jövőjével kapcsolatban szük
ségünk van több bátorságra és több alázatra. A bátorság erénye segítségével
nézünk szembe józan ul a kihívás kem énységével. Az alázatoss ágerényével
fogadjuk el a lehetőségeket rnint Isten ajándékát, nem menekülünk sem
ut ópiákba, sem a passzív visszavonulásba .

Szükségünk van ezenkívül kitartásra a feszültségekben... Az egyletek
cive lehetne: "Az Egyházban ott ho n - nyitott a világra.....

Bölcs és megbízha tó "úti közöss égck-rc van szükségc az egylet eknek,
és ilyeneket kell formálniuk. Az ilyen úti közösségcknél mindenki meg
újulására építünk, hogy a szemé lyek ereje is megújulhasson és mcge
r ösödhcsscn...

3.2. Az Egyház és a világ kö lcsö nös kapcsolata újszerű. Az Egyház el
várja a hívek er őteljesebb nyiltságát a világ fel é... Az ilyen "ön-nyitás"
veszé lyes is lehet, mert sérelmeke t szerezhetünk és maradó sebeket kap
hatunk... Jobban beveti magát a hívő a különböző mozgalmakba (a békéért ,
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környczetv édelernért, ha rmadik világért stb.), ezá ltal a katolikus egyletek
figyelme hat ványozottabban a társadalmi aktualit ások felé fordul. De azt
sem téveszthetik szem elől, hogy a vilá ghoz való közeled és ellenére sem
mondhatnak le a mcgkülönböztctcucn kereszt ény értékek - az önálló cti
kai-vallási eszmék- k épviselet ér ől... Legyen az ember az, ami: "Neveden
szólítalak, az enyém vagy" (Iz 43,1) . Mindenkit min t egyedet komolyan vesz
az Isten. Minden szem élynek úgy kell élnie, mint aki felszabadult: "A sza
badságot Krisztus szerezte meg nekünk" (Gal 5,1). Az evangélium meghir 
deti végső otthonunkat, amely nemcsak majd a túlvilágon valósul meg, ha
nem már itt az Egyházban, a közöss égben kell kezd ödnie (vö. Mk 10,29k)...

Nem beszélhetünk a világ szolgálatáról anélkül, hogy ne összponto
sítsunk állandóan a központra, J ézus Krisztus titkára és az Egyházra és arra,
hogy az Egyház kommunió, k ő z ö ss ég elsősorban Istennel Jézus Krisztus
által és ennek következtéb en egymással. Enn ek a közöss égnck, aká rhol és
bármilyen formában jelenjen meg, hallgatnia kell Isten szavára és hirdetnie
is azt , valamint ünnepelnic kell Krisztus misztériumát... A felvirágzáshoz
szükségcs, hogy az egyház mcgújulásának forr ásaih oz - az Isten igéjéhez és
a liturgiához illetve szemségekhez - folyamodjunk és eze khez igazodjunk...

3.3. Talán úgy, hogy összevetjük a Bibliát a hivatásbeli köznapokkal és
a politikai tevékenységünkkel az igazságosság ügyében. Tár sad almi elkötc
lezetts égünkct szóban és szimbolikusan is beleültetjük a liturgiába... Az
" idők jeleit ", a mindennapi eseményeket az evangélium és a katolikus szoci
ális tanítás fényében értelmezzük...

A világho z való od afordulás ügyében mind en egylet és szcrvczct kérdez
ze kritik ával: Határozottan , idejében és erede tien fordulunk-e a fontos [ö
vöb cli felad atok felé? Eléggé minős égi-c és meggyőző-e a szakmai telje
sítményünk? Van-e súlya beszédünknek és cselekv ésünknek azért , mert a
külsö követelményekn ek megfelelünk a szcrvczct vezetős ég étől kezd ve
egész a helyi egyletekig? Az egylet tagjain túlmenően eléggé k őzremíí

ködünk-e a katolikus szervezetekkel és ápoljuk-e a közös értékrenden
alapuló szol idaritást az egyéb keresztény vagy nem kereszt ény partnere
inkkel, hogy elősegítsük tár sadalmunk ép ítő er őinek összefogását?...

Bizonyos , hogy egyetlen egy1ct sem vállalhat erejét meghaladó fela
datokat, nem képviselhet nagyképű terveket. Ehelyett azt vizsgálja , hogy
képességeit kihasználja-e legjobb lehctös égci szerint...

Az egyháziasság ügyében is kérdezze meg magát i dőről időre minden
szervczct: Be vagyunk-e gyökerezve kellően az Egyház hitébe, az egyházi
szociális tanításba és az egyházias életbe?...

3.4. A katolikus egyesületeknek maradandó ar culata van... Lé nyeges
ismertetőjegyei az ilyen közösségeknek:

• A tagok készen állnak, hogy az életben és a mun kahelyen közösen fi
gyeljenek Isten szavára és sze rinte alakítsák saját é letüket, belőle vonják le
a végkövetkeztetéseket életvite lükre és munkájukra...

• Hajlandók a tagok teljesíteni mindazon feladatokat, amelyek egyletük
célkitűzé seinek megfelelnek.. .
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- Készségesen ünnepelik a tagok a közöss ég vasárnapi ünnepét , az euka
risztiát és beépítik életüket és munkásságukat a liturgi a ker eteibe...

Az egyesület központi szcrvczc ténc k kötelessége gondoskodni tagjai
szakmai és lelki képzésé ről (ta nítványok kép zése) ...

4.1. A katolikus egyle tek és szervezetek a j ö vőben is eredeti kifejezői

maradnak az Egyház életének. .. A világi hívek apostolkodásáról szóló
zsinati határozat 4. fejeze tében az apostolkodás "különbözö módj air ól"
olvashatunk. A legfontosabb kijelent és: "A világiak vagy egyénil eg, vagy
közösségbcn, társulatba tömör ülve apos tolkodnak" (15)... Az 1983-as egy
házi törvénykönyv is garantálja a hívek aposto li lehetősé~eit: "Az összes
krisztushívök, mivcl az Egyház külde tésében részesülnek, Jogosultak arra,
hogy állapotuknak és helyzetüknek mcgfclclően saját kezdeményezéseikkel
is előmozdítsák vagy t ámogassak az apostoli tevékenységet " (2l 6.c.). A 215
ik kánon még alapvetőbb : "A kr isztushfvöknc k jogában áll, hogy jótékony,
illetve vallásos célú vagy a keresztény hivatást a világban előmozdító társu
lásokat alapítsanak és vezessenek, valamint hogy ugyanilyen célok közös
megvalósítása érdekében összejöveteleket rendezzenek"...

Vajon mi a püspökkari kon ferenciák feladata az egyetem es Egyház ok
mányai és az egyesületek helyzete alapján? .. Az egyetemes Egyház
kijelentéseit nem szükséges, hogy a püspöki karok jóváhagyják. Ezek ma
guktól értctödöck. Ellenbe n az egyes hívek és az egyesületek mint olyanok
Igénylik a bátorító szót, amelyben kifejezésre jut, hogy a püspökök értékelik
az egyesületeket... Eze nkívül szü kséges az újr a elm élyülés a központi célok
és az alapvető irányultságok fele tt. Elsősorban az egyesületek feladata ez.
De természetesen Isten egész népéé is. Magától értető, hogy a püspöki kar
is illetékes ebben az ügyben...

Mi a feladata a papnak a katolikus egyesületekben? .. A pap "egyházi
asszisztens" vagy "lelki tanácsadó". A CIC feltétele zi és előre látja. Meg
bizatását a püspöktől nyeri (c.3 l7) . Nem kötelező azonba n a pap jele nléte
a világi hívek egyesülete iben ...

5.1. Gyakorlati követ keztetések:
- A katolikus egyesü letek csak akkor lehetn ek ere dményesek, ha tagjaik

belegyökereztek a hitbe és az emberről szóló keresztény tanításba, arneny
nyiben az Egyházzal kapcsolatban állnak. Amikor tehát tagokat gyűjtünk,

ügyeljünk erre. Ervényes ez azok ra a ker esztényekre is, akik nem hozzák
magukkal otthonukbó l a kellő meggyőződést és szükségcs vonzalmat,
legyenek legalább készek, hogy hitüket jo bban megismerj ék és kifejlesszék
az "együttérzést az Egyházzal" ("sentire cum Ecclesia").

- Törekedjenek az egyesü letek, hogy tagja ik ne csak az Egyház szociális
tanítására hivatkozzanak, hanem ismerjé k meg az alapértékeket, alapnor
mákat és ezek összefüggéseit...

- Ezen feladatok kivitelezése az egyesületek Ielel öseire tartozik...
.. - Sajátos munkakörrel rendelkezik az eln ök valamint a lelki tan ácsadó.
Ugyeljenek arra, hogy az egyesület munk ásságán ak alapja és mért ékc a
vallási igazságok és érté kek valamint a katolikus szociá lis tanít ás legyen ek...
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- Az elnök illctva lelki tanácsad ó nem maradhat le azokról a kurzu
sokról, ahol a ker esztény antropológiát és a keresztény szociális tanítást
dolgozzák ál...

- A katolikus szociális egyesületek ápo lják a párbeszédet és a szükségcs
kapcsolatokat. Az ellentétes vélem ényeket is igyekezzenek a kölcsönös tISZ
telet és összet artozás sze llemében el őhozni ..,

- A katolikus egyes ületek fö feladata nem annyira a programok kidol
gozása, inkább tagjaik lelki ismeretének képzése a keresztény emberkép és
társadalmi felfogás igazságaival és értékrendjével. Másik feladatuk az
állásfoglalás az aktu álISkérdésekben és problémákban. A legfontosabb t ő
rckv ésük az, hogy so raikbó l olyan személyis égek formá lódjanak és nőjcrick

ki, akik képesek érveikkel és elvcikkel helytá llni és vezetői felada tokat is
ellátni a politikáb an és korm ányzásban, az iparban és társadalomban.

(Forrás: Katholische Verb áride. Studientag der Vol lversarnl ung der
Deutschen' Bischofskonferenz, 21. Sept. 1988. Arbc itshilfen 61)

......

A kőz ő ss ég parabolája

- Ki va~ tc, kicsiny Közösség? Valamiféle hatékony eszköz? Nem, soha.
L égy bánnennyire is jelemős.

- Vagy tán férfiak csoportosulása avégett, hog}' egyiitt erősebbek lévén
megvalósíthassák saját terveikct? Épp oly kevéssé.

- Azért é/ünk-e közös életet, hogyjól érezzük m agunkat együtt? Nem, ezzel
a Közösség öncélúvá lenne, és így m ód nyí/na arra, hogy kis fészkeket
alakítsunk ki benne. Boldognak lenni együtt? Hát persze, de csak életünk
odaáldozása árán.

- Ki vagy tc, a világ különféle tájain szétszóródott kicsin)' Közösség?
A köz össég parabolája l'ag)', szcr ény visszfénye annak az egyedűlállá

közösségnek, amely Krisztus Teste, az őEgyháza,- és ilym ódon kovász is vagy
az em beriség családjában.

- Mi a hivatásod?
Közösségi életünkbencsak akkorhaladhatunk előre, ha mindig újra fölfe 

dezzűk a szeretet csodáját a naponkénti megbocsátásban . a sziv bizalm ában,
abban a békességes pillantásban, amellyel a ránkbízottakra tekim iink... Ha
eltávolodunk a szetetet csodájától, minden elenyészik.

- Kicsiny Közösség, m i is hát az, amit Isten neked szán? Hogy elevenné
vál] a Krisztus szemség éhez való közeledéssel.

Roger testv ér
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