
keznek felfedezni a gyermekek sajátos adottságait, s ezeket fejlesztik. Eb
ben élcn jár a történelmi múltú kalksburgi jezsuita gimnázium (23. kerület),
amelyben a diákok megismerkedhetnek az írógépek, gépjárművekműkö

d ésévcl, a fém- és faipar titkaival stb.
Az osztrák hitoktatás c é I k i t cr z é s e: vallási tapasztalatokhoz segíteni

a diákságót a vallási ismeretek mellctt . Felhasználja a legmodernebb ok
tatási eszközöket: dia- és tévéfilmek, iskolarádió stb. A Stcphansplatz 6.
szám alatt külön központ áll a hitoktatók rendelkezésére.

Már 1963-ban megalakult a v i I á g i h i t o k t a t ó k s z e r v e z e t e
(Berufgemeinschaft der Laienkatcchctcn der Erzdi özcsc Wien) , amely
rendszeres re kollekciókkal gondoskodik a katekéták lelkiségéró1- iskolatí
pusok szerint.

Országszerte biztosított a h i t o k t a t ó k k é P z é s e is. A legtöbb
egyházmegyében egyházi tanítók épzők (Padagogischc Akademie) mííköd
nek. Bécsben 1966-tól. A jelentkezöknek legalább középiskolai végzett
séggel kell rendelkezniük, s itt hároméves tanulmányt folytatnak. Mcllék
szakként képesítést nyerhetnek a hallgatók hitoktatásra is, de csak rnel
lékállásban. A főfoglalkozású hitoktatóknak el kell végezniük a szintén há
roméves hitoktatóképzöt (R eligionspadagogischc Akademie; Bécsben
1971-től). Mivel a fővárosban igen nagy az érdeklődés, ezért három - nap
pali, esti valamint távhallgatói (Fernkurs) -tago7-<ltban működik. Az utóbbi
ötéves. A jelöltek évente három-három hétre bejönnek az Akadémiára.
ahol reggeltől estig előadások és gyakorlatok váltogatják egymást. Ot év
alatt két házidolgozatot kell írniuk: egyet valamelyik pedagógiai tantárgy
b ól, a másikat a teológia bizonyos szakterületéről. A tanulmány diploma
munkával és vizsgával zárul.

Az bizonyos, hogy pusztán az értelmi képzés nem elegendő, ezért az egy
házi akadérniák hetente közös szenimisérc gyűjtik össze a diákságot
(B écsbcn szerdán 11 órakor az Akadémia modern kápolnatemplomában).
Ezenkívül közös zarándoklatokat szcrvcznck, és az elmélyülés egyéb esz
közeit is (lelkigyakorlat, imák stb .) igénybe veszik.

Baranyi Imre

VILÁGIAK A LELKIPÁSZTORKODÁSBAN

Közismert a paphiány ténye. Arról is sokat beszélünk, milyen hátrányos
ez a lelkipásztorkodásra. De azt már kevesebbszer halljuk, hogyan veszik
ki részüket a világi férfiak és nők az egyházi szolgálatból, Hézagpótlást
szerotnénk végezni , miközben fényt vetünk az USA-ban levő helyzetre és
az NSZK egyik nagyvárosi plébániája lelkipásztori szolgálatait elemezzük.
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1. A plébániai vezetőségmegváltozott arculata

Aranybányátjelent a kb. tízezer diakónus az USA-ban, hisz heti 104ezer
órán át végeznek lelkipásztori munkát. 100 egyházmegyében pedig laikus
lelkipásztorokat képeznek. Főképp egyháztant, krisztológiát, Szentírást,
lelkiséget és liturgiát tanulnak. Dc a kurzus végeztével is rendszeresen
szcrnináriumokon vesznek részt, hogy színvonalukat megtarthassák. "A
világi hívek örömest szolgálnák a plébániát, dc félénkek szolgálataik Ielkí
nálásában. Ha azonban felkérik és megtanítják őket a szelgálatok elvég
zésére, az egyik felelősséget a másik után vállalják magukra" - mondotta Dr.
D. Lecge professzor. Nagyon örvendetes, hogy a fiatal felnőttek különös
érzékkel rendelkeznek: áldozatkészen szemelnek bizonyos időt egyházi
szolgálatra, számosan jelentkeznek 1-3 évre missziós munkára is.A fiatalok
ezen készsége növekvőbenvan, amit aza tény is bizonyít, hogy a kurzusokon
való résztvevők száma 1975 és 1982 között 300-ról 3.200-ra emelkedett.
Rohamosan terjed a világiak és a szerzetesek közrcműködésc is. Az USA
ban már 500 szerzetesi közösségnck vannak világi munkatársaik. Ez az
együttműködés lelkipásztori, kulturális és szociális jellegű.

Egyesek ugyan attól félnek, hogy a pap nélküli istentiszteletek clszcgé
nycdést jelentenek a keresztény közösségck számára. A tapasztalat ezt a
feltev4st nem igazolja. A pap nélküli kisebb közösségckvilági vezetők keze
alatt szépcn virágzanak.

Mások attól rettegnek, hogy a világi vezetök kapcsolata a papsággal és
a püspökökkel meglazul. Bizonyos, hogy vannak ilyen esetek, ám sok függ
a munkatársak megválogatásától és kiképzés étől.

Egyesek gyanakodva nézik a világi önkéntes lelkipásztori szolgálatát.
Szorgalmazzák fizetésüket, mcrt "aki fizet, az parancsol". Am itt éppen az
cllcnkczőre van szükség: örüljünk annak, hogy mind több világi tényleg
pusztán Isten iránti szeretetbó1, minden ellenszolgáltatás nélkül kapcso
lódik be a lelkipásztori munkába.

Azsem ritkaság, hogy hiányzik a bizalom légköre a papok és világi mun
katársaik között, ami tényleg veszélyezteti az együttműködést.

2. A nagyvárosi ajtókon kopogtatók

Számos plébánia tanulhat abból, ami Drezda hatalmas új negyedében
történik, hogyan veszik ki ott a világiak részüket a lelkipásztorkodásból.

1977-ben kezdődön. A drezdai Szent Péter-plébánia 25 férfit és nőt

bízott meg, hogy a hatalmas lakótelep minden lakásába bckopogtassanak
és ott a vallásról elbeszélgessenek. Az ajónyit áskor köszöntik a lakókat: "Jó
estét kívánok! A katolikus lelkészség nevében jövök. Megengedi-c, hogy
most vagy más alkalommal elbeszélgessünk?" Ilymódon egyetlen esztendő

alatt meglátogatták mind a 35.000 lakost. Kccscgtetö az a tény, hogy ezen
esti láto~atások nemcsak gazdag vallási tapasztalatokgyűjtésében és a hívek
névlistájának ő ssze á l l ít á s á ban segítettek, hanem mind a látogatók, mind a
meglátogatottak örömére is szolgáltak, bár néhol udvariasan visszautasí
tották a látogatást: "Nem, köszönöm!' Nem volt ugyanis mindenki katolikus,
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ám ha óhajtották, a nem katolikusokhoz és hitetlenekhez is szívescn
betértek.

A 25 látogató szernélyt három csoportra osztották. Minden este talál
kozott egy-egy csoport az általuk előrelátott egyénnél du. 5 órakor. Meg
beszélték a tennivalókat, negyedórát szentírásolvasással és imával töltöttek,
és nekivágtak a munkának. A látogatásra szánt idő kb. másfél órát vett
igénybe esténként. A meglátogatott családokban szóba hozták a vallási és
egyéb életkérdéseket (házasság, család, nevelés, gazdasá~, kultúra, lakás
üm' stb.). Ezután ismét találkoztak az előző társuknál, kiértékelték mun
kájukat, megbeszélték a problámáikat és estebéddel zárták napi apostol
kodásukat.

1983-ban tették meg a következő lépést. Szemináriumokat szerveztek a
plébánia ter ületén lakóknak. Egy-egy kurzuson kb. 200 személy vett részt.
Ennek következtében megelevenedett a szemségekhez való járulás. Havon
ta egyszer a misék után szeretetlakomát (agapét) tartottak minden részt
vevő számára, ami erősen növelte az összetartozás tudatát. Plébániai közös
ségük valóságos közösség, Senki sem idegen, mindenkit szeretettel lát és
fogad. Évente több felnőtt is elnyeri a keresztséget.

1988-ban összehasonlítást végeztek. A lcgújabb lakónegyed megláto
gatásának eredménye: az emberek fásultabbak, érdektelenebbek, mint az
1977-es kezdés élményei akkor sugallták, ám a kíváncsiságuk és szim
pátiájuk ma sokkal nagyobb. Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy
a lakások látogatása ma még szükségcscbb mint ezelőtt volt, s az Egyház és
a vallási kérdések iránti nagyobb kiváncsiság folytán a lakások látogatása
valamivel könnyebb. Bizonyos, hogy fárasztó apostolkodás, nem mindig
élvezetes, ám minden valószínűség szerint szükséges lelkipásztori eljárás.
A kovász (vö. Mt 13,33-35) nem hathatja át a tésztát, ha csak a plébánia
épületében marad. Az is bizonyos, hogy nem azért gyújtunk világosságot,
hogy véka alá helyezzük (vö. Mt 5,14-16) . Türelmetlenkednünk viszont nem
kell,mert a mustármagnak időre van szükségc, hogy magas fává nőjön (vö.
Mt 13,31-32). Lelkipásztori módszereink legfőbb rnértéke Krisztus, aki 
nyilvános mííködéscsorán - állandóan látogatóban járt. Krisztusként járni
- ezt a küldetést kapta minden megkeresztelt egyén.
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