
nunk kell azt is, hogy az egyhá2lkőzség egyetlen tagja sem ösztönösen illesz
kedik a közösségbe. mert az ember azt a hrvatásszerepet választja, ami saját
fejlődését is legjobban segíti. A vezető dolga, hogy ez a személyes előny első

sorban lelki, szelüemí érték legyen -, és a tagok ne önmagukat keressék, sze
repeltessék, hanem iz közösség szolgálati lelkiilete erősödjék. - 5. A jó plébá
níaí együttes összetart, - ezért nehéz öket eltéríteni belső norrnájuktól. J ól
tudjuk, hogy aki egy közösséget bomlasztani akar, az mindig az elégedetlenkedő

ket, az elmagányosodottakat, a peremen levőket kezdi ki. - 6. Tartsuk szem előtt..
hogy ha köeösségünkben valami lényegeset vcíltoztatni akarunk, azt úgy kell
tennünk, hogy belássák: míndegyikük javát szolgálja, és míndannvían közrernű

ködhetnek a változtatásban.

Végül fel kell tennünk azt a kérdést Is, mit tegyen a vezető' és mit tegye
nek a közösségtagjm, ha nehézség támad közöttük? Ha a tettek eliene mondanak
a vezetői mintaJOOpnek, ha a kö~ben vaíam; visszaélés támad. a tagok csa
lódnak. Ha pedig a' közösség valamelyiik 1Iagját eIlJhanyagoJják, ismételten háttér
be szorítják, kudarcot szenved. A kudarc és a csalódás pedig könnyen ellen
séges magatartást vált ki, és a vezető vagy az e~z kÖ2'JÖSSég elvetéséhez ve-.
zethet. Az okos vezető ezért még a véLt kudarcot is azonnal orvosolia. ci kez
deményezi a beszélgetést munkatársaívaí, és ha köziigyrql van szó, javaslatokat
tesz vagy fogad el a hiba kdjavítására. Más esetben elegendő, ha a vezető alkaü
mat ad a csalódás, a kudarc kibeszéltetésére - eZW1 tisztázódnak a problémák
és egyénileg is megtalálják a megoldást.

Nehezebb a helyzet morális csalódás eseten. Amikor a közösség ·a vezető

ben vagy a tagokban olyan hibát vesz észre, ami hrvatasukat érinti. Peldáarl
anyagi dolgokban, hitéletükben vagy életvezetésükben mutatkoznak vísseássázok.
Ilyenkor a verető aligh" tud védeke2ll'lli. Sokat segíthetnek viszont a munka
társak. Tegyék ezt tapintatosan, legyenek elnézőek. Keressék a hibák okait ma
gukban is. Talán rnagyonis bálványoztak valakit, akli az Istent képviseli ugyan,
de önmagában g,ymló ember.

É5 mit tegyen az, aki úgy erzi, .hogy kiábl1álIlrlult? A személyes csalódás
gyógyszere, ha a kÖ2JÖSség és a mun:k41nk célját tudatosítjuk: A vezető pedig vegye
észre, hogy legegyszerubb tettének és szavának is milyen áttekinthetetlen a fe
lelőssége, és próbálja a lelki kárt jóvá tenni.

fut az év

Fut az év, bár nincsen lába,
inal a sors, ostor nuakába,
ám az erdőn mókus ugrál,
fejedre moquorót dobál.

Hajnalomnak nincsen ize,
reggelemnek naau a hidege,
miért vertél, zúztál, te világ!
boau felmutasd az Ember fiát?

Dal remett a szölőhegJ/en,

élet, halá! eauremeouen,
sújtsál föl a ieüeaekre,
homlolcod a holdat veri~·
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