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A KOZOSSEGEKBEN ELO EGYHAZ

Az egyház, Krisztus teste, így él ma a kis egyházakban, a plébániai közösségek ben:
A nagy plébániák 20-30--50 ezer lélekszámmal, néhány pap szolgálatával működnek, a köze

pes plébániák 5-6 ezer lélekszámmal, esetleg filiával és egyetlen pap irányitásával. Ritka és sze
renesés a helyzet, ha a 3--4ezer hivet számláló plébániának van papja. De tudjuk, vannak világi
munkatársak, hitoktatók, nők és férfiak, akik segítik a lelkészeket.

Ezt az általános képet egészítsük ki az alábbi szám szerinti kimutatással : "Magyarországon
I980-ban az aktív papok száma 2750. Ezzel szemben a községek száma 3100, ehhez jön 88 város,
7 olyan város, mely több mint százezer lakost számlál, és végül: Budapest. Az ezer lakos alatti
kőzségek száma 1500,ahol ma már nincs pap. A papság létszáma 8-10 év múlva egyharmadával
fog csökkenni. A lelkipásztori ellátottság és a jövő problémái között meg kell említenünk ... ,
hogy nagyon magas a fiatal papok között azoknak az aránya, akik fizikai, idegzeti okokból be
tegszabadságra mennek. Mélyen tiszteletre méltó sok pap hősies munkája, akik szabad idő nél
kül hitoktatnak, dolgoznak 3--4faluban, miséznek vasárnaponként négyszer, sőt többször is!"
(Tomka F.: A magyar papság létszámbeli alakulása).

A városi nagyplébánia irányítása közben magam is átélem, milyen kevesen vagyunk összesen,
és milyen kevesek vagyunk papok ahhoz, hogy eleven kapcsolatunk legyen akár csak azokkal a
hívekkel is, akiket mindig ugyanazon a helyen látunk a szentmiséken, akik szivesen segitenek,
akik anyagi lehetőségüket messze túlszárnyalva hozzájárulnak ahhoz, hogy régi templomok
megújuljanak, új plébániák épülhessenek.

Milyen melegség lehetett Pál apostol körül és micsoda eleven élet, amikor a Rómaiakhoz írt
levél 16,l-ben segítőtársairól ír. Minden névhez egy-egy feladat kapcsolódott; egyik a szegénye
ket gondozta, a másik szállást biztosított az apostolnak, a harmadik szenvedett az Úrért, de
mindegyik tevékeny, élő, eleven tagja Krisztus titokzatos testének, s nem nehéz elképzelni, hogy
körülöttük ott vannak a testvérek, akik általuk és velük élik meg az Örömhírt. A nevek mögött
látjuk az élő egyházat, mely nemcsak megtartja azt, ami van, hanem továbbviszi a hirt, mely éle
téből új és új életet ad újabb krisztusi közösségeknek. Arra gondolok: még akkor is, ha annyi
pap maradna, mint amennyi ma van (pedig öt év múlva sem lesz annyi l), még akkor is, ha több
pap lenne tíz év múlva, mint amennyi most van (pedignem lesz!) _. akkor is, az egyház élete nem
lehet a mégoly buzgó papok tevékenysége által sem eleven, mindeneket átjáró és az életet to
vábbadó lét, legfeljebb egy-egy plébániai közösség kisebb körére kiható élet.

Pedig "az egyház Krisztusban mintegy szakramentuma, vagyisjele és eszköze az Istennel való
bensöséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének" (Lumen Gentium, I). Hogyan lehet jel
és eszköz, ha nem az egész él és ragyog mindenütt a világban? "Az egyházmegye és azon belül a
plébániai közösség, illetve annak kisebb közösségei (egészen a »család-egyházig«) - az egyház
megvalósulásai" (Szabó F.: Üzenet a Vatikánból). "Mindenütt, ahol a keresztények közösségre
lépnek ... össze kell tartaniok, hogy egymást igazán szeressék, egymást a szükségben segitsék,
egymásért kiálljanak ... , kölcsönösen egymást építeniök kell" (K. Rahner).

VI. Pál 1978. március 28-án mondotta: "A plébánia lsten népe összegyülekezésének legmegfe
lelőbb helye marad. - A helyi plébániai közösségek az ünneplés és az evangelizálás helye, továb
bá a közösség hitének jele. Az egyre szekularizálódó világban meg kell őrizni, meg kell újítani,
vagy meg kell teremteni a keresztény hit jeleit."

Megőrizni, megújítani, megteremteni a hit jeleit!
Legelső és legfontosabb, hogy a pap nélkül maradt plébániákon a még meglevő, az egyház kö

zösségében élő hivekből teremtsük megazt a krisztusi kis kőzősséget, mely Krisztusból és Krisz-
I .
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tusban él. .Szerte a világon gyakorlat már, hogy világiak, nők és világiakból álló közösségek ve
zetik az üresen maradt plébániákat Még Brazília is meg tudta oldani ilyen módon a szorongató
paphiányát" (Tomka F.: A magyar papság létszámbeli alakulása).

Természetesen az egyház élete nem csupán az, hogy gondoskodás történjék a templomról,
megfelelő helye legyen az időközönként ott megjelenő papnak, vagy hogy a kilométer-pénzét
biztositsák ... ! Elkötelezett és mélyen krisztusi életet élő keresztényeknek kell lenniük azoknak,
akik a pap feladatát átveszik. (Természetesen, csak amit átvehetnek.)

Legyenek ezeknek a közösségeknek a vezetői a teológiában járatosak; s miért ne lehetnének,
hiszen sokan kitűnő eredménnyel végezték el eddig is a szeminárium levelező tagozatát. Lehet
nek bizonyára a közeljövőben felszentelt, állandó diakónusok, De amint abibliaórák tanúsága
rnutatja: akkor eredményes a bibliaóra, hogyha azok, akik részt vesznek rajta, kezükbe veszik a
Bibliát, sőt elkezdenek aszerint élni.

Ami érvényes a pap nélküli plébániákra, az áll a nagy lélekszámú városi plébániákra is.
Meglévő szervezet az egyházközségi szervezet. világi elnökkel, gondnokkal, képviselőtestületi

tagok kal. Nagyon sokat tehet, és nem is csekélyalkotásokra képes. Ismerek olyan kisebb pap
nélküli plébániát, "hol ez a testület önállóan gondoskodik mindenről, ami a hitélettel, a templo
mi szolgálattal, a pap egzisztenciájával kapcsolatos. Búcsújárásokat, körmeneteket, templomi
ünnepségeket szervez, renoválja a templomot. Tagjai a kétkezi munkából és az anyagi áldoza
tokból is kiveszik részüket. Hatással vannak az egész plébánia magatartására, hiszen egyikük
sem vonja ki magát az egyház fenntartásából. Ám ennél sokkal többre hivatottak. "A világiak
apostolkodása keresztény hivatásuk közvetlen következménye, ezért sohasem hiányozhat az
egyház életéből" (Apostolicam actuositatem, l). Feladat a világ evangelizálása, s az élet sok terü
letén csak a világiak tudják ezt teljesíteni. "Apostolkodásuk már csak azért is nélkülözhetetlen
lett, mert nagyon megnőtt - mégpedigjogosan- az emberi élet sok területének önállósága, ez vi
szont együtt jár az erkölcsi és vallási rendtől való bizonyos fokú elszakadással, illetve a keresz
tény élet súlyos válságával. Ezenfelül sok országban igen kevés a pap ... e helyeken az egyház
aligha lehet jelenlevő és tevékeny a világi hivők munkája nélkül" (Ap. actuos., I).

A nagy aposztázia közben azonban mégis hiányolja Istent a világ. Ezt az ürességet csak a teljes
krisztusi életet megélő hívek tudják kitölteni.

"Úgy tűnik, mintha a világelutasítaná Istent. Mégis, különös ellentrnondásképpen, egész várat
lan utakon keresi is Őt és hiányát érzi. Szüksége van azért olyanokra, akik nekik az evangéliu
mot hirdetik és Istenről beszélnek. - Azt várja el tőlünk a világ, hogy legyen egyszerű az életünk,
legyünk imádságos lelkek, szeressük embertársainkat, főleg a kicsinyeket és szegényeket. Enge
delmességet akar látni, lemondást és áldozatkészséget. Csak a keresztény életteljességnek e jelei
nyithatnak utat szavainknak a mai ember szívéhez, nélkülük szavunk üres, eredménytelen lesz"
(Ev. nuntiandi. 76).

Vannak ílyen keresztények! Gondolok itt arra, aki egyszerű szavakkal jelezte: _. Elvégeztem
levelező tagozaton a teológiát, anyagílag nem szorulok rá, hogy munkámért pénzt kapjak, időm
is van hozzá, hogy Krisztusért valamit tegyek. Legyen szíves szólni, ha valahol szükség van
rám! ... Vagy egy másik: - Fel akarom ajánlani az életemet ott, abban a munkakőrben, ahol va
gyok, Krisztusért, vállalva a magányos életet és a tisztaságot - szabad ezt nekem? .. Nem keve
sen vannak a kis plébániai közösségen. vagy más csoportokon belül. A mai életnek pedig nagy
igénye, hogy megtalálják egymást azok az emberek, akik hasonló módon élnek, gondolkoznak.
A Krisztusban élő emberek ezt másként nem valósíthatják meg, csak az Ige, az ima, a szeretet és
az Eucharisztia közösségében.

Lehet, hogy kevesen lesznek, de éppen ez a jó. Akik összejönnek, bizonyosan kézbe veszik a
Bibliát ! A már élő kisközösségek ezt teszik. A következő lépés, amint a gyakorlat bizonyítja, az
lesz, hogy közösen fognak imádkozni. Akár úgy, hogy a lélekből jött gondolatot saját szavaikkaI
fejezik ki, vagy ritmusos közös imában, énekkel teremtődik meg a közösség. S ha az ő nevében
jöttek össze, Jézus velük van. Így már kiteljesedhet a szeretet közössége.

Az egyház mai élete, a körülmények. melyek között a mai ember él, az emberi természetben
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rejlő közösségi igény inditotta el a már élő krisztusi kisközösségeket. De bátran mondhatjuk,
hogy a Szentlélek táplálta. "Sok pap és világi hivő talán még nem is tud róla, hogy van ilyen.
Legfeljebb a negativ, a szektásjelleggel találkozott, mert azoknak erősebb a hangjuk" (Szabó F.:
Üzenet a Vatikánbóf).

Éppen ezért szükségesnek tartom, hogy az alábbiakban levélrészleteket. szóbeli megnyilatko
zásokat közöljek azoktól, akik régebben, vagy egészen frissen kapcsolatba kerültek a krisztusi
kisközösségekkel.

"Néhány hónapja járok ebbe a közösségbe. Korábban már ifjúsági hittanos csoportokba jártam,
oda, ahol éppen a tanulmányaim miatt tartózkodtam. Mindig vonzottak a nehéz feladatok, s ta
lán először a kaland lehetősége ragadott meg, valami rendkívülit tenni Jézusért! Később ennek a
kalandnak a nehézsége meg is riasztott, és azt gondoltam: ez nekem nem megy! Azután a közös
ség tagjainak hatására, az én és az ő tapasztalataikból (ezeket mindig megbeszéljük) rájőttern,

hogy csak így, csak egészen Jézussal együtt érdemes élni. Amikor kimondtam az első igent erre a
hívásra (mindennap újra ki kell mondanom), nyugodtabb lettem. Most már rá merek hagyatkoz
ni Jézusra. Nyugtalan, lobbanékony, ideges természetű voltam és vagyok. Amióta ebben a kö
zösségben elkezdtem az élet Igéjét élni, sokat sikerült lefaragnom a rossz természetemből. Ez ter
mészetesen kihat a környezetemre is, mert ha a belső békémet sikerül megteremtenem, egészen
másként fordulok az emberekhez, legyen az a férjem, a szüleim akikkel korábban sok nézetel
térésem volt - vagy a társaim a munkahelyemen. Gyermekkoromtól kezdve mindig vágytam
olyan emberek között lenni, ahol biztonságban érzem magam. Nem volt testvérem, és a család, a
barátnöim nem elégítették ki ezt a vágyamat. Ez a közösség segít, hogy úgy mondjarn, »vonszol«
magával, ha nekem nehezen megy. Közben érzem, hogy én is felelős vagyok személy szerint
azért, hogy Jézus köztünk maradjon. A mostani lakóhelyünkön nincs ilyen közösség, Ezért a ta
lálkozásunkért utaznom kell egyedül is, éjszaka is. De megéri, mert amikor együtt vagyunk, min
dig feltöltődöm, mint a »lemerült akkumulátor«. Elmondják, milyen eredményeket értek el a
többiek, ezek ösztönöznek engem is. Másrészt látóm, hogy más is küszködik. Jézusban együtt
vagyunk, együtt ünneplünk, szomorkodunk is, s főként minden feszélyezettség nélkül vagyunk
együtt. Többet jelentenek nekem ezek az emberek, mint a vér szerinti rokonaim. Itt érdek nélküli
a szeretet, az összetartozás Jézusban, és ez olyan nagyszerű ... A házasságomban és a munkahe
lyemen sokszor úgy érzem, egyedül követem ezt a vonalat, a közösség ott mintha távol volna. Er
ről panaszkodtam pár nappal ezelőtt a közösségben. Ők aztán rávezettek arra, hogy ez a kereszt
az én életemben. Jól el kell helyeznem a vállamon ezt a keresztet. Sokszor gondoltam: jó lenne
együtt imádkoznom a férjemmel. De eddig sehogyan se tudtam megoldani. Most adventben
mondtam a férjemnek: csináljunk adventi koszorút. Két nap múlva ő hozott fenyőt. Elkészült
a koszorú, meggyújtottam a gyertyát. És most olyan egyszerűen jött, hogy együtt imádkozzuk el
az Ú rangyalát. Utána adventi énekeket hallgattunk lemezről. Ú gy éreztem, most ott volt közöt
tünk Jézus. Kéthónapos házasságunk legszebb estéje volt. EI is határoztuk, hogy minden este
megismételjük. A szomorúságom boJdogsággá vájt, mihelyt ki tudtam mondani, hogy vállalom a
szomorúságot."

Aláirás : "Egy bukdácsoló fiatalasszony".
Ő vagy ők még nem kapcsolódnak "szervezetten" az egyházközséghez, de rövid időn belül bi

zonnyal akad egy ismerős fiatal házaspár, amely velük barátkozva hamarosan a szervezeti életbe
is elvezeti őket. Holnap már ők lesznek azok, akik a jegyespárak oktatásakor eljönnek és a világ
legtermészetesebb hangján elmondják, hogyan kezdték, hogyan alakult tovább az életük.

A közösségben átelmélkedett, megbeszélt, Jézusban való élet melegsége árad az alábbi levél
ből:

"Régóta járok ifjúsági hittanra, de csak ebben az évben kapcsolódtam be N. városban a krisz
tusi közösség életébe. Hamar befogadtak. Félénkségernet, gátlásosságomat még nem sikerült le
küzdenem. Ezeket az estéket mindig nagy örömmel váram. Amit itt megbeszélünk. mindig erőt
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ad a következő hétre. Engem is serkentenek. hogy minél több emberben lássam meg Jézust.
A közösség átsegített a munkába állásom nehézségein is, mert bőven voltak problémák. Védőnő
vagyok. A kicsi gyermekeket nagyon szeretcm, ezért is választottam ezt a pályát. De most még
jobban szeretem őket, mert bennük a kis Jézust látom. Őt dédelgetem. A terhes kismamákban és
anyukákban pedig Máriát. - Nagyon sok emberrel találkozorn, s bizony nehéz a velük való fog
lalkozás. Sok esetben nem fogadják 'meg tanácsaimat, de nem tudok rájuk haragudni, ezért sze
retettel újból elmondom azt, amit már kértem és ez legtöbbször sikerrel jár. Sok más apró dol
got, segítséget, amit eddig is természetes módon megtettem öregeknek és betegeknek, mindeze
ket most Jézusnak teszem, és ez nagy örömmel tölt el. Szolgálati lakásban, négyen lakunk egy
helyen. Mind a négy különböző jellem. Van, aki káromkodik - milyen nehéz hallgatni. Türelem
mel próbálok mégis hozzá fordulni. Olyan természetes szomorúság fog el, úgy gondolom, ezzel
osztom meg Jézus szornorúságát."

Természetesen a közösségben elmondott friss élmények lélekből jönnek és lélekhez találnak.
Ki tudná megmondani, hány munkahelyen, hány családban indul el valami új, valami szép, ami
Krisztus titokzatos testét, az egyházat, az egyházközösség életét eleveníti.

Az egyeseknek is segítséget nyújt a közösség. Íme egy nyilatkozat:
"Magányosságom és beszédhibám miatt zárkózott vagyok. Amióta a közösséghez tartozom,

sok mindenben változtam és változom is. Jobban tudok alkalmazkodni az emberekhez. Felsza
badultabb, vidámabb, boldogabb lettem.' EI akarom kerülni az önzést."

Gyermekeink vallásos nevelése fontos, jövőt formáló feladat. Az egyháznak legjobb energiáit
kell beleadnia. Akik évtizedek óta hitoktatnak, s azok is, akik csak néhány év óta, valameny
nyien állítják : szülői háttér nélkül milyen hamar és sokszor összeomlanak a legnagyszerűbb re
mények is. Jó volna, ha a szülőket a gyermekekkel együtt oktatnánk. Sőt előbb a szülőket és leg
alább annyi energiával részesitenénk katekézisben, mint a gyermekeket.

Egy édesanya mondja:
"Amióta a közösségben vagyok, nemcsak én, hanem a világ is megváltozott körülöttem. Más

nak látom az embereket, másként is közeledem feléjük. Ha találkozunk fi közösségben, úgy üd
vözöljük egymást, mint jó testvérek. Itt beszéljük meg: mit üzen számunkra Jézus? És az Ige ne
kem jó barátom, segítőm, tanácsadóm is. Nem tudom, sok esetben mit tettem volna nélküle.
Mégis, most legutóbb mintha minden elhagyott volna. Bementem egy reggel a munkahelyemre,
és ott az egyik idősebb munkatárs azzal fogadott, hogy előző este a tanulók nem raktak rendbe
semmit a raktárban s ezért én vagyok a felelős. Mindezt óriási felháborodással mondta. Tudni
kell azt, hogy legtöbbször én takarítok, vagy takarittatok. attól függetlenül, hogy ez a munkatár
saimnak is kötelessége volna. Éppen ezért most ez az igazságtalanság nagyon elkeserített. Még
este, sőt másnap is nagyon el voltam keseredve. S most jött a segítség: legutóbb a közösségben
arról beszélgettünk, az utolsó hónapban mi volt a legemlékezetesebb élményem? S kesergő han
gulatomban az jutott az eszembe: ez a mostani hangulatom a legnagyobb élmény! Jézus mutatta
meg egészen biztosan, hogy nélküle csak ennyi vagyok! Amikor olyan könnyen mentek a dol
gok, úgy gondoltam, milyen könnyű az élet. Úgy hiszem, hogy még il munkatársamnak is hálás
lehetek, mert az ő figyelmeztetése döbbentett rá arra, milyen keveset érek, milyen gyönge vagyok
Jézus nélkül."
Ő és a többi gyermeket nevelő fiatal szülő az, aki a közösségben megtalálja a feloldódást a na

pi munkahelyi, vagy családi élettel együtt járó gondokbó!. Erőt nyernek a holnapi feladatok
megvalósításához, de ennél több is kirajzolódik: hogyan tudnának a gyakorló szülők segíteni a
hitoktatónak ? Természetesen a saját gyermekeik hitoktatásához és vallásos neveléséhez már
most is megadják a jó hátteret, hogy ne légüres térben történjék a hitoktatás. De ennél többet is
fognak tenni. Úgy, ahogyan a világegyház más részén vannak katekéta-mamák, katekéta-szülők,

akik összefogva élik az egyház életét, és éltetnek sokakat.
1981-ben kaptam az alábbi sorokat:
"Több mint egy év óta a kisközösségek havonta gyülnek össze együtt imádkozni az egyház

belső egységéért. Megéreztük felelősségünket. Részt kértünk és vállaltunk a magyar egyházi élet
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megújításának hatalmas munkájából. Mindenki egyetértett abban, hogy ez közös szívügyünk.
Tudunk arról, hogyan próbáltak kisközösségek beépülni a plébániai keretek által adott lehetősé

gekbe. Kudarcokról is tudunk. Hol keressük ezek okát? Nézzünk tehát magunkba, közösségünk
belső életébe! A keresztény közösség célja: Isten országa. Ez az »ország« közöttünk van. Mi va
gyunk - lehetünk - azok. Így azután Isten országának és önmagunknak megvalósitása összetar
tozik. A közösség tagja saját életét is megoldva szeretné szolgálni a közös ügyet. Önmagát felfe
dezni, képességeit, értékeit kibontakoztatni, egyéni hivatását.megtalálni. Így vetni be magát Is
ten országáért."

Az élő egyházközségek életének része: a "szegények mindig lesznek veletek" program megva
Iósitása, a törődés az embertestvérekkel. A kisközösségek ezt először egymás kőzt valósitják
meg. Az élet azonban azt rnutatja, hogy hamarosan kilépnek a maguk köréből és a krisztusi éle
tet élő s embertársaikban Jézust kereső fiatalok, idősebbek, vagy éppen gyerekek megnyitják szi
vüket, kinyújtják kezüket az elhagyottak, a szenvedők, a reszkető kezű öregek felé. Mennyivel
több ez, mint a Szent Antal-persely havi szétosztása ...

Néhány példa gyermekeink, kisközösségben élő fiaink és leányaink életéből.

Ez az élet: "Tessék elképzelni, atya! Ahogy jöttem a templomba, látom, hogy egy idős néni is
jön. Olyan nehezen tudott járni, mert csúszós volt az út. Félve lépegetett. Azjutott akkor eszem
be, hogy ő a Jézus. Odamentem és mondtam neki, majd segítek. Akkor ő megfogta a kezemet, és
egész a templomig elkísértem. " Magyarázatként annyit: akkor reggel frissen hullott hó takarta
az utcákat. Amikor ez az ötödikes fiú a fülembe súgta ezt a néhány mondatot, egyszerre a hó fe
hér tisztasága és kemény kis kezének melegsége futott át rajtam is. Gondolom, az idős nénike is
ezzel az élménnyel lépett be a templomajtón ...

Egy érdekes eset: az egyik gimnáziumi osztály tanulójáról kiderült, hogy rendszeresen látogat
ja a szociális otthon öregeit. Az otthon vezetősége - köszönetét kifejezve - értesítette erről az is
kolát. Az osztályfőnők első kérdése ez volt: Miért csinálod ezt? KISZ-program? - Nem

1
volt a

válasz. - Akkor valami szektához tartozol ... ? Más indítékot - sajnos - a tanár föl se tétele
zett ...

Tünde írja: "Munkahelyemen a váltótársam váratlanul megbetegedett. Legalább egy héten át
egésznapoznorn kellett. Ez bizony nagyon kimerítő idegileg. Azjutott eszembe: egész értékű em
bernek kell lennem ! Elhatároztam hát, hogy nagy odaadással dolgozom. Azzal, hogy egész nap
és minden pillanatban emberek közt tudtam élni, akik nekem Jézust jelentik, hihetetlen nagy
boldogságot kaptam. S úgy látszik, ezt észrevették a rámbizottak is, mert néhány gyerek, aki ed
dig nem fogadott el engem, teljesen megváltozott. Azóta ők azok, akik elsőnek megteszik. amit
mondok."

A kisközösségek feladatai, funkciói: l. A hit elmélyítése. A legtöbb csoportban vagy közösség
ben a Szentírás mélyebb megértésére törekszenek. A megértésen túl az Ige életre váltása a fontos
tevékenységi területük. Ez persze meglátszik egész magatartásukon, munkahelyen és otthon egy
aránt. Jellemző: volt olyan hely, ahol a szülők, a felnőttek kérték, hogy ők is szeretnének mé
Iyebb keresztény közösségi életformát élni, mert látták, hogyan formálódnak gyermekeik.

2. A karirativ munka. Nemcsak önzetlenül, hanem Jézust szolgálva, évek óta járnak szociális
otthonokba, elfekvő kórházakba a keresztény kisközösségek tagjai. Énekkel, felolvasással teszik
elviselhetővé az életet azok számára, akikkel saját családtagjaik nem törődnek. Magányos örege
ket keresnek fel, először csak azért, hogy némi ajándékot' vigyenek, vagy kitakarítsanak. Ké
sőbb, Jézusról beszélgetve, előkészítik őket az őszinte bűnbánatra, a szentségek fölvételére.

3. A közös ima. Vannak közösségek, amelyeket elsősorban a közös ima tart össze. Szivesen
vállalkoznak egy-egy szentségimádási óra elvégzésére, az idősebb hívek végtelen nagy örömére.
Egy-egy ilyen közösségi ima után látni kell azt, milyen boldog rnosollyal, egymás közt megtár
gyalva az eseményt, mennek haza az idősebb hívek a templomból.

4. A megtérők befogadása az egyházba. Többek számára ez idegenül hangzik. Pedig a városok-
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ban már számolni kell vele. Vannak, akik ~ főként fiatalok ~ komolyan keresik az igazságot,
akik számára üressé vált az élet, akik keresik Istent. A jó keresztény kisközösség a legalkalma
sabb arra, hogy bevezesse a keresőket az egyház eleven életébe, előkészítse a komoly megtérésre.
Nem egy esetben a züllés útjáról mentettek meg fiatalokat.

5. A családok elmélyült keresztény élete. A keresztény közösségben élő családokban tiszta, me
leg légkör található. Nem beszélnek, hanem élik a krisztusi életet. És érdekes, hogy ez a csöndes
élet többet mond a szavaknál. Ti hogyan csináljátok? - egyre többen kérdezik. Hogy képesek
fölnevelni örömmel olyan sok gyermeket? Mert ezek a családok rendszerint nagycsaládok.

6. A .kis egyház", Vannak keresztény kisközösségek, ahol nem a külső tevékenység a döntő.

Azt tűzik ki célul, hogy közöttük Jézusjelen legyen. Az ősegyházban központi szerepe volt ennek
a gondolatnak. Az egyházatyák ismételten felszólították a hiveket, hogy jöjjenek össze ~ egysze
rüen azért, hogy Jézus sajátos megjelenési formáját megtapasztalják (Mt 18,20). S ha Jézus kö
zöttük lesz, akkor maga Jézus lesz a vezetőjük, a Mesterük. Akkor majd a világ felismerheti sze
retetükből azt, aki jelen van: Jézust.

Ezek a közösségek nem csupán befelé forduló közösségek. De nagyon hiszik azt, hogy Jézus
szava: igazság. Nem egyéni kedvtelésből jönnek össze. Szenitnék Jézust átadni a világnak. Hi
szen ő az, akit mint a legnagyobbat adhatják a világnak. E közösségekben különösen erős hang
súllyal jelenik meg a hit: a közösség itt szentségi valóság, amely jelzi a világ számára az Isten sze
retetét és egyúttal meg is valósítja, jelenvalóvá teszi Krisztust.

MIKLÓSI LÁSZLÓ

A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK ÚTJA
A II. VATIKÁNI ZSINATIG

A katolikus egyházközségek kialakulását Magyarországon általában az 19l8-as polgári forrada
lom következményének tulajdonítjuk. Az egyházközségi gondolat azonban --elsőként és az egész
világon egyedülállóan ~ sokkal korábban megfogant hazánkban, forrását a reneszánsz és a felvi
lágosodás eszméinek térhóditásában. főképpenpedig a Katolikus Autonómia Mozgalomban lel
hetjük fel.

Az egyház külső formájában Magyarországon is mint szuverén püspöki hatalom jelent meg.
Szent István az egyháznak a maga illetékességi jogterületén belül teljes szabadságot biztositott a
saját történelmileg kifejlődött alkotmánya (kánon) szerint, és ezt a szabadságot törvénybe is ik
tatta: "Episcopi habeant potestatem res eec1esiasticas providere, regere, gubernare atque dispen
sare secundum canonuru auctoritatem". l Ez a törvény s utána a magyar törvényhozás, a közigaz
gatási és bírói joggyakorlat a püspököt nevezik meg az egyház jogos képviselőjénekés kormány
zójának.

Az egyházban a pápán és a püspökökön kívül senki másnak, tehát sem a papoknak, sem a vi
lági hivőknek, sem ezek testületének vagy összességének eredeti joghatósága nincs, minden
szerv, amely az egyházban valamely jogkört betölt, a pápától vagy a püspöktől nyerte azt. A 118.
kánon pedig határozottan kimondja, hogy egyedül az egyházi rendhez tartozók nyerhetnek jog
hatóságot a pápától vagy püspöktől, a világiakat teljesen kirekesztette az egyház kormányzásá
ból.

Ez a forma indokolt és célravezető abban az országban, amely akkor szerveződik, s amelynek
a keresztény gondolkodásra és műveltségre átállításában éppen a püspököknek volt a legna-
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