
A Vigilia beszélgetése

Paskai László bíborossal

- Biboros úr a közelmúltban az egyházmegye papi tanácsában bejelentette, hogy
egyházmegyei zsinatot kíván tartani. Az egyházmegyei zsinat vagy szinodus az új
kódex megfogalmazása szerint "a rész-egyház olyan kiválasztott papjainak és más
krisztusbívőinekgyűlése,akik az egészegyházmegyeiközösségjavára a megyéspüspök
nek segítséget nyújtanak ". Mi a célja Biboros úrnak a zsinat összebívásával?

- Esztergomi érseki kinevezésemet követőenkifejezésre jutott az igény egyházmegyei
zsinat összehívására. Az egyházmegyei papi tanáccsal történt megbeszélés ezt az igényt,
sőt ennek szükségességét megerősítette.

Az egyházmegyei zsinat célját az Egyházi Törvénykönyv idézett megfogalmazása
megadja: az egész egyházmegyei közösség lelki javának szolgálata az egész egyházmegyét
képviselő papok és hívek részvételével.

A zsinat az eredeti görög szö (synodos) értelmében összejövetelt jelent, amelynek a
célja az "együttjárás", a közös cselekvés biztosítása. Egyházunk történetében a zsinatoknak
fontos jelentőségevolt. Az egyetemes zsinatok mellett az egyes részegyházak is tartottak
zsinati összejöveteleket nemzeti vagy egyházmegyei zsinat keretében. Szerepük fon
tosságát mutatja, hogy az 1919-ben kiadott Egyházi Törvénykönyv előírása szerint
tízévenként kellett egyházmegyei zsinatot tartani. Az új Egyházi Törvénykönyv erről nem
szól, csak a zsinatok lefolyásának módozataira ad előírásokat. Viszont lényeges változás,
hogy a hívek képviseletét is be kell vonni a megbeszélésekbe.

A legutóbbi esztergomi egyházmegyei zsinat 1941. november 11-12-én volt. Azóta fél
évszázad telt el. Közben lehetőségsem volt zsinat összehívására. E fél évszázad folyamán
mélyrehatö változások történtek, amelyek érintették az egész egyházat is, az egyházme
gyét is.

Néhány tényezőre utalok. Átalakultak az emberek életkörülményei, megváltozott
életvitelük, a hagyományos életkeretek felbomlottak. Mindez a hagyományos lelkipásztori
módszerek megújítását kívánja meg. Más lett az emberek gondolkodásmódja is, főként a
természettudományok előrehaladásávalés a technikai fejlődéssel. Mindez új szellemi
légkört teremtett, ez pedig az egyház tanításának újrafogalmazását kívánta. Megerősödött
a múlt században elkezdődött szekularizálódás, vagyis elvilágiasodás, amely az emberi
életet csak földi keretében, immanens mödon tekinti. Nehezen találja meg benne Isten
helyét, szerepét, és nem keresi az üdvösség igényét az emberi élet értelmezésében. A
második világháború tragédiája és az azt követő társadalmi átalakulások szintén érintették
az egyházat az egész világon.

Mélyreható változást hozott az egyház életében a II. Vatikáni zsinat, amely elsősorban

lelkipásztori zsinat volt. Az új gondolkodásmódnak megfelelőena keresztény tanítás új
szintézisét adta, amely közelebb hozta az üdvösség misztériumát a mai emberhez; a
megszentelés területén a liturgikus reformot vezette be, ezzel együtt új tartalmat és
jelentőséget nyert a liturgikus teológia; a lelki vezetés területén kereste azokat az új
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módozatokat és lehetőségeket, amelyekkel a jelen világunkban eredményesebb lehet az
üdvösség szolgálata.

Hazánkban az egész egyházat érintő változásokhoz sajátos problémák is kapcsolódtak.
Az új társadalmi és politikai rend bevezetésével az állam és az egyházak közt erős

feszültség támadt. Kezdetben a vallás negatív értékelést kapott, és célként szerepelt a
vallási élet visszaszorítása. Ez a kedvezőtlen helyzet a kölcsönös dialógus következtében
azonban folyamatosan változott, a kezdeti feszültségek oldódtak, és kedvezőbb feltételek
jöttek létre, amelyek mindig több lehetőségetadtak a lelkipásztori tevékenység fokozá
sára, úijászervezésére.

Csak néhány szempontot említettem, amelyek indokolják, hogy mai lehetőségeink

között felmérjük és átgondoljuk lelkipásztori feladatainkat, majd közös munkatervet
dolgozzunk ki.

- Mi lesz a zsinat központi témája? Melyek azok a legfontosabb kérdések, a
lelkipásztorkodásnak, a keresztény életnek azok ajő területei, amelyeknek jölmérését,
űjragondotását, átalakítását Bíboros úrjelenleg a legfontosabbnak látná?

- A zsinat jellegéből következik, hogy olyan kérdésekkel kell foglalkoznia, amelyek az
egész egyházmegyét, az egész közösséget érintik, és a hatékonyabb lelkipásztorkodáshoz
segítséget, direktívákat adnak. Most csak néhány fontos területet emelek ki.

Elsőnek a papi életet, a papi szolgálatot emIítem. Az egyház élete lényegesen függ a
papok buzgóságától, lelkiségétöl. Az elmúlt fél évszázadban változás történt a papi élet
önértelmezésében, a papi szogálat jellegében; megváltozott a papság szerepe a társada
lomban, de megváltozott a papok munkája, életvitele, életkörülménye is. Hazai viszonylat
ban megoldandó kérdéseket vet fel a papok egymáshoz való kapcsolata, a paphiány is.
Emellett komoly feladat a papi hivatások ébresztése, buzgó, művelt és rátermett papok
nevelése; az Istennek szentelt élet, vagyis a szerzetesi hivatások ébresztése, erősítése.

Lényeges feladat az evangelizálás. Túl a hagyományos keretek felhasználásán, szükséges
az új utak, új módszerek keresése, a tapasztalatcsere. a módszerek koordinálása a
katekézisben, az ifjúság evangelizálásában, a felnőttek vallási képzésében, beleértve a
keresztény tanítás autentikus megfogalmazását is a mai szellemi környezetben, a zsinati
tanításnak megfelelöen.

Az egyház küldetéséhez tartozik a hívek megszentelése a liturgián, a szemségeken
keresztül: felkészítés és felkészülés a szentségek vételére, különösen a keresztség, a
bérmálás, az elsőáldozás, a házasság szentségére, valamint a szentmisén és más liturgikus
cselekményeken való aktív és gyümölcsöző részvételre.

Nagy feladatot jelent az ifjúság és a család pasztorációja. Ismeretesek azok a problémák,
amelyek főleg hazánkban az ifjúságra és a családokra vonatkoznak. Az egyháznak itt fontos
küldetése van, elsősorban a keresztény erkölcsi értékek tanításával, mélyítésével, ezek
motiválásával. Nem elegendő csupán elöadnunk, hirdetnünk az egyház tanítását. Föl kell
rnérnünk a helyzetet és meg kell találnunk azokat a mödokat, amelyekkel eredményesen
szelgalhatjuk az ifjúság és a család életének a jobbítását.

Előtérbe került a hívek szerepe az egyház közösségeben. Azsinat is, a legutóbbi Püspöki
Szinodus is intenzíven foglalkozott a hívek aktív szerepevel az egyház építésében. Az
egyház: közösség, amelyben mindenkinek megvan a maga küldetése. Tudatosítanunk kell,
hogy a hívek mindnyájan az egyház aktív és felelős tagjai. Szükség van a hívek segítségére a
lelkipásztori munkában is, de tanúságtevő életükkel, imádságukkal, áldozataikkal még
fontosabb szerephez jutnak az egyház építésében.

Fontos újjászerveznünk és aktivizálnunk az egyházközségeket is. Az újonnan kiadott
egyházközségi szabályzat már eleve úgy készült el, hogy dinamikusabbá tegye az
egyházközségek életét. Az egyházközségnek élő közösséggé kell lennie, amelyben minden
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hívő otthon érzi magát, egymást segítik, erősítik. Az egyházközségek aktivizálásáért még
igen sokat kell tennünk.

Nem hiányozhat az egyház életéből a karitatív tevékenység sem. Kezdettől fogva
Krisztus egyházának jellegzetes vonása volt a segítő szeretet készsége.

Természetesen más kérdések is foglalkoztatják az egyházmegyét. A fentiekben a
leglényegesebb feladatokra utaltam, amelyek elsődlegesen hozzátartoznak a zsinati
megbeszélésekhez.

- Az elmúlt években a küljöldön rendezett egyházmegyei zsinatok elsőrendű

haszna az volt, hogy mozgósították az egyházmegye híveit éspapságát: önvizsgálatra,
az egyházért vállalt nagyobb felelősségre késztették őket, s felébresztették bennük a
nem- vagy alig-hívőkhöz is küldetést érzőmissziós tudatot. - Milyen hatást vár Biboros
úr az egyházmegyei zsinattól?

- Mindenekelőtt egy megjegyzést fűzök a kérdéshez. Az egyházmegyei zsinat nem
parlamentáris összejövetel, hanem az egyház életének belső megnyilvánulása. Az Egyházi
Törvénykönyv idézett megfogalmazása is erre utal: "a megyespüspöknek segítséget
nyujtanak". Más szövala zsinat nem törvényhozó testület, a határozatokat nem a szavazás
dönti el. Mindez az egyház természetét juttatja kifejezésre. Az egyház egyrészt közösség.
szükséges tehát a közösség meghallgatása, véleménynyilvánítása, igényeinek a feltárása.
Másrészt az egyház hierarchikus jellegű: Krisztus rendeléséből az apostolokra és
utódaikra épül, és ezen keresztül élteti a Szentlélek. Mai "demokratikus" gondolkodásmó
dunkban talán nehezebben érthető a zsinatnak ez a beállítottsága. De ebben nem a
közösség leértékelése, hanem a közösség bekapcsolása szerepel a Krisztustól hierarchi
kusan megalapított egyház életébe.

Visszatérve a kérdésre, én magam is azt várom a zsinattól, amit a külföldi példák
felmutatnak és amire a kérdés rámutatott: az önvizsgalatot, a felelősségtudatot. a missziós
tudatot. Ezekhez kapcsolódik természetesen az irányelveknek a konkrét megfogalmazása,
a belső ösztönzés a mélyebb keresztény életre és az eredményesebb lelkipásztori
tevékenység.

A felsoroltakhoz kettőt füzök hozzá. Mindenekelőtt az imádságos lelkület mélyülését,
Csak imádságos lelkülettel várhatjuk Isten áldását, hisz .mínden jó adomány felülről

származik: a világosságAtyjától". Csak akkor lehet a zsinat eredményes, ha az előkészületet

a buzgó imádság kíséri. - Továbbá a közösségí szellemnek és együvétartozásnak az
erősítését is várom. Manapság erre különösen szükség van. Szükséges az egyéni
gondolkodás, az egyéni adottságoknak megfelelőcselekvés, a "sajátos karizma" követése.
De ez magával hozhatja az "egyénieskedés" kísértését is. Azt a kísértést, hogy - papok és
hívek egyaránt - csak egyéni elgondolásaikat tartják "tévedhetetlenül" helyesnek, hogy
ki-ki a maga útját járja. Az egyéni gondolatok és adottságok mellett nagyon fontos a közös
cselekvés és a közösségi szellem kialakítása is.

Végül a jó dialógus szellemének a fejlődését is várom a zsinattól. A dialógus ma
szükséges az élet minden területén. Nem mondhatom, hogy már teljesen megtanultuk a jó
dialógust. Bízom abban, hogy ehhez is segítséget nyújt a zsinat.

- Szerte Európában egymás után kerülnek megrendezésre az egyházmegyei
zsinatok. Nyugat-Németországban 1971-ben nemzeti zsinatot is tartottak, hogy a II.
Vatikáni zsinat útmutatásai szerint, a korigényeknek megfelelően átgondolják a
német katolikus egyház életét, s meghatározzák a korszerü pasztoráciá, a mai
körülmények között élhető igazi keresztény hit irányvonalait. Az egyházmegyei
zsinatok megtartását többnyire2-3 éves előkészület előzi meg.Ennek során általában
arra törekszenek, hogy minél teljesebben bevonják a közös imádságba, gondolkodásba
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az egyházmegye papjait és híveit. Mindnyájukat felszólítják a részvételre, többnyire
körkérdések formájában írásban is kikérik véleményüket. Az egyik francia egyházme
gyepéldáu/30 oookérdóívetbocsátottki, ebből több mint 10 OOO válaszérkezett vissza.
Egy másikban 250 csoportban (a plébániákon, illetve a mozgalmak közösségeiben)
több ezren gyűltek össze rendszeresen, hogy megbeszéljék a kiadott szempontokat. 
Bíboros úr milyen módon tervezi a zsinat előkészítését?Mennyi időmúlva kerülhet sor
magára a zsinati összejöveteire ? Milyen széles körben kívánja bevonnipapjait és híveit
ebbe a munkába?

- Akülföldi tapasztalatokat természetesen figyelembe kell venni. Amint a kérdésben is
elhangzott, különbözö országok, egyházmegyék különbözö formában végezték az
előkészítést. Mi magyarok nem rendelkezünk konkrét tapasztalatokkal, hisz az ötven évvel
ezelőtti zsinat előkészítésétőlkülönböznek a mostani lehetőségekés igények.

Annak mindenesetre örülnék, ha minél szélesebb formában lehetne bevonni az
előkészítésbe a papokat és a híveket egyaránt. Ehhez természetesen konkrét témák és
konkrét kérdések szükségesek. Elindulásnak azt találom a legalkalmasabbnak, ha a papok
elsősorbanaz esperesigyűléseken, de más összejöveteleken is megbeszélnék a témákat,
kifejeznék gondolataikat, javaslataikat. Szükségesnek látom a hívek minél szélesebb
bevonását is. Ezt leginkább a plébániai közösségekben, a különböző kisközösségekben
vagy más csoportosulásokban látom elérhetőnekkörülményeink között.

Jelenleg úgy látom, hogy valamennyi témakör megbeszélése egy összejövetelen nem
lehetséges. Ezért a témaköröket csak részletekben, tehát több éves távlatban tárgyalhatjuk meg.

Azsinaton természetesen részt vesznek a hívek képviselőiis. Ezt a korigény mellett az új
Egyházi Törvénykönyv is megkívánja.

Időpontot egyelőre nem merek megjelölni. Csak ha megfelelően felkészültünk. akkor
érdemes az első összejövetelt megtartani. Ezt bizonyos értelemben befolyásolhatja a
Szematya várható lelkipásztori látogatása is.

- A külföldipéldák, de a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy a hagyományos
módon működópleöániák gyakran nem tudnak mindenestül megfelelni a /l. Vatikáni
zsinat felállította követelményeknek, de a mai ember igényeinek sem, aki élőbb,

közösségibb, személyesebb formában szeretné megélni hitét. Az egyik francia egyház
megyében például a zsinat nyomán a püspök teljesen újjászervezte a pleöániák
rendszerét és funkdóit. Két alapelv irányitotta az átalakításban: minden pleöánián
több pap éljen együtt, testvéries egységben. Másrészt olyan új pleöániákat kell
létrehozni, amelyek képesek a keresztény élet és a missziós szellemű lelkipásztorkodás
minden részfeladatát felvállaini erre alkalmas csoportok, szakosztályok, közösségek
kialakításával - ahol tehát múködhetnek imaközösségek, a hit átadásának és
megélésének a közösségei, aztán karitatív, szegényeket, betegeketgondozó közösségek,
kulturális csoportok; ahol a szentségeket az egész közösség örömében veszik fel. 
Szerepel-e Bíboros úr tervei között a pleöániák valamilyen átalakítása? Hogyan látja
megoldhatónak, hogy jelenlegi egyházközségeink valóban közösségí otthonná válja
nak, hogy missziós küldetéssel éljenek, hirdetve az evangéliumot a környezetükben élő

nem-hívó embereknek is, a közösség, az egyház élő hitét pedig szeruezett, közösségi
fonnákban adják át sajátfiataljaiknak?

- Az életkörülmények átalakulása megkívánja a lelkipásztori munka átszervezését is.
Erre sokféle példa van külföldön. Idehaza is többször szerepel a papok és hívek részéről az
igény, hogy a területi lelkipásztorkodás mellett szervezzenek olyan speciális munkakörö
ket, amelyeket a korszeru lelkipásztorkodás megkíván.

A feltett kérdésre általánosságban azt válaszolhatom, hogy az egyiket meg kell tenni, a
másikat nem lehet elhagyni. A területi, vagyis a plébániai felosztás továbbra is a
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lelkipásztori munka központját alkotja. Ezt nemcsak azért említem, mert az Egyházi
Törvénykönyv is fenntartja, hanem mert ez a szervezett lelkipásztori munka alapja.
Emellett természetesen szükség van sajátos jellegű feladatok ellátására, amelyek már nem
kötődnekannyira a plébániai közösségekhez.

Hazai viszonylatban azt mondhatom, hogy bizonyos próbálkozások már történtek. De
komolyabb átszervezésre egyelőre nem látok lehetőséget. Ennek oka elsősorban a
paphiány. Ideális megoldás, hogy több pap együtt élhessen és dolgozhasson, amint a
kérdésben is szerepelt. A paphiány miatt viszont - elsősorban vidéken - a plébániák
összevonására kényszerülünk, vagyis egy papnak több plébániát kell ellátnia. Egy-két
próbálkozás történt, hogy papi centrum létesüljön, ahonnan több pap több plébániát
láthat el. Adott esetben ez lehet alkalmas megoldás. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a
pap jelenléte a plébánián önmagában hatékonyabb lelkipásztori eredményt biztosít. A
területi, vagyis plébániai lelkipásztorkodást tehát nem lehet feladni, mert annak a hívek
lelki ellátása látná a kárát.

Ahhoz, hogy az egyházközségi élet személyesebb, közösségí jellegű legyen, elsősorban
az egyházközségek aktivizálása. dinamizálása szükséges, Itt a hívek bekapcsolódásának,
jószándékú és apostoli buzgóságuknak van legfőbb szerepe: a plébánia így valóban a hívek
testvéri közösségévé válhat, ahol ismerik, segítik egymást. Mint említettem, az új
egyházközségi szabályzat ezt a célt szolgálja. Hogy megvalösuljon, ahhoz kell a lelkipász
tornak is, a híveknek is a jószándékú, áldozatos munkája.
Néhányesettől eltekintve, inkább arrá van lehetőség, hogy azok a papok, akiknek a

plébániájukon nincs túlzottan nagy elfoglaltságuk, bekapcsolódjanak speciális feladatok
ellátásába, amint ez több esetben meg is történt. Bízom abban, hogy a hivatások
gyarapodásával a lelkipásztori munka átszervezésében is több lehetőség nyílik: jobban
szolgálhatjuk a korszeru lelkipásztori munkát a területi beosztásban, de a speciális
feladatok ellátásában is.

- Az egyház jelenlegi megújulásában világszerte jelentős szerepet játszanak az
úgynevezett megújulási mozgalmak, lelkiségi irányzatok. Több közülük hazánkban is
ismert - a karizmatikus megújulásra, a Focolare mozgalomra, a Házas Hétvégére, a
Vursillora vagy a Neokatekumenátusra gondolok például. Ezek a mozgalmak általá
ban dinamikusabbak, mozgékonyabbak, "lelkesebbek': nagyobb erővel vonzzák
magukhoz és Istenhez az elkötelezettebb életre törekvóket. Mivel azonban nincsenek
kötve a plébániák határaihoz, bizonyos szempontból egyetemesebbek is. Ugyanakkor
viszont fenyegetheti őket a területi alapon rendeződő egyháztól való elidegenedés
veszélye is. - Hazánkban milyen esélye van e mozgalmak működésének?Bíboros úr
véleményeszerint milyen szerepet vállalhatnak a kiscsoportok, a lelkiségimozgalmaka
hitélet megerősödésében?Hogyan lehet biztosítaniharmonikus együttműködésüketaz
egyházközségekkel és az egyházmegyével?

- Mindenekelőtt arra utalok, hogy az egyház egyetemes. Ez azt jelenti, hogy nincs egy
területhez, jelen esetben egy plébániai közösséghez kötve; másrészt felöleli az egyén
minden adottságát és segíti az egyéni indítások követését. Ilyen értelemben az egyházban
mindig voltak olyan közösségek, amelyek nem kötődtek területekhez, hanem a plébániai
kereteken túl egy nemzetre vagy az egész egyházra is kiterjedtek. Ilyenek a mozgalmaktól
kezdve az egyesületeken keresztül a szerzetesrendek közösségel.

Mozgalmakra szükség van, mert több dinamizmust, több lelkiséget tudnak biztosítani
tagjaiknak. A különbözö egyéni adottságoknak és egyéni életkörülményeknek megfelelő

en segítik a mélyebb keresztény életet. Ezt szolgálják a különböző profillal rendelkező
mozgalmak, közösségek, saját tapasztalataik alapján, egymás segítésével.
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Az egyház története is mutatja, hogy veszélyek rnindig voltak és még a szakadás is
előfordulhatott. Ezt míndenképpen meg kell akadályozni. Ennek egyik feltétele, hogy
elkerüljék a kizárólagos jelleget. Amit valaki egyéni adottságai szerint önmaga számára a
legalkalmasabbnak tekint, azt nem tarthatja feltétlenül értékesebbnek más irányzatoknál.
Különben a szakadás, a kevélység veszélye állhat fenn. Nem véletlen, hogy korunkban
elindult kiscsoportokra, bázísközösségekre vonatkozóan a Szentarya többször is adott
irányelveket, így a magyar egyháznak is.

A másik lényeges vonás a megfelelő katolikus teológiai ismeretek elsajátítása. Veszélyt
jelenthet a túlzott véleményszerüség, az érzelmek keresése. Ez egyrészt önmagában nem
stabíl, később meginoghat; másrészt megfelelő teológiai megalapozás nélkül nem az igazi
keresztény lelkiséget adja. Az igazi mozgalomhoz, kiscsoporthoz hozzátartozik az
elmélyülés rnindabban, amit a katolikus egyház hivatalosan tanít és amit irányelvként állít
elénk.

Végül éppen ezek a közösségek kell hogy feladatuknak tekintsék az egyházközségi
életbe való aktív bekapcsolódást. Éppen ezektől várhatja el egy egyházközség saját
közösségének a dinamizálását. Az a jó mozgalorn, kisközösség, amelyik megtalálja az utat
az egyházközséghez, felajánlja szolgálatait, így apostolkodik tanúságtételével a hívek
közösségeben. Ide tartozik mindenképpen a közösség liturgiáján való részvétel. Éppen a
liturgia, a szentmíse juttatja kifejezésre, hogy mindnyájan egy egyházhoz tartozunk, egyek
vagyunk a hitben és az imádságban. Amikor egy mozgalomnak vagy kisközösségnek nem
megfelelő az egyházközség liturgiája, hanem sajátos jellegű liturgiát akar formálni,
nemcsak vét az egyházi előírások ellen, hanem éppen a legszentebb területen szeparáló
dik az egyházi közösségtöl,

Mindezek figyelembevételével a különbözö jellegű mozgalmakat - nemcsak a
kérdésben említetteket - jónak, sőt szükségesnek tartom az egyházi életünk megújulá
sához.

Az esztergomiJőegyházmegye területi adottságainál fogua szinte teljes keresztmet
szetet ad Magyarországnak a hitélet szempontjából is jelentősen különböző tájegy
ségeirol: ide tartozik Budapest nagy része, de találunk benne iparoidéket, élő hitük
hagyományát buzgón őrző faluahai és hitüket vesztett, gyökerüktől elszakadt
helységeket is. A katolikus hivek közül sokan, szerte az országban, várakozással és
reménnyel tekintenek az esztergomi zsinatra. Beszélgetéseikben, tervezgetéseikben és
imádságaikban pedig Jeljelbukkan egy magyar nemzeti zsinat lehetősége, amely az
egyházmegyék tapasztalatainak összegzése nyomán majd az egész magyar egyház
megújulását szolgálná. Ezért is érezzük mindnydjan magunkénak azt, ami most
Esztergomban készülődik.
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