
Változó világban
Le Mans egyházmegyei zsinatának határozatai - részletek

A kultúrák különbözőségeia társadalom életének minden szintjén meg
nyilvánulnak. Jézus Krisztus emberségünkben testet öltve .önmagát adta
az emberek sokaságának.

Le Mans megye katolikusai legyenek egyre inkább és egyre aktívabban jelen
az egyesületi, szakmai, érdekképviseleti, kulturális és politikai életben, helyi,
megyei és országos szinten egyaránt, hogy ezáltal előmozdítsák az egész ember
és minden, egymástól oly sokban különböző ember fölemelkedését. Legyenek
nyitottak a nemzetközi kapcsolatokra, és vegyenek részt azokban a társulások
ban; amelyek segíthetik a különböző kultúrák befogadását.

Eletükkellegyenek tanúi az Evangélium gazdagságának.

A plébániákon és a mozgalmakban, az egyházi intézményekben és szolgá
latokban nem elégségesen van jelen a kultúrák és gondolkodásmódok kü
lönbözősége.

1. A különböző katolikus közösségek legyenek vendégszeretőek, tartsák
tiszteletben azokat, akik nem osztják istenhitünket. Nyíljanak meg az öku
menizmus előtt, amely az Evangélium parancsa és az igehirdetés sürgős fel
adata On 17,20-23). Ertsék meg a többi vallást, és becsüljék azokat, akik az
assisi összejövetel (1986. október) szel1emét vallják magukénak.

2. Fogadják be az idegeneket, a kirekesztetteket és a társadalom peremére
szorultakat, kezdjenek velük párbeszédet és nyújtsanak nekik segítséget.

3. A szertartásokon használjanak egyszerű, világos és odaillő nyelvezetet, fo
gadják el a különféle kifejezésmódokat, különösen a gyerekekét és a fiatalokét.

Igyekezzenek kapcsolatokat teremteni más európai és harmadik világbeli
keresztény közösségekkel.

Krisztus élete és tanítása arra késztet minket, "ne legyünk személyválogatók".
1. Le Mans katolikusai tárják fel a kirekesztés és az intolerancia okait.
Törekedjenek arra, hogy az emberek közötti különbségeket gaz

dagodásként éljék meg.
Családjaikat, iskoláikat alakítsák olyan kiváltságos helyekké, ahol meg lehet

tanulni ezt a nyitottságot és befogadókészséget. Mélyedjenek el Krisztus misz
tériumában, az egyház tanításában és vállalt kötelezettségeik teljesítésében.

Nyíljanak meg társadalmunk minden problémája előtt, használják fel a 
hívő és nem hívő - szakértők véleményét.

A társadalomban vállalt felelősség előmozdíthatja azt, hogy a gazdaságot
és az új technológiákat az ember felemelésére használják fel, és ne váljanak
ezek a kirekesztés eszközévé.

2. Bátorítsák a képzés és a nevelés szándékait és eszközeit a plébániákon,
a mozgalmakban, a,társulatokban, a közösségekben és intézményekben, kap
csolják be őket az Allandó Nevelés Egyházmegyei Szolgálatába.
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Hívjanak meg világi szakértőket a különböző lelkipásztori intézményekbe,
hogy így részt vegyenek az Allandó Nevelés Egyházmegyei Szolgálatában.

Támogassák az iskolákban a nyitást más kultúrák és más vallások irányába,
a nevelést a polgári értékekre és emberi jogokra, a részvételt azokban a közös
ségekben és mozgalmakban, amelyek ezekért dolgoznak. Törekedjenek arra,
hogy a tananyagban vegyék tekintetbe a vallást, ismertessék annak hatását az
emberek történelmére, tárják fel civilizációnk zsidó-keresztény gyökereit.

Gondolkodjanak arról, hogy az Egyházmegyei Információs Központ segít
ségével a különböző egyházmegyei kérdések hatásos módon, a párbeszéd és
a nyitottság szellemében megjelenjenek a média világában.

Az egyház közösségének és tagjainak küldetése az, hogy "hirdessék a sze
gényeknek az Evangéliumot".

1. Le Mans egyháza különös figyelemmel fordul a szegények, akultúrából
és a gazdaságból kizártak felé. A keresztényeket a testvéries lelkületre ösz
tönzi.

2. Az elkötelezett keresztények szilárdan és láthatóan utasítsák el egyes
személyek, egy vidék, ország vagy nemzedék kirekesztését. A szolidaritás
kinyilvánításán túl törekedjenek arra, hogy a vállalatokat és munkahelyeket
fenntartsák, fejlesszék és újakat létesítsenek a megyénkben, mindazokkal
együttműködve, akik a gazdasági és a politikai életben dolgoznak.

Ahhoz, hogy egy testvéribb és szilárdabb társadalomért munkálkodhas
sunk, jobb megértésre van szükség a különböző társadalmi rétegek között.

1. Létre kell hozni az Egyházmegyei Lelkipásztori Tanács különbizottságát,
olyan katolikusokból, akik az Actio Catholica mozgalomban (a fiatalok és a
felnőttek között), az egyházmegye különböző esperességeinek egyházi szol
gálataiban, társaságaiban, mozgalmaiban és intézményeiben tevékenykednek
a legelesettebbek szolgálatában - a mi megyénkben és az egész világon.

2. A Szolidaritás Pasztorációjának keretén belül e bizottság feladata legyen
az, hogy szembenéz a következő problémákkal: jogtalanság, munkanélküli
ség, bűnözés, kábítószer. Ez a bizottság forduljon az Egyházmegyei Lelki
pásztori Tanácshoz, jelezze ezeket az igazságtalan és konfliktus-helyzeteket,
és keltse föl a katolikus közösségek érdeklődését.

Felszólítjuk a katolikus közösségeket, hogy
- ügyeljenek az igazságtalanságot és bizonytalanságot létrehozó társada-

lom káros hatásaira;
- tudják elemezni az okokat és a következményeket.
Ennek a bizottságnak további feladata:
- javasoljon alapképzést a gazdasági és társadalmi problémák elemzéséhez;
- ügyeljen arra, hogya katolikus közösségek szolidaritási akcióikat

egyeztessék más keresztényegyházakkal;
- az egyes településeken mindazokkal működjenek együtt, akik a szak

mai és a társadalmi életben ezért dolgoznak;
- a katolikus közösségek értsék meg a harmadik világgal való osztozás

szükségességét, és hatékonyan vegyenek részt valamennyi keresztény neve
lésében; az emberiség és a népek fejlödését tekintsék jogosnak és azt az evan
gelizáció műveként éljék meg.
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A keresztény hitet nem szabad elválasztani az emberek hétköznapi életéto1.
Altalában az Egyházmegyei Lelkipásztori Tanácsra tartozik annak eldöntése,

hogy mikor kell fellépnie minden kereszténynek a következő területeken:
- a munka és a gazdaság reális és igazságos elosztásának felügyelete;
- a "feketemunka" ellen, a bérek és jövedelmek igazságtalan felhalmozá-

sának ellenőrzése;

- a részmunkaidős elfoglaltság támogatása;
- az emberi jogok védelmezése, az idegenek befogadása és jogaik érvé-

nyesítése;
- harc a rasszizmus ellen;
- mindenkinek joga van lakáshoz és az egészségének fenntartását szolgáló

minimumhoz.

A zsinati résztvevők.nagy többsége úgy véli, hogy nem elégséges, ha egy
pap vagy egy diakónus egyedül készít fel a házasság szentségére.

1. A házasságra való felkészítést egy csoport felelősségérekell bízni, amely
házaspárokból és egy papból vagy diakónusból áll. Ez a csoport az egyes
plébániák vagy esperességek keretében, különböző érdeklődésű keresz
tényekből alakuljon meg.

2. A házasságra való felkészítésnek ezt a módját folyamatosan kell elter
jeszteni. Lehetővé teszi a házasulandóknak, hogy felfedezzék a házasság
szentségének és a házaséletnek a követelményeit és kincseit. A házasságra
felkészülés legyen változatos, és igazodjon a jegyesek sajátos helyzetéhez és
kultúrájukhoz.

Az elváltak, a polgári házasságban élők. szenvednek attól, hogy az egyház
peremére kerültek.

Különféle keresztény közösségeink úgy fogadják be az elváltakat, a polgári
házasságban élőket, mint keresztényeket, az egyház tagjait. Keresztény kö
zösségeink láttassák meg velük azt, hogy mint minden megkereszteltnek,
nekik is missziós küldetésük van saját környezetükben és az egyházban.

A szentségi házasság megkötése után sok házaspár nem részesül további
lelkipásztori gondozásban.

Az egyházmegyében alakítsanak ki lelki és tanácsadó központot a csalá
doknak és a házaspároknak. A helyi csoportok lehetőlegkísérjék figyelemmel
a házasokat is, és segítsék őket nehézségeikben.

A keresztény közösség viselje gondját az egyedül maradt házasoknak, és se
gítsen folytatni az életet elváltként vagy özvegyen.

"Aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok." (Mt 20,26)
1. A keresztények élő hittel törődjenek a betegekkel, a fizikai vagy értelmi

fogyatékosokkal, az idősekkel, a kirekesztettekkel, a társadalom peremére
szorultakkal.

Támogassák minden ember részvételét az egyház és a város életében:
- a közösség életében támogassák a beteg és fogyatékos emberek részvé

telét: szentségek, katekizmus, apostoli szolgálatok, mozgalmak, lelkipászto
rok tanácsa stb., továbbá sport, szórakozás, szakmai, társadalmi, kulturális
és politikai élet;
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- tegyenek anyagi erőfeszítést: nyissák meg és tegyék elérhetővé számuk
ra a templomokat és kápolnákat, figyelembe véve a fogyatékosok és az ér
zékszervi sérültek igényeit;

- hívják meg egyiküket-másikukat, hogy vegyenek részt és a lehetőségek

hez mérten vállaljanak felelősséget a közösségben.
2. A keresztények vegyék számításba a különleges helyzeteket (a sajátos

lelki szükségleteket, a magányosságot): rendezzenek külön szertartásokat a
plébánián, a rádióban és a tévében;

-'- specialis lelkészségeket vagy gondozó központokat hozzanak létre já
rási szinten;

- az újabban kialakuló otthoni betegápolásban segítsék a kórházi beteg
látogatói szolgálatot.

Pap nélküli istentiszteletek az egyházmegyében.
1. A pap nélküli istentiszteleteket falun és városban ott tartják, ahol lehe

tetlen vasárnapi misét tartani; avval a céllal, hogy a hívek keresztény életük
ben és missziós tudatukban megerősödjenek.

2. Minden helyi közösség, amelyik pap nélkül is istentisztelettel szeretné
megünnepelni a vasárnapot, számíthasson az egyházmegye és az esperesség
képzésére és hatékony segítségére. A közösséget segítse az a pap, akinek
lelkipásztori gondjára vannak bízva.

3. Minden ilyen közösség legalább havonta egyszer részesülhessen vasárnapi
misében, ha a résztvevők száma és a lelkipásztorok ideje ezt lehetövé teszik.

A zsinati résztvevőknagy többségét nyugtalanítja, hogya fiatalságot nem
igen érdekli az egyház élete és alig vesz részt a vasárnapi istentiszteleten.

A fiataloknak és a felnőtteknek egyaránt elengedhetetlenül fontos a litur
giába való belekapcsolódás (imádság, mise, szentségek) a keresztény hit sze
rinti vallásos élethez és a keresztséggel együttjáró missziós küldetéshez.

1. A pasztoráció helyi felelősei (a plébánosok és a pasztorális megújulási
csoportok vagy a lelkipásztorok tanácsa) részesítsék előnyben és támogassák
a fiatalok lelkészségeit és mozgalmait.

2. Időről időre rendezzenek a fiataloknak szóló szertartásokat a plébánián
vagy esperességben, a fiatalok kifejezésmódjához igazodva, mozgalmaik és
lelkészségeik keretében.

3. A felnőttek legyenek nyitottak a fiatalok életmódja iránt. A fiatalokat lehe
tőleg rendszeresen ösztönözzék a vasárnapi szertartások előkészítésére és gazda
gítására, hogy azok csakugyan a húsvéti misztérium ünnepi jellegét fejezzék ki.

Diakónus vagy pap által vezetett teljes közösség ünnepelje az Úr húsvéti
misztériumát,

1. A világiak, fiatalok és felnőttek mindinkább vegyenek részt a szertartá
sok előkészítésében és gazdagításában (különösen vasárnap, valamint keresz
teléseken, esküvőkön, temetéseken), hogy mindnyájan életszerűenés életüket
áthatóan ünnepelhessék az Urat.

2. A plébánián vagy az esperesi kerületben gondoskodjanak az egyszerű

és missziós lelkületű liturgikus képzésről. Egyházmegyei szinten is szervez
zenek vagy ajánljanak liturgikus képzést (konferenciákkal, liturgikus kiadvá
nyokkal).
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3. A szertartások nyelvezetét igazítsák a gyülekezet tagjaihoz. Az Eucha
risztiától független szertartási formákat alakítsák a gyülekezet körülményei
nek és jellegének megfelelően. Tartsák tiszteletben a résztvevők fogékonysa
gát, elvárásait, nyelvi kifejezési formáit.

A bénnálás fontos szentségi fokozat a keresztény életben.
A bérmálás által a keresztény elkötelezi magát arra, hogy tanúságot tesz

Jézus Krisztusról, s a Szentlélekből, Isten adományából él. A bérmálás szük
séges ahhoz, hogy teljes jogú kereszténnyé váljunk.

1. A bérmálás szentségét javasolni kell a katolikus egyházban megkeresz-
telt minden fiatal számára:

- 14 éves kortól kezdve, az érettségüknek megfelelően;

- egyházi életük keretében (plébánia, lelkészség, mozgalmak stb ...)
2. A bérmálás szentségének felvételét írásban kell kérni, legalább egy (is

kolai) évvel korábban.
Az előkészítő csoportok a bérmálás előtt és után segítik azt, hogy a ke

resztény közösségek és a fiatalok kapcsolatba kerüljenek egymással, hogy
hozzásegítsék a fiatalokat az egyház igazi életének megismeréséhez és az
abban való részvételhez.

Hozzák létre az Egyházmegyei Lelkipásztori Tanácsot.
1. Válasszanak a zsinat résztvevőiból egy csoportot (a zsinat tagjainak egyti

zedét). Ez alkotja az Egyházmegyei Lelkipásztori Tanácsot, legföljebb két évre.
2. Az Egyházmegyei Lelkipásztori Tanács küldetése lesz:
- megalkotni rendtartásukat: szerkezetét, a kinevezés módját, működési

rendjüket, a választások menetét stb.;
- őrködni a Le Mans-i egyház életének minősége és missziós küldetése felett;
- felügyelni a zsinat határozatainak megvalósítására.

Sok fiatal elhúzódik a plébániáról. Csak kevesen vállalnak aktív szerepet.
Az egyházközségek segítsenek a fiataloknak, hogy csatlakozzanak a plé

bánián a megújulási mozgalmakhoz vagy egy apostoli csoporthoz.

A keresztény közösségek (plébániák vagy bármi más elismert hasonló gyü
lekezet) életképessége a tagokon múlik: milyen elkötelezetten lépnek igazi
lelki egységre.

Ez úgy valósulhat meg, ha a férfiak és a nők összejönnek Isten Igéje nevé
ben, és azt életükben megvalósítják. A közösségek élétképessége függ min
den tagjának hozzájárulásától, hogy kicseréljék tapasztalataikat és segíts ék a
közösség kibontakozását. A papok, a diakónusok, a világiak, a szerzetesek és
szerzetesnők együttes cselekvésére van szükség.

A papok és a diakónusok városban és falun egyaránt egyre inkább közö
sen hordozzák a felelősséget, elsősorban a Pasztorális Megújulási Csoport
tagjaival osztva meg gondjaikat.

Azok a világiak és szerzetesek, akik felelősséget vállalnak az egyházért,
kapjanak teljes körű elismerést mind a papok, mind az egész közösség részé
ről, hiszen ők is a misszió szolgálatában állnak.

Hollósi Éva fordítása


