
Tomka Ferenccel
Evangelizáció egy új lakótelepen

Mit tehet egy lelki
pásztor, ha 1989-ben
megérkezik egy 35
40000 lélekszámú la
kótelepre, ahol se plé
bánia, se templom
nin cs; ahol túlnyomó
többségében a kom
munizmus idején val
lás nélkül felnőtt f ia
tal szü lők élnek
gyermekeikkel; ahol
egész háztömbökben
belügyi és honu édel
mi min iszt ériumidol
gozók élnek, akik hi
vatalból elzárkóznak
az egyh áz elől; ahol
nagy méreteket ölt a
szegénység, a devian
cia? Ezzel szembesült
Ön és ]ávorka Lajos
öt évvel ezelőtt .

Milyen új utakra kel
lett lépniük, és milyen
eszközöket kellett hasz
nálniuk, hogy akeresz
tény üzenet elfogadha
tó legyen az itt élő em
berek számára? Mi
lyen lelkipásztori ter
vet csináltak?Egyálta
lán, mit jelent itt az
evangelizálás?

Az Evangelii nuntiandi írja: "A megváltozott társadalmi helyzet ki
kényszeríti, hogy újragondoljuk mód szereinket, s minden erőnkből

új utakat, új eszközöket keressünk, am elyekkel a keresztény üzen e
tet elfogadhatóvá teh etj ük a mai ember számára." (3.)

Amikor dol gozni kezdtünk, az MSZMP házának kultúrtermében
kaptunk helyet, hogy a vasárnapi szen tmiséket itt ünnepelh essük.
(Ez az egész lakótelep egye tlen olyan terme, am elyben kb. 250 em
ber ülve elfér.)
Első misénket alaposan meghirdettük. .. Az ott lakó maroknyi el

kötelezett katolikus csoport (mintegy tíz család ) segítségé vel a la
kótelep minden lépcsőházában plakátokat ragasztottunk ki. Terü
letünkön becsülhetően mintegy 20-25 OOO katolikusn ak keresztelt
ember él. Első miséinkre nem egészen százan jöttek el (ezeknek is
több mint fele gyermek). Később megtudtuk, hogy még mintegy
100-150 azokna k a szá ma, akik e területről Budapest más templo
maiba rendszeresen jártak szentmisére. Eszerint az itt lakó katoli
kusoknak hozzávetőlegesen egy szá zaléka tart rendszeres kapcso
latot az egyházzal.

Az első misék élmény e után különösen élesen merült fel bennünk
a kérdés: hol kezdjük a munkát? - Sokan javasolták, ho gy járjuk
végig a lakásokat, kerüljünk minél több ekkel kapcsolatba. Tettünk
ilyen kísérl eteket is. Például első karácsonyunkon a telep minden
postaládájába bedobtunk egy karácsonyi üdvözlőlapot, amelyen
mindenkit meghí vtunk pásztorj átékunkra, a szentm isére és a k ö
zösségbe. De az ilyen meghí vások mindössze egy- két családot in
dítottak el felénk. Most, négy év ut án elkezd tük a lakótelep végig
járását, világ i munkatárs aink segítségével. Kezd etben azonban úg y
látszott , nem ez az elsődleges felad atunk. Úgy érez tük, mindenek
előtt azért kell dolgoznunk, hogy ameglévő egy néhány ember,
pontosabban ez a tíz-tizenöt család és ugyanennyi fiata l igazi ke
resztény közösséggé alakulj on . Hiszen, ha újak, keresők jönnének
hozzánk, csak akkor fogják igazán jól érezni magukat, ha mele g
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Milyen mértékben ad
takrésztaz egyházköz
ség tagjainak a fe/ada
tokból, és mennyire
vállaltak részt a tagok
ezek megoldásában?

testvéri közösség fogadja őket. Úgy éreztük, igaz, amit az egyház
újabb - evangelizációval foglalkozó - dokumentumai a zsinat óta
megfogalmaznak, hogy az első lépés, a leghatékonyabb evangeli
záció, maga a Krisztusban élő közösség. A legfőbb evangelizáló erő

nem a pap, hanem Isten népének egész közössége: ennek kell tehát
felnőnie, megerősödnie a papok vezetésével-szolgálatával. Hittük,
amit a Szentírás mond: "Arról fogják megismerni, hogy az én tanít
ványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt." an 13,35)

Minden erőnket arra összpontosítottuk tehát, hogy a meglevő

katolikus csoportot krisztusi közösséggé segítsük alakulni. Ennek
egyik eszköze volt, hogy elsősorbanmi papok törekedtünk testvéri,
lelki kapcsolatban élni.

A közösségépítésnek voltak egyszerű és profán eszközei, mint
például a közös kirándulások. Amikor 2 hónappal megérkezésünk
után első közösségi kirándulásunkat meghirdettük. megrendítő él
mény volt látnunk a lakótelepen élők magányát, társas kapcsolatok
iránti igényét. A kirándulásra szinte mindenki eljött. Hasonló sze
repe-hatása volt és van ünnepeinknek, a mikulásnak, a szil
veszternek. a farsangnak. Ezek az egymással való találkozás és
közös kikapcsolódás mellett alkalmat adnak az újak - egy szorn
széd vagy ismerős - meghívására is. E "profán" találkozások
mellett a közösségen belüli kapcsolatok alakításának elsődleges

helye a liturgia volt: a szentmisék, a keresztelések s az egyházi
év egyéb ünnepei.

A termet, ahol misézünk, mindenféle összejövetelre, ülésre, még
iskolai tanításra is használják. Így minden mise előtt át kell azt
céljainknak megfelelően rendeznünk. A közösségi terem bejáratá
hoz mindig odaáll néhány "fogadó", akik köszöntik az érkezőket.

A mise után mi is kimegyünk a terem halljába, hagyott szót
tudjunk váltani, kezet tudjunk fogni a hívekkel. különös tekintettel
az újakra. A lakótelepen gyakran magányosan élő vagy esetleg
néhány hete ideköltözött emberek nagy többsége örömmel fogadta
ezt a személyes megszólítást. Örömünkre szolgált, hogy a misén
részt vevők számának növekedésével, az újak többsége is bekap
csolódott ezekbe a mise utáni beszélgetésekbe.

Különböző szinteken törekedtünk a felelősség és a feladatok meg
osztására. A kis feladatokon kívül igyekeztünk az egyházközség
mindenneműnagyobb ügyét a közösség bevonásával intézni. Rész
ben e megbeszélések gyümölcseként is szinte spontánul születtek
munkacsoportok a közös feladatok megoldására. Elsősorban lelki
gyakorlataink gyümölcseként pedig "lelki" - imádkozó, beszélge
tő - csoportok is alakultak. Az egyházközség folytonos növekedé
sével párhuzamosan újra és újra jelentkezik a feladat, hogy a cso
portok befogadják az újakat, illetve hogy megtaláljuk azokat a fel
adatokat, amelyekből egy-egy újonnan érkezett szívesen részt vál
lal. Legtöbben első szóra, örömmel mondanak igent, ha meghívjuk
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Mekkora szerepet vál
laltak a szociális prob
lémák megoldásában?

I

A mások felé fordulás, a
másokon való segítés
alapvet6 követelmény
egy keresztény közijsség
aereven.F1ogyanfogad
ták ezt a kívülállók?

őket valamilyen csoportba, valamilyen feladatra, mintha csak erre
vártak volna. Másokat kűlönbözőügyeskedésekkel kell becserkészni.
De úgy tűnik, szinte mindenki akkor kezdi a közösség élő, felelős

tagjának érezni magát, ha valami feladata van az egyházközségben.

Egy lakótelepen halmozottak és szembeötlőek a szociális problé
mák. Közösségünkben is legelőször a Karitász-munkacsoport ala
kult meg. (Illetve a plébánia alakulását megelőzőenitt élő katolikus
csoport karitatív munkája lett a magja a plébánia későbbi szélesebb
körű Karitászának.) Karitász-csoportunk egyre több feladatot fede
zett fel: kapcsolatban állnak rászoruló nagycsaládosokkal, foglal
koznak idősekkel.hetente rendeznek gyógytornát mozgássérültek
nek, rendszeresen látogatnak egy szociális otthont s alka~anként
különbözö szociális intézményeket vagy kórházakat. A hitoktatói,
a liturgikus, a templomépítő, a kulturális és az evangelizációs mun
kacsoportot, illetve az egyházközségi képviselőtestületetés taná
csot is a rájuk való igény hívta életre.

Ahogy nőtt az egymás, illetve a közösség iránti felelősség plé
bániánkon, egyre-másra születtek spontán kezdeményezések egy
más segítésére vagy az egymás 'közti kapcsolatok ápolására.

Ilyen például az ún. "koma-tál" gyakorlat, ami a szülés után
hazatérő kismarnákon próbál segíteni. Számon tartják aszülésről

hazatérőket. s megszervezik, hogy 8-10 napon át mindig más csa
lád vigyen az újszülött családjának ebédet, az ún. "koma-tálat".

Az egymás közti kapcsolatok ápolására indult a "Szállást keres
a Szentcsalád" népi ájtatosság, amikor is adventben időseink a
Karitász-munkacsoport szervezésében 9 este összejönnek egymásnál.

A lakótelepek magányos kismarnáinak gyakori problémája, hogy
legfontosabb feladataik intézésére is nehezen tudnak elmozdulni
hazulról, a kisgyermekes szűlőknek alig van módjuk, hogy együtt
kimozduljanak, mert nincs a közelben nagyszülő vagy rokon, aki
vigyázna a gyermekekre. sok városi egyházközségben alakult ki
a gyermekőrző rendszer, így nálunk is. Az esti gyermekőrzés le
hetővé teszi azt is, hogy a szülők eljöjjenek például a felnőttek

hittanára. Létrejött olyan csoport, amelyben a szülők - akik a
nem mindig megfelelő környezet miatt nem akarják állami intéz
ményekbe adni gyermekeiket - együtt szerveznek óvodát. Heti
váltással őrzik egymás gyermekeit. Ugyanez az igény hozott létre
legújabban egy "gyermekmegőrző"óvodát, így a gyermekek ke
resztény környezetben vannak, s a szülők - ha nem ők a sorosak
- felszabadulnak házon kívüli feladataik végzésére.

A közösség először is tagjait evangelizálta, erősítette meg embersé
gében és hitében. A katolikus közösség belső megerősödése sok
kívülálló számára is meghívássá vált. Anélkül, hogy időnk lett vol
na a lakótelep végigjárására, a közösség tagjainak száma az elmúlt
négy év alatt folyamatosan nőtt, a kezdeti 100-ról 700-ra. A tagok
nagy részét a tényleges megtérők (vagy visszatérők) alkotják. A
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A templom építése,
mini minden nagyobb
feladat, próbaköve egy
közösség életerejének.
Mikor kezdték el?

Az élő közösség, a kö
zös, nemes feladat és
nem utolsósorban a
gondoskodó szeretet
valószínűleg sok meg
térőt vonzott.

megtérések egy része közösségünk tagjainak személyes hatására
indult el. Családtagok, barátok, szomszédok, iskolatársak találtak
el így Krisztushoz. Voltak, akikre egy-egy kirándulás vagy egyéb
rendezvény volt hatással, másokat egy-egy munkacsoport hangu
lata vagy az ott dolgozók magatartása érintett meg.

Isten ajándékának tartjuk, hogy híveink nem hívő vagy nem
katolikus házastársai is jól érzik magukat liturgiáinkon. Egyik hí
vünk mohamedán férje - aki rendszeresen jár szentmiséinkre 
mondta: .Köztetek én is tudok imádkozni: Isten jelenlétét érzem."
- Többen közülük egyre közelebb kerülnek a kereszténységhez.

A főváros 1989-ben a lakótelepen kívül fekvő helyet jelölt ki temp
lomépítés céljaira. Tiltakoztunk ellene, s a telep közepén lévő egyet
len nagy üres területet kértük. A válasz az volt, hogy azt más célú
beépítésre szánták, egyébként a telep köztudottan nem éppen val
lásos lakossága is ellenezné, hogy oda templomot építsünk. Erre mi
aláírásgyűjtésbe fogtunk. Barátaink lakásról lakásra jártak egy ív
vel, amelyen ez állt: "Kérem, hogy a Káposztásmegyer közepéri
levő területet ne építsék be, hanem ott kapjon helyet a templom és a
plébánia... Hogy az ily módon könnyen elérhető legyen a gyermekek,
öregek és mozgássérültek számára; valamint hogy betölthesse azt a
szociálpolitikai szerepét (a családgondozás, a gyermek- és ifjúságne
velés, a karitatív tevékenység stb. terén), amelyre egy lakótelepnek
égetően szüksége van." Több ezer aláírást gyűjtöttünk. A felkeresett
lakosok 95 százaléka aláírta az ívet, köztük rendőrök és katonatisztek
is. Egyikük megkérdezte az aláírásgyűjtőt: "Tudja maga, kinek a laká
sában van?" "Tudom" - válaszolta, mert látta a fogason a tiszti sap
kát. Az illető ezt mondta neki: "Szép, amit csinálnak". - S aláírta az
ívet. - Több nem hívő is jelentkezett segíteni az aláírásgyűjtésDen...
Miután az akkor már alakulóban levő új pártok minden helyi képvi
selője is aláírta és támogatta kérésünket, a főváros nekünk adta a kért
telket, ahol ma templomunk és.közösségi házunk épül.

Egyházközségünk lassú növekedése során az egyik legnagyobb örö
möt a megtérések jelentik. S egyik legnagyobb fájdalmunk, hogy több
olyan személyről vagy családról is tudunk, akik bizonyos idő után
egyszer csak elmaradtak, vagy nem haladtak tovább a hit útján.

Plébániánk létrejöttének idején sokszor úgy látszott, hogy egy
egy nagyobb rendezvény, "akció" viszonylag hamar képes a nyitott
fiatalok vagy felnőttek érdeklődését felkelteni a hit, a vallás iránt.
Sokan egyfajta kezdeti megtérésig is eljutottak: nagyon tetszett ne
kik Jézus tanítása vagy a keresztény közösség. Ennek hatására máig
jelentkezik egy-egy pillanatban a kísértés, hogy az higgyük, csupán
rendezvényekkel, lelkesítéssel embereket toborozhatunk Isten Or
szágába. Ezek az emberek azonban gyakran hamar elmaradnak...

A hit és a megtérés, az elindulás és a megtorpanás a kegye
lemnek, a szabad akaratnak, esetleg a keresztény közösség gyen-
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Az ősegyházban a
megtérőt, a keresőt rá
bízták a .kezesre",
hogy álljon melleite,
segítseőt az Evangéli
umbanvalóelmélyülés
ésaz egyházba kapcso
lódás útján. A kezes a
szentségekre készülés
során legalább 3 évig
állt a katekumen mel
lett, s gyakran életre
szóló kapcsolat ezűle

tett közöttük. Mit je
lent valakimelléállni?

Eddig elsősorban arról
volt szó, hogya keresz
tény közösség végez
evangelizááát, illetó1eg
egyes tagjai, annyiban,
amennyiben élő kapcso
latban állnak az egyházi
közösséggel. Hogyan
segíthetikezt a papok?

geségének, olykor pedig szociológiai vagy pszichológiai körülmé
nyeknek a titka. Az egyes eset mindig titok. Az azonban egyház
községünkben többek számára egyértelmű lett az elmúlt évek so
rán, hogy a megtérésben s még inkább a hitben való megmaradásban
döntő szerepe van a személyes kapcsolatoknak. Ahol ilyen krisztusi
barátságon. szereteten alapuló kapcsolatok kialakultak, ott számos
tartós megtérés tanúi voltunk. S akik elmaradtak, azok többnyire
azok közül valók voltak, akiknél ilyen nem alakult ki.

Nálunk is voltak és vannak olyanok, akik megérezték e küldetés
fontosságát. Egyesek esetében csak egy-egy jó szót, egy mosolyt,
két-három hetente egy rövid látogatást jelent, de ezt esetleg hóna
pokon vagy éveken át. Másoknál (vagy egy bizonyos idő elmúltá
val, ha alkalmasnak látszik) meghívást egy "kevésbé vallásos"
összejövetelünkre: egy kirándulásra, később egy felnőtt-hittanra

vagy szentmisére. Lényeges, hogy a kereső tényleg azt érezze meg,
hogy ő fontos valakinek, vele törődik valaki. Vagyis "kezesében"
magának Istennek törődő szeretetét sejthesse meg.

Vannak egyházközségünknek belső tagjai, akikkel úgy kerültünk kap
csolatba, hogy - mivel a szentségkiszolgáltatás minimális feltételei is
hiányoztak - el kellett halasztanunk az általuk kért szentséget, a há
zasságot vagy a csecsemőkeresztelést. De mivel akadtak híveink közőtt

olyanok, akik felkeresték, közénk hívták az illetőket, általuk kapcsolatba
kerültek az egyházközséggel, majd Istennel és az egyházzal.

Sok megtérőnk mondta el, hogy először abban a személyben
fedezte fel a kereszténységnek vagy magának Krisztusnak melegét,
akivel kapcsolatba került, s általa jutott el a közösséghez, ahol
hite megerősödött.

Közösségünk további fejlődésének egyik legfontosabb kérdése
- s bizonyára minden közösségé, plébániáé -, hogy miként nö
vekszik azok száma, akik felelősséget éreznek kereső vagy felénk
közeledő embertársaikért.

Mint a közösség lelkipásztora úgy látom, minél inkább hajlik valaki
arra, hogy kapcsolataiban saját akaratát érvényesítse, annál gyakrab
ban kap sebeket a közösségben. Aki viszont úton van afelé, hogy
örömmel elfogadja a közösség adta szükségszerűségeket,az felfedezi
az egyház, a közösség százszoros kegyelmeit, és ennek fényében él.

Amikor mi papok (a mai közösség első csoportjának segítségével)
nekiindultunk e lakótelep emberileg áttekinthetetlennek látszó
dzsungeljének. feladatunk oly reménytelennek látszott, hogy csu
pán egyetlen dolog volt bizonyos előttünk: csak Isten, csak a
Szentlélek tud tenni valamit. S akkor tud működni köztünk. ha
átadjuk neki életünket. Mert akkor Ö maga lesz köztünk. ahogy
megígérte: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnekaz én nevem
ben, ott vagyok közöttük." (Mt 18,20)
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Amikor egy közösség
tagjai egymásra talál
nak, a világ s a közös
ség problémamentes
nek, gyönyörűnek lát
szik. Az időmúlásával
azonban acsoport tagiai
egyszer csak felfedezik
egymáshibáit, s jelent
keznek a véleménykü
lönbségek, a féltékeny
ségek és kritikák. Sike
rült-e legyőzniük ezt a
válságot?

Nem tűnik-emindeztúl
szépnek, s majdnem
ijesztően leegyszerűsí

tettnek? Hiszenalapve
tő élményünk a gyen
geségünk, amellyel nap
mint nap elkerülhetet
lenül szembesülünk.
Minéljobban érzivalaki
a küldetést, s dolgozik
a közösségért, annálin
kább érzisajátkorlátait.

Elhatároztuk, hogy első helyet biztosítunk életünkben és lelki
pásztorkodásunkban Istennek és az Evangéliumnak.

Először nekünk kell igazi közösségben élnünk. Nekünk, papok
nak talán a legszebb iskolánk és egyúttal "tüzes kohónk" ennek
a köztünk levő kapcsolatnak folytonos megújítása volt.

Másodszor azt láttuk, hogy lelkipásztori munkabeosztásunkban is
abszolút elsőséget kell biztosítanunk az evangéliumi életre való
nevelésnek. Első feladatunkul tehát a közösség lelki életének el
mélyítését tűztük ki, s legtöbb időnket ennek szenteltük: felnőtt

és ifjúsági hittanoknak. lelki napoknak, lelkigyakorlatoknak, lelki
vezetésnek, lelki beszélgetéseknek, gyóntatásnak.

Úgy éreztük, felesleges a kő templom építése, amíg nem kezd
épülni a lelkek temploma.

Közösségépítőmunkánkban is igazolódott, hogy csak aradikálisan
Evangéliumra alapozott élet hozhat létre és tarthat életben egy ke
resztény közösséget.

Ilyenkor a közösséget s annak evangelizáló erejét nem tudja már
fenntartani csupán valamiféle módszer vagy egy-egy vezető szemé
lyes vonzereje. Ami itt továbbvezethet. az egyedül a hívők szemé
lyes kapcsolata az Evangéliummal és Krisztus keresztjével-feltáma
dásával. Szent Pál sem tudott ilyen helyzetekben mást tenni, mint
hogy Krisztusra mutatott: "Fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus
is elfogadott titeket". (Vö.: IKor 1,10; Róm 15,6; Fil 2,2-3.)

Pálnak is minden levelében intenie kellett: "ne szakadjatok pártok
ra", "viseljétek el egymást", "legyetek egyetértők", "ne tartsa magát
egyikőtök sem különbnek a másiknál" stb. Számunkra, lelkipásztorok
számára is a legnagyobb s legtöbb odafigyelést igénylő feladat volt,
hogy újra és újra felhívjuk a közösséget és az egyéneket egymás köl
csönös elfogadására, a megbocsátásra, egymás terheinek hordozására.

Talán a lelkipásztor érzi leginkább a lakótelepi lelkipásztorkodás
bizonytalanságát: míg egy falusi plébánián vannak kialakult nor
mák, szokások, itt mindennap mindent újra kell kezdeni, és hosszú
időre van szükség ahhoz, hogy az emberek beérjenek Krisztusban.
A bizonytalanság és gyengeség mindennap tudatosítja, hogy "mi
kor gyenge vagyok, akkor vagyok erős", hogy Isten hűséges, s
hogy az őt szeretőknek minden javukra válik. S amíg ezt nem fe
lejtjük, addig biztosak lehetünk, hogy 6 velünk marad.
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