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A plébániaközösség
születéséról
E kérdés azért vált égetővé, mert szorongató a paphiány. Sokfelé
3----8 plébániát - vagy 20-40 OOO-es városrészeket - lát el egyetlen
lelkipásztor, s ez a helyzet a következő tíz évben biztosan romlani
fog. A papokat tovább terhelni nem lehet. Csak élő plébániai kö
zösség, elkötelezett világi munkatársak lesznek képesek ellátni fel
adatukat. Minden lelkipásztori munka kiindulópontja és eredmé
nyességének feltétele, hogy a helyi egyház, a plébánia élő közös
séggé váljék. Mert ha a hittanra járó gyermekek, fiatalok nem lát
nak maguk előtt élő plébániai közösséget, akkor elszakadnak az
egyháztól; mert nem látnak egy helyet, ahol otthonra találhatná
nak. A jegyesek vagy a felnőttek szentségeihez járulók felkészítése
csak ott igazán eredményes, ahol módjukban áll élő közösségekbe
kapcsolódni. A Catechesi Tradendae egyértelműen megfogalmazza a
tényállást: a hitoktatást, a szentségekre való felkészítést Ifa termé
ketlenség veszedelme fenyegeti, ha a katekument nem fogadja be
olyan közösség, amely a hitből él".

A téma időszerűségére rávilágít, ha röviden átgondoljuk, ho
gyan is álmodja meg a Szentírás, illetve a zsinat utáni egyház a
plébániákat, Hiszen ehhez a képhez kell mérnünk a plébániáról
(vagy annak megújulásáról) alkotott elképzelésünket.

Jézus azt várja az egyháztól s a helyi egyházaktól, hogy tagjai
úgy szeressék egymást, hogy ebből a világ megismerhesse Istent.
Az Apostolok Cselekedetei azt írja az első plébániáról, hogy az test
véri közösség volt, amelyben Ifa híveknek egy volt szíve-lelke", s
ennek hatására a hívek száma folytonosan növekedett. Hasonló
értelemben beszélnek a zsinati, zsinat utáni egyházi dokumentu
mok: "A plébánia elsősorban nem struktúra, terület vagy épület,
hanem inkább Isten családja", "testvériség, amelynek egy a lelke,
család, testvéri és befogadó ház, a hívek közössége." Olyan kö
zösség, amelynek tagjai - a világiak - felelős részesei és hordo
zói az egyház küldetésének. E dokumentumok felszólítanak,
hogy "érettebb egyházi közösségeket kell létrehozni, amelyekben
a hit felragyog" .... S az "új evangelizáció" ezek által az érettebb
egyházi és plébániai közösségek által valósulhat meg.

Az újabb egyházi dokumentumok ismételten kijelentik, hogy
az egyházi közösségeknek és a plébániáknak meg kell újulniuk, s
Ifa helyi egyházi hatóságoknak elő kell segíteni" a megújulást.

Hogyan indulhatunk el vagy haladhatunk előre e megújulás
útján?
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A téma oly szerteágazó, hogy csak tézisekben kísérelhetünk meg
összefoglalni néhányat a legfontosabb elvek és teendők közül.

1. tézis: A plébániaközösség - éppúgy mint az egyház - misztérium

A közösség építési
módja

Simon mágus szerette volna megvásárolni Pétertől a Szentlelket s
azt az erőt, amit a Lélek ad. Mi is szívesen megvásárolnánk ezt az
erőt plébániai közösségeink számára. S egy ilyen írástól lelkünk
mélyén azt várnánk, hogy kész recepteket adjon plébániánk meg
újításához.

A szociológia, a csoportdinamika vagy a lelkipásztorkodástan
ismer szabályokat a közösség létrejöttére, alakulására vonatkozó
an. A Szentírás és az egyház is ad irányelveket, szempontokat. De
mindig újra tudatosítanunk kell a magunk számára, hogy minden
krisztusi közösség (legyen az egyház, plébánia vagy család) misz
térium. Hiszen minden ilyen közösségben az egyház titka, a

. Szentháromság titka jelenik meg és működik. .. Az egyház pedig a
kereszten született, és a Szentlélek kiáradásával vált teljessé. A
szent rendalapítók gyakran évtizedekig imádkoztak, szenvedtek,
míg ..egyszer csak közösség született körülöttük.

2. tézis: a. Közösséget egy közös cél hoz létre
b. Meg kell találnunk azokat a célokat, amelyek a plébánia híveit
vagy a hívek egy csoportját lelkesíthetik, s eléjük kell állítanunk
ezeket.

Vö. Kereszténység és
közösség, Róma, 1981,

24·61.

Brazíliában a paphiány leküzdésére az 50-es években két püspök
olyan kezdeményezést indított el, ami azóta egész Dél-Amerika
(majd később Afrika) lelkipásztorkodásának modelljévé vált.

Meghívták a világiakat, hogy vállaljanak hitoktatást, pap nél
küli liturgiák vezetését, sőt a sok tízezernyi pap nélküli közösség
lelkipásztori összefogását. Néhány év alatt forradalmi változás kö
vetkezett be. S ma Dél-Amerikában több mint 50 OOO településen
működik olyan világi csoport, amely a plébániai közösségek min
den feladatát ellátja, amit egyáltalán papszentelés nélkül el lehet lát
ni (temetnek, igeliturgiát vezetnek, áldoztatnak, hitoktatnak, esket
nek stb.), Hazai példát is találunk: egy plébános 1-2 éve elkezdett
meghívni hívei közül munkatársakat hitoktatásra, igeliturgia vezeté
sére, áldoztatásra, Karitász-csoport szervezésére, ami a faluban elő

ször némi vihart kavart, feszültségeket is szült. Ám ez hamar elült,
s ma több hitoktató és igeliturgiavezető végzi munkáját.

3. tézis a. Egy közösség születésének és életbenmaradásának feltétele, hogy
-tagjai felelős részt kapjanak a közös feladatok megoldásából.
b. "Azért, hogy a plébániák ismét a hívek közösségei legyenek, a
helyi egyházi hatóságoknak elő kell segíteni... a világiak részvételét

Ch. L. 26. a lelkipásztori felelősségben"
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EN 73.
Avilági hívek a

plébánián

Az ilyen plébániaközösségek megszületésének gyakran az a legna
gyobb akadálya, hogy a papok azt gondolják, hogy mindenre csak
ők képesek, s nem adnak a híveknek részt a feladatokból. Pedig a
zsinati, zsinat utáni egyházi megnyilatkozások másra sem biztat
nak. Érdemes egy pillantást vetni ebből a szempontból az őskeresz
ténység korára - mondja az Evangelii Nuntiandi: "A szolgálatok
különbözósége tette lehetővé, hogy az egyház erősödött és terjedt.
Ma is sok hívő van, aki szívesen vállalna ilyen szolgálatokat az
egyházi közösség javára."

Egy plébános így foglalta össze, miként indult náluk néhány
éve az egyházközségi élet: "Elkezdtem keresni, hogy milyen fel
adatot bízhatok a hívekre, s hogy melyiket kire bízhatom." Egy
másik plébános így .számolt be tapasztalatáról: "Sokan mondják
plébániánkon, hogy azóta érzik igazán otthon magukat az egy
házközségben, amióta feladatot kaptak. Legyen az bánnily egy
szerű. És mindig újra megdöbbent, hogy olyan emberek is elvál
lalnak feladatokat, akiknek igen nagy a családi vagy munkahelyi
leterheltsége."

Gyakran felmerül a kérdés, hogyan bír egy szegény plébánia
hitoktatókat, kántort, sekrestyést, adminisztrátort fizetni.

Bizonyos esetekben szükség lehet főállású munkatársakra is.
De a cél nem az, hogy néhány ember ellásson minden feladatot,
hanem, hogy amennyire lehetséges, minél többen bekapcsolódja
nak a közös feladatok végzésébe.

A hitoktatás például olyan terület, amelyet rábízhatunk szülók
re, pedagógusra is._Gyakori tapasztalat, hogy a frissen felkért hit
oktatók eleinte óvodásokat, alsósokat oktatnak, közben beiskoláz
zák őket hitoktatóképzőbe,teológiai levelező tagozatra.

4. tézis: A plébániaközösség kialakítása érdekében szükségszerű lépés,hogy
a lelkipásztorkodás a fiatalok és felnőttek felé forduljon.

Jézus és az egyház nagy megújítói felnőtteket szólítottak meg. A
feladatátadás mellett $ondoskodni kell a felnőttek képzéséről is.
Ezt hangsúlyozza az Altalános Kateketikai Direktórium: " A hitoktatás
legfőbb formája: a felnőttek katekézise." A hitoktatás összes többi

20. formáit ennek kell alárendelni.
A felnőttek hitoktatása sok helyen nehézségekbe ütközik. Bizo

nyára azért van ez így, mert az alkotó korban az ember nem sze
reti, ha kioktat ják, ha prédikálnak neki. De szereti, ha a képzés
egy konkrét és számára fontos feladat megoldásához segíti őt.

Világszerte megfigyelhető, hogy ahol a felnőttek feladatot kap
nak az egyházban, ott szívesen járnak olyan hittanra, képzésre,
amely feladatuk ellátásában segíti őket. (Ilyen összefüggésben is
gondolhatunk a világiak különböző hazai teológiai kurzusainak
minden várakozást felülmúló látogatottságára.)
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A nyugati országokban gyakori, de nálunk is több helyen meg
hívják az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit megbeszélé
sekre. Ezek célja, hogy a szülők segíteni tudják gyermekeiket a
hittel való ismerkedésben. A tapasztalatok alapján a szülök meg
lepően nagy arányban és örömmel vesznek részt e megbeszélése
ken.

5. tézis: A plébániaközösség életrekeltését elősegíti, ha több csoport tevé
kenykedik benne, így a plébánia a közösségek közössége lesz.

Chr. L. 26; PÉD 3D;
Esztergom-Budapesti

Zsinat 3324.

Vö. Chr. L. 26. 29,56;
Világiak 19; CIC 215.k;

Esztergom-Budapesti
Zsinat 3322; 3324

A kifejezés: "közösségek közössége", sokkal egyszerűbb valóságot
fogalmaz meg, mint első pillanatra látszik. Először a lelkipásztor
körül kialakul egy csoport, később egy-egy témafelelőshöz további
emberek csatlakoznak. Így egy lelkipásztori területen egy csoport,
már nem egyetlen személy, hanem egy közösség tevékenykedik.

Ilyen tapasztalatok alapján szorgalmazza a Magyarországi Egy
hdzközségi Képviselőtestületek Szabályzata, hogy a plébániákon ala
kuljanak liturgikus, hitoktatói, karitatív stb. munkacsoportok,
amelyeket a képviselőtestület fog össze. Ilyenkor a plébánia máris
a közösségek közössége, Az egyházi dokumentumok kimondják,
hogy az egyházi elöljáróknak lehetőleg elő kell segíteni sajátos
közösségek, mozgalmak jelenlétét, mert ez is nagymértékben hoz
zájárulhat, "hogy a plébániák ismét a hívek közösségel legyenek".

Természetesen minden egyházi útmutatás hangsúlyozza, hogy
a különféle csoportoknak a helyi egyház egységét is építeniük
kell. S az egységesítés karizmája a helyi lelkipásztoré.

A csoportlélektan
törvényei

6. tézis: Egy langyos plébánia nem alakítható át egyszerre élővé, csak
néhány személy, illetve egy "mag" kiemelése által.

Egy plébános egy hagyományos faluba került. Úgy látszott, min
den jól működik, Majdnem minden gyermek be volt íratva hittan
ra; a képviselőtestület rendben tartotta az egyházközség anyagi
ügyeit, a plébániát; még énekkar is énekelt a misén. Úgy tűnt, igazi
plébániai közösség ez... De rövidesen azt kellett látnia, hogy a ké
reg mást is takar. A faluban sok a pártoskodás, a 15-16éves lányok
nál gyakori az abortusz, s amikor a lelkipásztor, tenni akart ellene
valamit, úgy érezte, falba ütközik.

A csoportlélektan szerint egy összeszokott csoportot oly erősen

kötik a megszokások, az íratlan törvények, hogy lehetetlen az
egészet egyszerre átalakítani. Nagy Szent Teréz sem tudott mit
tenni rendjének elidegenedett szokásvilágával szemben. Többszöri
hiábavaló megújítási kísérlet után néhány rendtársával fogott
össze a megújulás érdekében.

Az ifjúsági hittan esetében könnyebb a megoldás. Ilyenkor a
mag kialakításának legegyszerubb módja, ha meghirdetünk egy
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"hittanos szakkört", s az oda való belépésnek komolyabb vagy
evangéliumibb élet a feltétele.

Aszemélyes kapcsolat Egy plébánia esetében is járhatunk el hasonlóan. Először sze-
mélyesen meg kell ismernünk, kik szeretnének valami többet.
Majd létrehozhatunk egy felnőtt-hittancsoportot, ahová személye
sen is meghívjuk azokat, akiket a megújulásra érzékenynek talá
lunk. E csoporttal kialakuló kapcsolatunk lehetövé teheti, hogy
egyeseket megkérjünk bizonyos feladatokra, esetleg hitoktatásra,
karitász-munkára.vlly módon lassacskán ez a csoport az egyház
község szívévé válhat.

7. tézis: a. Egy intézmény első feladatának kell hogy tartsa a vezetők
képzését, összefogását.
b.A plébánia első feladatának kell hogy tartsa a lelkipásztori mun

Vö.: Chr. L. 63,61. katársak (csoportvezetők stb.) képzését, összefogását.

Jézus is meghívott az őt követők közül tizenkét apostolt, s tanítá
sainak jelentős részét rájuk bízta. Szent Pál és a nagy rendalapítók
is különös gondját viselték azoknak, akiknek közösségvezető sze
repet szántak.

Vajon a plébániák felelősei hogyan törődnek munkatársaik lel
ki-emberi képzésével? Honnan vegyék rá az időt, miközben 3-4
falut látnak el?

A két említett brazil főpásztor egyházmegyéje legjobb papjait
emelte ki a plébániai lelkipásztorkodásból, hogy a világi lelki
pásztori kisegítők képzésével foglalkozhassanak. Így néhány év
múlva sok száz felkészült világi katekéta és közösségvezető állha
tott munkába.

Magyarországon is egyre több lelkipásztor ébred rá, hogy fő

feladata foglalkozni munkatársaival, hitoktatóival, az elkötelezett
képviselőtestületi tagokkal.

8. tézis: a.Egy ember benső átalakulásában pótolhatatlan szerepe van a
személyes kapcsolatoknak
b. Egy plébánia híveinek evangéliumi megújulása néhány emberrel
való személyes kapcsolattal kezdődik, nem a tömegek átalakulá
sával.

Az Evangelii Nuntiandi írja: "Szükséges szólnunk a tömegekhez,
»prédikálnunk a háztetókről«, "de a szónak be kell hatolnia az
egyes emberek lelkébe, személyesen. mintha ő lenne az egyetlen.
Éppen ezért az Evangélium nyilvános hirdetésén kívül mindig
szükség lesz a közvetítés másik formájára is: embertől emberhez...

EN 45,46; vö. PÉD 36. Urunk is gyakran gyakorolta ezt, az apostolok is így tettek."
Megdöbbentő, hogy az a Jézus, akinek az egész világhoz szólnia

kellett, akinek prédikációjára tolongva várt a nép, ráért annyi sze
mélyes beszélgetésre: az apostolokkal, Nikodémussal, .Lázárékkal.
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Hasonlóképpen apostolkodott Szent Pál is. Így vált képessé ar
ra, hogy viszonylag rövid egy helyben tartózkodás után minde
nütt alkalmas személyeket állítson a közösség élére. Vajon lehet
egy plébánia vezetőinek fontosabb dolguk, mint hogy minden
plébánián legalább néhány elkötelezett keresztényt neveljenek?
Az ilyen mély lelki nevelés azonban csak elmélyült személyes
kapcsolat, lelki vezetés során valósul meg. Nem ez a személyes
kapcsolat és nevelés volt az ősegyház és minden megújulás titka?

9. tézis: Élő krisztusi plébániát csak radikális evangéliumi élet képes lét
rehozni.

EN 75. "Az evangelizációjó módszerei fontosak,de a legkiválóbbmódszer sem
pótolhatja a Szentlélekműködését" "A világiak apostoli munkájának

Világiak 4. termékenysége attól függ mennyire eleven a kapcsolatuk Krisztussal".
Egy krisztusi plébánia megszületésének legelső feltétele, hogy

a közösséget vezetők maguk adják át életüket a Szentlélek veze-o
tésének, és hogy első feladatuknak tartsák, hogy a közösséget el
vezessék a Krisztussal való egyesülésre.

A közös cél A közösséget a közös cél teremti meg. Ám ennél is sokkal fon-
tosabb, hogy ez a cél a krisztusi élet jegyében fogalmazódjék
meg. Gyakori lelkipásztori tapasztalat, hogy egy keresztény kö
zösség elé vezetőik vagy lelkipásztoraik lelkesítő célokat tűznek, s
megszületik egy lelkes, aktív csoport. Amikor azonban az első akci
ók lelkesedése csökken, a közösségi élet elkezd lanyhulni. Rövidesen
feszültségek támadnak a tagok között, vagy éppenséggel bezárul
nak, s nem indulnak el megtérések körülöttük. Ennek oka több
nyire az, hogy e csoportot, plébániát vagy akár szerzetesrendet is
inkább a közös aktivitás, semmint maga Krisztus tartja össze.

Plébániáink, közösségeink ott kelnek új életre, ahol akad valaki,
aki meghívja a tagokat mélyebb evangéliumi életre. A legkülönbö
zőbb egyházi dokumentumok beszélnek erről a radikálisan evangé
liumi életről. Minden hitoktatás célja - mondja például a Catechesi
Tradendae -, hogy elvezessen a Krisztussal egyesülő életre: hogy a
hittanon részt vevő megtanuljon "egyre inkább úgy gondolkozni,

20. úgy ítélni, úgy cselekedni, ahogy Krisztus parancsai megkövetelik".
Az evangéliumi élet radikalitása több, mint amire a mai felnőtt

generáció nevelődött. A világ, a divat nyomása sokszor elbizony
talanít bennünket. Vajon a közvéleménnyel szemben merhetjük-e
a teljes Evangéliumot hirdetni a becsületesség, a szegénység, az
apostoli felelősség vagy a szexuális tisztaság területén? Az őskeresz

ténység mert szembeszállni a római kor züllött dívatjával, s ez volt
az ereje. Számos mai katolikus közösség is ezzel tud vonzani.

10. tézis: Egy plébánia működőképessége a közösség egységétől függ. Ezért
a lelkipásztorkodás elsőrendű feladata az egységre nevelés, a plé
bánia egészében és minden egyes közösségben.
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"Az evangelizáció sorsa nagymértékben az egyház egységének ta-
EN 17 núságtételétől függ". Majd még erősebben így fogalmaz: Az egység

"korunk evangelizációjának legnagyobb gyöngéje" . Bizonyára igaz
ez, nemcsak a világegyház, illetve az ökumené terén, hanem az
egyes plébániák vagy közösségek életében is. Persze ez nemcsak
korunk kérdése. Pálnak is minden levelében intenie kellett: "Ne
szakadjatok pártokra..."

Az egység kérdése Egészen új követelményként merül fel az egység kérdése a plé-
bánián. Amíg a plébánia minden tevékenysége kizárólag a plébá
nos és esetleg egy-két munkatársa tevékenységére korlátozódott,
az egység kisebb problémát jelentett. Ám ha az emberek élhetnek
szabadságukkal, ha jogokat, feladatokat kapnak, ha közösségeket
alkothatnak, akkor megnő a kockázata. is, hogy az egyik csoport
szembekerül a másikkal.

Sokan úgy tartják, hogy amikor a IL Vatikáni zsinat széleskörű

jogokat biztosított a világiaknak, akkor súlyos sebek, szakadások
támadtak az egyházban, egyházközségekben.

Ezzel a problémával kapcsolatban mindig hangsúlyoznunk
kell, hogy minden hívőt nap mint nap meg kell hívnunk a Jézus
akarta egység megvalósítására. Ez pedig csak úgy történhet, ha
minden hittanóra, csoportösszejövetel, képviselőtestületi ülés, ki
rándulás, ünnepség azzal kezdődik, hogy a résztvevők komolyan
elhatározzák: úgy akarják egymást szeretni, ahogy Jézus szeretett

Jn 15,12-13 minket.
Ahhoz, hogy egyek legyünk, hogy folytonosan a kölcsönös

szeretet uralkodjék köztünk (s ne viták és feszültségek), a szeretet
fenntartásának kedvéért folytonosan késznek kell lennünk arra,
hogy lemondani akaratunkról, elképzelésünkről. Az egység útja
nem lehet más, mint Krisztussal - és az Ö halálig tartó szere
tetével - való egyesülés útja.

A lelkipásztori munkában hatalmas ereje van az imádságnak és a
lelkiismeretvizsgálatnak.

Gondolataim is, amelyek néhány, a plébániai élet megújulására
vonatkozó irányelvet kíséreltek meg vázolni az egyház mai taní
tásának fényében, bizonyára az ima, az önvizsgálat csendjében
hatolhatnak belénk.
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