
DOKUMENTUM

CURSILLO

A mozgalom Spanyolországban, Mallorca
szigetén jött létre, az 1936-tól 1939-ig tartó
polgárháborút követően, melyben 500 ezer
ember, köztük az egyházüldözés következté
ben négyezer pap vesztette életét. Az egyház
ban ebben az időszakban a legaktívabb és át
fogóbb ifjúsági munka a Santiago de Com
postelába, Szent Jakab sírjához szervezett za
rándoklatok voltak, bizonyítva, hogy az egy
ház is képes tömegeket megmozgatni, nem
csak az uralmon lévő antiklerikális erők. Lel
ki vezetőjük Manuel Apareci és munkatársai
a zarándoklat vezetői számára rövid tanfo
lyamokat terveztek, hogy a zarándoklat val
lásos tartalmat kapjon. 100 ezer fiatalt akartak
megnyerni. A tanfolyam egy hétig tartott, és
egynapos lelkigyakorlattal kezdődött.

Innen ered a cursillo mozgalom neve:
megszületése 1943 nagyhete utáni id őszakra

és a tanfolyamok szervezésébe bevont Eduar
do Bonnin tevékenységével kapcsolatos. Bon
nin alapgondolata, hogy az embereket nem
az intézmények mozgatják, hanem az a köz
vetlen környezet, amelyben élnek. A környe
zetet kell megváltoztatni. Csak azokra va
gyunk hatással, akik környezetünk részei . A
szívükhöz kell elsősorban szólni, nem az ér
telmükhöz. Nem tanítani, hanem meggyőzni

kell őket. Bonnin a tanfolyamot három napra
és egy estére sűrítette, hiszen az emberek
nem tudnak egy hetet szakítani az idejükből.

A módszert úgy dolgozta ki, hogy alkalmas
legyen a kül önb özö társadalmi és kulturális
rétegek, hívők és hitetlenek meggyőzésére.

így váltak a tanfolyamok lelkiségi megújulási
mozgalommá, melynek további neves szemé
lyiségei Sebastian Gaya pap és Juan Hervas,
Mallorca püspöke.

A cursillo ugyan sajátos módszer, de
szerves része a lelkipásztori munkának. A he
lyi egyházban a mozgalom mindig az egy
házmegye vezetőjének engedélyével, szeren
es és esetben részvételével indul. A mozgalom
vezetői világiak és egy pap, akit az egyház-
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megye vezetője bíz meg. A tanfolyamokat pa
pok és világi munkatársak tartják. Ezen több
nyire külön vesznek részt a férfiak és a nők,

hogy az oldott, őszinte, baráti légkör gyorsan
kialakuljon. A férfiakat, ismerve visszafogott
ságukat, általában előbb hívják meg . Olyano
kat, akik a kereszténységet már ismerik, éle
tük rendezett vagy rendezhető, és alkalmassá
válhatnak kereszténységük továbbadására.
Hasznos, ha a tanfolyamra jelölteket a javas
lat alapján a munkatársak személyes beszél
getés során felkészítik. A tanfolyam három
napig tart, a résztvevők száma 25 fő körül
van.

A cursillo idején az elmélkedéseket és elő

adásokat papok és világiak vezetik. Az előa

dások inkább beszélgetések, mert nagy szere
pet kapnak bennük a hasonlatok, példák, sze
mélyes élmények, a tanúságtétel. Az előadá

sok témája kötött, a nemzetközi gyakorlatban
kialakított vázlatokon alapulnak. Hasonló
módon rögzített a három nap programja is.

A pap által vezetett elmélkedések a legfon
tosabb emberi kérdésekre adnak választ: Ki
vagyok? Kicsoda Krisztus? Hogyan néz rám
Krisztus? Hogyan kell Krisztusra néznem?
Mit kíván tőlem Krisztus?

A világiak keresztény életükről beszélnek,
arról, hogy mit jelent számukra az egyház, a
hitélet, az apostoli munka, a felelősség a k ö
zösségért és a világért, hogy miként alakítják
ki közösségi életüket.

A három nap igen rövid, ezért a cursillo a
bemutatott módszerrel - a kereszténység lé
nyegére összpontosítva - kívánja elérni,
hogya résztvevőkszembesüljenek önmaguk
kai és Istennel. Barátságot kössenek Krisztus
sal, megtapasztalják a közösség örömét, mert
csak így vállalhatják az apostoli küldetést. So
kak számára az Istennel létrejött személyes
kapcsolat megrázó élményt jelent, életét meg
változtatja, új irányba, Isten felé fordítja .

A hazatérő cursillista élménye hamarosan
elhalványul, ha azt tovább nem táplálja. Erre
három támaszt kap útravalóul:



- rövid útmutatót, mely program a hitélet
elmélyítéséhez. a hitismereti tanulmányok
végzéséhez, és az apostoli munkához;

- a kis közösség befogadja, és segíti a
megkezdett úton;

- a csoportok találkozója az ultreya (ma
gyarul "előre", s biztatást jelent), ahol a cso
portok beszámolóikkal egymás példájából
merítenek; a találkozó végén lehetőség sze
rint szentmisén vesznek részt, vagy szentség
imádást tartanak a helyi adottságok szerint.

A cursillo életében a csoportnak van a leg
nagyobb jelentősége. Ez segíti a cursillistákat
a kitartásban, és tartja fenn ezáltal az egész
mozgalmat. A csoportokat 3-5 fő alkotja,
melyben nők és férfiak együtt lehetnek. Az
összejöveteleket ideális esetben hetente tart
ják egy-másfél órára. Megbeszélik a lelki út
mutató szerint az elmúlt hét eseményeit, si
kereit, kudarcait. Beszámolnak közösen vég
zett apostoli munkáikról. Az összejövetelt
mindig a Szentlélek segítségül hívásával kez
dik, és hálaadással zárják.

A cursillo nem elkülönülő mozgalom az
egyházban, csupán módszere sajátos. mellyel
a keresztényeket az egyház kovászává kíván
ja tenni, és a kereszténységet az idegen szel
lemű emberekkel meg akarja ismertetni. Vég
ső célja, hogy az egyháznak megújulásában
még nagyobb lendületet adjon, és ezzel II. Já
nos Pál pápa felhívására részt vállaljon a vi
lág újra evangelizálásában.

1949 óta az egész világon mintegy 15 mil
lió katolikus végzett cursillót. Magyarorszá
gon 1989. április 13-16. között Iszkaszent
györgyön tartottuk az elsőt bécsiek, élükön a
spanyol [osef Cascales klaretiner szerzetes
pap irányításával, aki 1960 óta a mozgalom
elindítója német nyelvterületen. 1991-ben
Szombathelyen kanadai magyarok és Gaál Je
nő verbita szerzetes pap szervezte meg az el
ső tanfolyamot. Azóta valamennyi egyház
megyéból összesen 5100 fő részvételével 193
cursillót tartottunk. Magyarországi munka
csoport közreműködésével 1991-ben megtar
tottuk az első tanfolyamot Erdélyben, Gyer
gyó-Szárhegyen. Azóta több résztvevőnk volt
a Vajdaságból és Szlovákiából.

Jelenleg öt egyházmegyénkben működik
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szervezett munkacsoport. Arra törekszünk,
hogy munkánkat országos szinten is össze
hangoljuk, ezért az elmúlt évben nemzeti
munkacsoportot választottunk. Országos hír
mondónk a "de colores", amely egyben a kö
szöntésünk is (színes-pompás), de vala
mennyi egyházmegyei munkacsoportnak van
saját híradója.

RÉBAYLAJOS

A NEOKATEKUMENÁLIS ÚT

Az Út Spanyolországban, Palomerész ba
rakkjaiban indult, rendkívül szegény, a társa
dalomból kirekesztett emberek között. Har
minc évvel ezelőtt Kiko Arguello spanyol fes
tő belső indíttatásból ment a barakkok közé,
hogy együtt éljen a legnyomorultabbakkal.
Annyira szegények voltak, hogy nem véde
keztek Isten Szava ellen, elfogadták, hogy bű

nösök, hittek Jézus Krisztus megbocsátásá
ban, mert tapasztalták szeretetét, így kapták
meg a Szentlelket, és Ö cselekedett bennük.
Kezdett megszületni köztük a szeretet és az
egység: "a koinoia" olyanok közt, akik embe
rileg még csak emberi lények sem voltak. Ez
volt az alaptapasztalat; ezért az Út a megtérés
útja: el kell fogadnunk, hogy bűnösök va
gyunk, hogy tapasztalhassuk Jézus Krisztus
ingyenes megbocsátását.

A II. Vatikáni zsinatról hazaérkezőMorcil
10 bíboros kijelentette, hogy ez valódi keresz
tény közösség. Elsőnek Zamora és Madrid
egy-egy plébánosa kérte Kikót, hogy tartsa
nak ott is katekéziseket. Nagy meglepetésre
más szociális környezetben is születtek kö
zösségek a két hónapos katekézis után.

Az Út Spanyolországból Olaszországba
vezetett, majd az "itiner katekéták" karizmája
révén 1972 óta a világ 94 országába. (Itiner
katekéták azok a testvérek, akik önként vál
lalják a csoportos küldetést, a csoport tagjai
engedelmesen vállalják a missziót, személy és
hely válogatása nélkül, "akárkivel, akárho
vá".)

A Neokatekumenális Út a plébánia meglé
vő struktúráján belül nő ki, egységben a püs
pökkel. A közösségek olyan emberekből áll-



nak, akik korban, társadalmi helyzetben és
kultúrában különböznek egymástól, de ke
resztségük újrafelfedezése révén keresztény
életet akarnak élni. E közösségeknek az a
missziójuk, hogy "jele és szentsége legyenek
a missziós egyháznak" a plébánia belsejében;
megnyissák az evangelizáció konkrét útját a
távollévők számára.

1974-ben VI. Pál pápa erősítetteés sürgette
a Neokatekumenátus szükségességét az egy
házban: "...a katekumenátus az 6segyházban
a keresztség előtt történt, ti a keresztség után
csináljátok; nem az a fontos, hogy előtte vagy
utána, hanem hogy kell csinálni".

II. János Pál pápa kezdettől fogva támogat
ta az Utat. 1991-ben magyarországi látogatá
sa alkalmából külön fogadta a magyar itiner
katekétákat, és bátorította őket az Út folyta
tására.

A plébániákon általában az a tapasztalat,
hogy az egyébként vallásos embereknek ne
héz befogadni az Utat, amely a katekéták ve
zetése mellett, szakaszról-szakaszra vezeti
őket bűnös voltuk felismerésére. Hosszú út
során vezetik a már megkeresztelt testvéreket
e felnőtt hitre, hogy megismerjék Jézus Krisz
tus szeretetét, aki egyedül képes az emberi
életnek célt és megoldást adni.

A Neokatekumenális Út 1983-ban érkezett
el hazánkba. Ma nyolc egyházmegyében
negyven közösség él. Hétven magyar itiner
katekéta adja tovább ezt a karizmát - a test
vérek, akik az úton már elérkeztek egy bizo
nyos szakaszhoz, részt vesznek az egyház
községek szentségi pasztorációjában. Ezek a
csoportok komoly segítséget jelentenek a plé
bánosnak azáltal, hogy előkészítik az embe
reket a házasságra, az első áldozásra, betege
ket látogatnak, temetéseken vesznek részt.

WALTON GUSZTÁV

SZENT EGYED KÖZÖSSÉG

A Szent Egyed Közösség (Com unita di Sant'
Egidio) 1968-ban alakult Rómában, a II. Vati
káni zsinat szellemében. A Szentszék által el
ismert laikus közösség. Jelenleg szerte a vi
lágban több mint 15 ezer tagja van.
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Története akkor kezdődött,amikor egy ró
mai gimnázium néhány diákja elkezdett azon
gondolkodni, hogyan tehetnék konkréttá hét
köznapi életükben az evangéliumi szeretetet.
Elmentek a város peremén lévő barakknegye
dekbe, ahol a gazdag világ határára szorult,
Dél-űlaszországbólbevándorolt szegény csa
ládok éltek, a gyerekek az utcán nőttek fel,
nem jártak iskolába. Ez a néhány fiatal dél
utáni iskolát szervezett számukra, ahol vi
dám, játékos légkörben tanították őket írni,
olvasni. Ez volt az első lépés, amit a közösség
tett a szegényekért. Ahogyan egyre több fiatal
csatlakozott hozzájuk, látókörük tágult, a
szolgálat is egyre terebélyesedett, meghallot
ták és komolyan vették a város különböző

pontjain élő szegények kiáltását.
Ma a római közösség tagjai segítenek gye

rekeket, rászoruló idős embereket, fogyatéko
sokat, hajléktalanokat, látogatnak börtönöket
és AIDS-es betegeket ápoló kórházakat is.
Olaszországban nagy problémát jelent a be
vándorlókkal, főként a színesbőrűekkel

szembeni türelmetlenség. Számukra létrehoz
tak egy központot, ahová eljöhetnek jogi ta
nácsokért, egészségügyi ellátásért, élelemért.
A hajléktalanok számára menzát tart fenn a
közösség, a munkanélküli külföldieknek pe
dig egy iskolát, ahol olasz nyelvet tanulhat
nak. A közösség minden tagja végez valami
lyen szolgálatot. Alapítója és vezetője Andrea
Riccardi, a római La Sapienza egyetem törté
nész professzora.

Még a kommunizmus utolsó éveiben
kezdték megismerni Albánia elmaradott, fáj
dalmas világát. Ma iskolákat, kórházakat tá
mogatnak, nyaranta orvosok, ápolók és más
segítők töltik szabadságukat ebben az ország
ban, amelyet sok történelmi szál fűz Olaszor
szághoz. A közösség szívén viseli a balkáni
országok népei közötti kiengesztelődés elő

mozdítását, napjainkban közreműködik a
szerbek és a koszovói albánok közötti párbe
széd útjának keresésében.

1986-ban a pápa Assisi városába hívta a
különböző vallások vezetőit, hogy együtt
imádkozzanak a békéért. A Vatikánnal
együttműködve a közösség azóta évente
megrendezi ezt a találkozót.



Mindezekhez a tevékenységekhez a Szent
írásból merítik az erőt. A római Trastevere ne
gyedben álló Sant' Egidio templomban min
den este fél 9-kor imádságra gyűlnek össze a
közösség tagjai. Aki belép ebbe a kis temp
lomba, szimbólumainkeresztül azonnal meg
érezheti a közösség lelkiségét. A középpont
ban a Szentírás áll és a húsvéti gyertya, a fel
támadás fényét árasztva a látogatóra. A né
pek oltárán álló, különböző országokból szár
mazó keresztek a világ számtalan szenvedé
sére emlékeztetnek. Az egyik falon egy régi,
csonka Krisztus-szobor függ. Arra tanít, hogy
Jézus ma általunk tevékenykedik a világban,
a mi segítségünkkel érhet el a szeretet azok
hoz, akik szükséget szenvednek.

Magyarországon 1989-ben született meg a
Szent Egyed Közösség. Néhány magyar diák
a pécsi taizéi találkozón ismerkedett meg a
római közösség néhány tagjával, akik aztán
nyáron egy imahetet tartottak Budapesten.
Az Evangélium üzenete és a rómaiak lelkese
dése arra buzdított minket, hogy az ezeket a
napokat besugárzó remény ne érjen itt véget.

Rendszeresen járunk ma is az állami gon
dozottak intézeteibe, programokat szerve
zünk a gyerekeknek. A szolgálat néhány év
elteltével kibővült, az állami gondozott gye
rekeken kívül elkezdtünk szociális otthonok
ban és elfekvő intézetekben élő idős embere
ket látogatni Budapesten és Pécsett is, ahol
közben szintén született egy kis közösség.

Karácsony másnapján ünnepi ebédre hív
tuk idős barátainkat: a Magyar Szentek
Templomának plébániáján terítettük meg szá
mukra az asztalokat otthon készített finomsá
gokkaI a római Santa Maria in Trastevere kö
zösség szokását követve.

Közösségeink kicsik, fiatalokból, főként

egyetemistákból állnak. Anyagi kereteink is
szűkösek.

Az idősek és az intézeti gyerekek barátsá
ga olyan élmény számunkra, amely növeli
bennünk az érzékenységet a társadalmi prob
lémák iránt. Meggyőződésünk, hogy ezekbe
nem kell és nem is lehet beletörődni...

A magyarországi cigányság életét szeret
tük volna jobban megismerni, sokat olvas
tunk, beszélgettünk és ellátogattunk Alsó-
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szentmártonba, egy baranyai cigánylakta te
lepülésre, ahol a lakosság és a falu papja is
nagy szeretettel fogadott minket. A pécsi kö
zösség orvos tagjai két hétvégét töltöttek a fa
luban, megvizsgálták a gyerekeket, a rászoru
lókat beutalták a környék rendelőintézeteibe.

A harmadik évezred küszöbén a társada
lom kihívásaira szeretnénk hiteles keresztény
válaszokat találni, közös életünk alappillérei
re építve: az imádság és az Evangélium hir
detése különösen az egyháztól távol élő em
berek körében; a szegények szolgálata a II.
Vatikáni zsinat szellemében ("Az egyház
mindenkié, különösen a szegényeké" 
XXIII. János pápa), a testvériség megélése a
közösségen belül és kívül, más feleke
zetekhez, vallásokhoz tartozó hívőkkel való
párbeszéden, együttműködésenkeresztül.

THULLNER ZSUZSANNA

EQUIPES NOTRE-DAME

Az Equipes Notre-Dame a házas lelkiség
mozgalma. E.N.O. a mozgalom nevének
nemzetközileg ismert és használt rövidítése.
E kezdőbetűkhöz ragaszkodva, hazánkban az
"Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére"nevet
adtuk mozgalmunknak. Laikusok mozgalma
ez, a Kánonjogi Kódex definíciója szerint:
"nemzetközi katolikus magánjogi egyesület,
amelyet hívők vezetnek és irányítanak".

Az E.N.D. célja a keresztény házaspárokat
segíteni abban, hogy az egyház tanításához
híven, a házasság szentségének minden di
menzióját felismerjék és megéljék, tagjai pe
dig a házasság szentségében élő házaspárok,
akik a mozgalom céljait és módszereit meg
kísérlik életükben megvalósítani. A mozga
lom Alapítólevelének bevezetője így ír erről:

"Korunkban a házasság intézményét sokszo
rosan megkérdőjelezik. Ezért nagyon fontos
sá vált, hogya keresztény házaspárok újra rá
ébredjenek a házasság szentségével kapott hi
vatásukra. Számos család ezért elhatározta,
hogy erőit egyesíti az Equipes Notre-Dame
családcsoportjaiban. Arra törekednek, hogy
keresztségi fogadalmuknak teljességgel ele
get tegyenek: Krisztusért, Krisztussal és



Krisztus által akarnak élni, feltétel nélkül Ne
ki szolgálni. Őt ismerik el családjuk fejének
és Urának, Evangéliumát pedig családjuk
alaptörvényének tekintik. Azt akarják, hogya
házasság szentsége által megszentelt szere
tetük az Úr dicsérő énekévé váljék."

Az E.N.D. házas lelkiségi mozgalom több
mint 50 éve, Franciaországban született,
mintegy válaszu! a kor házasságellenes kihí
vásaira. Henry Caffarel atya és néhány házas
pár voltak az alapítók, még 1938-ban. 1947.
december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünne
pén, az Equipes Notre-Dame Alapítólevelé
nek létrejöttével vált teljessé a megalapítása.

Az alapítók a mozgalom létrehozásakor
abból indultak ki, hogya családok a minden
kori társadalom alapsejtjei, a házaspárok pe
dig azok alappillérei. Egészséges társadalom
erős alapokon nyugvó, tisztaszívű házaspá
rokra épül, akik házassági szövetségüket
folytonosan.,karbantartják", nehogy a hét
köznapok taposómalmának martalékai legye
nek. A bajokat megelőznikell, Isten segítségét
és Szűz Mária közbenjárását kérve.

Az E.N.D.-t 3-6 házaspárból álló csoportok
alkotják a baráti pappal együtt, aki nem ve
zetője, hanem egyenjogú tagja a közösségnek
-hiszen az E.N.O. világiak mozgalma. A pap
gondoskodik arról, hogy a csoport egy-egy
adott témakörben megismerje az egyház ál
láspontját, és ugyanakkor mint egyenrangú
tag megéli a közösségbe tartozás élményét.

A csoportok rendszerint havonta egyszer
jönnek össze, és együtt töltik az estét. Az ér
kezést szerény agapé követi, ezalatt a házas
párok elmondják egymásnak, hogy mi történt
velük az elmúlt találkozás óta. Ezután közö
sen imádkoznak, majd az előre kiválasztott
témát ismertetik és megvitatják. Az összejö
vetel végén kijelölik, hogy az elkövetkező

időben melyik lesz az a "sarkalatos pont",
életszabály, amely szerint élni igyekeznek. A
családok közötti kapcsolattartás két találkozó
között sem szűnik meg.

Az E.ND. házaspárok életfeladatként vál
lalják az említett "sarkalatos pontok" betartá
sát. Melyek ezek? - A rendszeres közös bib
liaolvasás a házastárssal, közös ima a család
dal, vagy az úgynevezett "leülés órája", ami-
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kor a házastársak havonta egy alkalommal
egymással négyszemközt beszélgetnek éle
tükről, terveikről, mint amikor még csak ud
varoltak egymásnak. A házaspárok évente
egyszer közös lelkigyakorlaton vesznek részt.

A mozgalom három alapdokumentuma:
az Alapítólevél, annak Kiegészítődokumentuma,
mely időről-időre a körülményekhez és kihí
vásokhoz igazítja az E.N.D. közösségek éle
tét, a harmadik pedig az Új Impulzus elneve
zésű okmány, mely igyekszik elősegíteni a
kisközösségi együttlét megélését az egyház
ban és a világban. Jelenleg 35 ezer E.ND. cso
port működik az egész világon. Hazánkban
1992 óta vannak jelen. Budapesten négy, Deb
recenben kettő, Csobánkán és Zsámbékon egy
egy csoport félszáz házaspárral. Erdélyben és
Kárpátalján is érdeklődnek már a mozgalom
iránt. Az országos szintű éves lelkigyakorlat a
csoportok egymás közti találkozásának is he
lye.

PAPP TAMÁS

FERENCES VILÁGI REND

Idén ünnepeljük megújított regulánk jóváha
gyásának 20. évfordulóját.

Amikor Assisi Szent Ferenc a "bűnbánó"

testvérekhez és nővérekhez szóló buzdítását
megírta, talán nem gondolta, hogy újabb rendet
alapít, pedig ez lett alapja az 1221-ben IV. Mik
lós pápa által jóváhagyott Regulának, amely VI.
Pál pápasága alatt nyerte el mai formáját 1978
ban.

Még Szent Ferenc életében megjelennek
országunkban a szerzetesek, majd azok is,
akik a világban élve akarják megvalósítani
életükkel az Evangéliumot. Ezek közt neves
és híres személyek is vannak, például II. End
re lánya: Árpádházi Szent Erzsébet, aki a fe
rences világi rend védőszentje Szent Lajos ki
rállyal együtt.

A III. rendet 1950-ben a szerzetes rendek
kel együtt szétzavarták, nyilvános működését
lehetetlenné tették. 1989-ben éled t formálisan
is újjá Ferences Világi Rend (FVR) elnevezés
sel. 1990-ben csatlakoznak azok a testvérek és
nővérek, akik elfogadják a megújított regulát.



Jelenlegi létszámunk a képzésben résztvevők

kel és az érdeklődőkkel együtt 850 körül van.
Fogadalmas testvéreink száma 654.

A megújult Nemzetközi Közösség 1995. jú
nius 24-én fogadta be hivatalosan a FVR Ma
gyarországi Közösségét.

Assisi Szent Ferenc személyében az egy
ház olyan ajándékot kapott a 12-13. század
fordulóján, amely akkor is megújulását segí
tette. Mi, világiak szándékunk szerint mint
egy kíegészítiük, s a világban élve láthatóvá
tesszük azt, amit "Szent Ferenc karizmájá
nak" mondanak.

A karizmák - amelyekkel bizony nem
mindig "gazdálkodunk" jól - talán a legin
kább a következőkben foglalhatók össze:

- a magunk istenkereső útiát testvéri kö
zösségben, szeretetben igyekszünk megélni;

- ennek az életnek a kibontakozásához
"elkötelezzük magunkat, hogy egységben
élünk a pápával, a püspökkel, a papokkal, a
bizalom szellemétől áthatott olyan dialógus
ban, mely nyitva áll apostoli kezdeményezé
sekre" (írja regulánk);

- életünkben igyekszünk megszerezni
(elfogadni) azt a mélységes hitet és bizalmat,
amelyből nyilvánvalóvá válik számunkra,
hogy ez a világ - még ha ez nem mindig
látható is - megváltott. Legfőbb feladatunk,
hogy mi magunk megváltozva és keresztsé
günkhöz méltóvá válva azokat a folyamato
kat támogassuk, amelyek ennek kifejezői;

- ez az alapja annak az örvendező lelkület
nek: örvendezni a teremtés, a megváltás és az
újjáteremtés csodáján a hétköznapokban is;

- az egyszerűséget - melyet "Szegény
ség Úrnő" rokonaként emlegetnek - is rnin
tának és célnak tartjuk:

- a békességszerzés világunkban éppen
úgy időszerű, mint Szent Ferenc korában.
Azon fáradozunk, hogy minden teremtmény
nek békessége legyen Istennel, az emberekkel
és a természettel.

Az elsődleges cél: egész életünk odaadása
és az élet örömének továbbadása ott, ahová
az Úr éppen állított minket.

Ahogy a II. Vatikáni zsinat az egyház fel
nőtt tagjaként ismeri el a világi embert, úgy
rendünk törekvése is az, hogy tagjait felelő-
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sen megélt hitre segítse, és bíztatja arra, hogy
éljen felelősségével.

Rendünknek önálló szervezete van - he
lyi, regionális és országos, illetve nemzetközi
szinten - szemben a korábbi kolostorokhoz
kapcsolódó, és a szerzetesekhez kötődö fel
építéssel.

A háromévenként (titkos szavazással)
megválasztott tisztségviselőkminden szinten
tanácsot alkotnak, és e tanácsok vezetik a kö
zösségeket. A tisztségek a felelősségvállalás

területének és mértékének megfelelően a kö
vetkezők: miniszter (szolga!), helyettese, tit
kár, képzési felelős és gazdasági felelős. A ta
nácsok tagja az ún. lelki asszisztens is, aki va
lamelyik I. rendi közösség tagja. 6 a ferences
lelkiség "őre", kialakulásának, fejlődésének

legfőbb segítője.

Rendünk "alkotmánya" a Regula. Az ab
ban foglaltak bővebb kifejtését adják a nem
zetközi szinten kidolgozott AltaIános konstitúci
ók, részletesebb és helyi igényekhez és lehető

ségekhez igazodó kifejtését pedig a megfelelő

szintű Statútumok.
Mint minden radikális törekvés az élet

evangéliumi alapokon történő megélésére,
Szent Ferenc Világi Rendje is nagyszerű lehe
tőséget kínál azoknak, akik erre törekszenek.

NÉMETH BÉLA

MAGYAR BÁRKA KÖZÖSSÉG

"Megosztott, gyakran kemény világunkban a sé
rült ember rávezet minket a bizalom, az egyszerű

ség, a szeretet, és az egység útjára."
Jean Vanier

A "Bárka" szó hallatán először a bibliai Noé
jut eszünkbe. Noé bárkája a megmenekülés
lehetősége, az oltalom, a biztonság, Isten szö
vetségének és hűségének a jele volt az elem
bertelenedett világban.

A Bárka valami hasonlót jelent a sérült em
berek számára; a közösséget. az otthont, ahol a
bizalom, a megbocsájtás, az egyszerűség, a sze
retet szövi át mindennapi életünket.

A Bárka olyan család-közösség, amelynek szí-



vében az értelmi fogyatékos személy áll. Keresz
tény közösség, amely az Evangéliumból él.

Hisszük, hogy a sérült ember élete nem
személytelen "eset", szüksége van arra, hogy
szíve meglévő kincseire személyes megerősí

tést kapjon. A képességeiben, pszichéjében
sebzett embemek is megvan az adottsága a
szeretetre, melyet Isten Lelke tud felfakaszta
ni benne. Isten különösen szereti Öt!

A Bárka tudatában van annak, hogy nem
tud minden értelmileg sérült embert befogad
ni. Nem megoldást, hanem jelet akar kínálni
- annak a jelét, hogy a társadalomnak, ah
hoz, hogy igazán emberivé legyen, a gyengék
és az elnyomottak befogadására és tisztelet
ben tartására kell épülnie.

A Bárka a remény jele kíván lenni egy
megosztott világban. Közösségei, amelyek el
térő szellemi képességű, különböző szociális
hátterű, vallású és kultúrájú emberek szövet
ségeire alapulnak, az egység, a hűség és a ki
engesztelődés jelei szeretnének lenni.

A Bárka az életével hirdeti, hogy a súlyo
san sérült személyek léte nem fenyegetés, ha
nem érték: lehet velük egy úton haladni és
együtt növekedni! A Bárka-közösségben szel
lemi sérültekkel igyekszünk együtt élni, dol
gozni. Segíteni akarjuk őket a növekedésben
és abban, hogy annyira önállóvá váljanak,
amennyire csak lehetséges, de elsősorban

nem tenni akarunk valamit "értük", hanem
szeretnénk együtt lenni "velük".

A szellemi sérült - akárcsak minden félreállí
tott, kivetett ember - sajátos szenvedése abban
áll, hogy kizártnak, értéktelennek érzi magát, akit
nem szeretnek. A közösség mindennapi életében
és a szeretetben lassan kezdi felfedezni, hogy ér
tékes, hogy szeretik, hogy szeretetreméltó.

A Bárka (L'Arche) közösség 1964-ben szü
letett a franciaországi Trosly-Breuil-ben. Ala
pítója: Jean Vanier, két felnőtt értelmi fogya
tékos férfit (Raphaelt és Philippet) fogadott
egy állami intézetből. s megosztotta velük
életét. Hármójuk szövetsége lett a Bárka kö
zösség alapja. Ma már több mint 100 közös
ség él mind az öt kontinensen.

1989-ben Jean Vanier Kecskeméten lelki
gyakorlatot tartott, és utána nem kis erőfeszí-
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téssel, néhány személy baráti összefogásával
született meg az első magyar "Bárka"!

Családcsoportos jellegű otthonunkat a
franciaországi L'Arche szervezet lakóközös
ségeinek mintájára és szakmai segítségével,
természetesen a magyar körülményekhez
adaptálva valósítottuk meg.

Az első magyar Bárka Otthon-ház példa
ként szolgál arra, hogy ez a gondozási forma
is elterjedhessen országunkban. Olyan ott
hont hoztunk létre, ahol az értelmi fogyaté
kos személyeket egy életen át biztonság, sze
mélyes odafordulás veszi körül.

Ebben az életközösségben a "gondozó" és
"gondozott" viszonya átalakul. Testvéri sze
retet-kapcsolat alakul ki közöttük. amelyben
gyakran az egészségesek a megajándékozot
tak és a sérült emberek felfedezhetik, hogy az
ő életük is egyedülálló értéket képvisel.

Otthonunk lakói hat, állami gondozásban
felnőtt fogyatékos személy, akik túl vannak a
tankötelezettségi korhatáron. Felvételük val
lási és szociális származásukra való tekintet
nélkül történt. Öt segítő munkatárs él velük,
akik tudatosan választották a fogyatékos sze
mélyekkel való együttélést, a Bárka Közösség
lelkületében. A Bárka Otthon működéséhez

egy orvos-, pszíchológus-, pszichiáter, gyógy
pedagógus team ad szakmai segítséget.

1990 nyarán megalakítottuk a Bárka Egye
sületet, majd 1991 márciusában a Bárka Ala
pítványt. A Nemzetközi Bárka Szövetség,
külföldi és hazai adományok segítségével
megvásároltuk és speciális igényeink szerint
átépítettük a Dunaharasztiban lévő otthonun
kat.

A község vezetése, lakói, egyházközségei
befogadták közösségünket. A baráti kapcsola
tok természetes módon alakulnak a szom
szédsággal és a helyi gyülekezetek tagjaival.
Közösségünk több felekezetű keresztény kö
zösség, tagjai a katolikus és református egy
házba tartoznak. Mint közösség pedig, híd,
találkozási hely szeretne lenni a keresztény
egyházak tagjai között. Sérült lakóink jelenlé
te pezsdíti az egyházközségek életét. Részt
vesznek a liturgiákon, az ifjúsági csoportok
életében, s hűségükkel. imádságukkal Isten
szeretetének jelei az egyház tagjai számára.



A Bárka Közösség életének másik színtere
a kézműves műhely vagy nappali foglalkoz
tató. Hazai támogatások elnyeréséből felépí
tettük a 25 értelmi fogyatékos fiatalt foglal
koztató műhelyt, ahol jelenleg nyolc segítő

irányítása mellett, a Bárka Otthon lakóin kí
vül más, a családjaikban élő fogyatékos fiata
lok számára is munkát tudtunk biztosítani.

A műhely 1993 decemberi megnyitása új
kapcsolatteremtési lehetőségek forrása lett.
Az új munkakapcsolatok, valamint az itt ké
szített termékek egyaránt közvetítik közössé
günk alapvető értéküzenetét. A szövés, gyer
tyaöntés, kertészet és exluzív papíráru készí
tése folyik itt. A képző- és színházművészeti

foglalkozások során megszülető értékeknek
méltó helyet keresünk társadalmunkban.

Közösségünket elsősorban a barátok ado
mánya, szeretete, munkája, és imája tartja
fönt. Idén egy második Otthon-ház építése
kezdődik el, ahová majd újabb sérült szemé
lyeket fogadunk be.

Befejezésül Jean Vaniertől idézek néhány
gondolatot:

"Szeretni annyit jelent, mint igazán érdek
lődni valaki iránt, figyelemmel fordulni felé.
Tisztelni úgy, amilyen; sebeivel, sötétségeivel
és szegénységével, de képességeivel, rejtett
adományaival is.

Hinni benne, hogy képes növekedni, akar
ni, hogy előre haladjon. Elfogadni, hogy mély
és tartós kapcsolatot kössünk vele; gyöngesé
gei és sebzettségei, a lázadás vagy depresszió
lehetősége ellenére..."

CSERNYÁK PÉTER

MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG

A nemzet IxJldogsága tagjainak személyes tisztességén,
vallásos és polgári erényein múlik,
szebb jövőjének záloga az erényes, a becsületes ifjúság.

Kolping Adolf

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb fel
adata, hogy tagjaival egyre mélyebben meg
ismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal
tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útrnu-
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tatás Adolf Kolping életpéldája és műve, va
lamint a katolikus társadalmi tanítás.

Fontos, hogy az egyesületen belül az egyes
tagok az otthon védettségét tapasztalják
meg. A Kolping-esaládban megélhetik és ki
bontakoztathatják kereszténységüket azál
tal, hogya tagok egymással szolidáris kö
zösséget alkotnak, életproblémáik megoldá
sában egymás segítségére lehetnek. A Kol
ping-családok nyitottak mindazok iránt,
akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből

indíttatva részt kívánnak vállalni a társa
dalmi problémák megoldásában, a jövő ala
kításában.

Adolf Kolping mint kölni egyházmegyés
pap 1849-ben indította el mozgaImát. Teoló
giai tanulmányai és pappá szentelése előtt

iparosként a cipész szakmában dolgozott.
Fiatal káplánként személyes küldetését abban
ismerte fel, hogya nyomasztó szociális prob
lémák enyhítésének szentelje életét. A katolikus
legényegylet megalapításával ki akarta vezetni
a fiatalokat elszigeteltségükből, életük sikeres
megoldásához kívánt segítséget nyújtani, közös
művelődés és önsegélyezés megszervezésével a
kereszténységet életszerűen és bátran akarta
belevinni a gyakorlati életbe.

Kolping 1856 májusában látogatott Ma
gyarországra, ahol elgondolásait lelkesedés
sel fogadták. Még abban az évben megalakult
a fővárosi egyesület. Az első világháborúig
Kolping mozgalma folytonosan terjedt, az
egyesületek száma 80 fölé emelkedett az ak
kori magyar királyság területén.

A múlt század katolikus legényegyleteiben
foglalkoztak szakmai továbbképzéssel, beteg
segélyező szervezetet hoztak létre, tartalmas
szabadidő programokat szerveztek. Magyar
országon az első világháború és a monarchia
felbomlása után 1922-ben alapították meg 58
egyesülettel a katolikus legényegyletek önál
ló nemzeti szövetségét. A Kolping-mozgalom
ezután élte virágkorát egészen a második vi
lágháborúig. 1933-ban már 162 egyesület lé
tezett, 1946-ban pedig több mint 200 helyi
egyesületről számoltak be.

Tevékenységük fontos szociális és pedagó
giai feladatokra irányult: szakmai tanfolya
mok, iparos versenyek és kiállítások, házas-



ságra felkészítő előadások, kulturális rendez
vények, vallásos nevelés és világnézeti okta
tás. 1926 óta leányok részére működött a
"napsugár-Iányok" nevű testvérszervezet is.

A II. világháború után a kommunista
rendszer feloszlatta a katolikus legényegyle
teket. Kolping mozgalma 1989-ben éledt újjá
a Pécsi Kolping Család megalapításával. A
Magyar Kolping Szövetség 1990 novemberé
ben az akkor létező 7 egyesületből alakult
meg. Kolping látogatásának 140 éves évfor
dulójára 1996-ban az egyesületek száma 80
fölé emelkedett. Jelenleg - közel négyezer
taggal - 90 Kolping-esalád működik Ma
gyarországon.

A Kolping-mozgalom alapját a Kolping
családok képezik. Az egyes Kolping-családok
rendszerint plébániákon szerveződnek,A kö
zösség jellegzetességei:

- családszerű: Kolping a közösség minta
képének a természetes családot tekintette;

- nemzedékeket átfogó: a fiatalok kezdemé
nyezőkedvétés lendületét az idősebbek meg
fontoltsága és élettapasztalata egészíti ki;

- demokratikus: a közösségi élet kialakítá
sában mindenki részt vehet. A tagok maguk
választják meg vezetőségüket;

- továbbképző: a Kolping-esalád önképző

közösség. Igyekszik olyan továbbképzési le
hetőséget biztosítani, mely a tagok személyes
boldogulása szempontjából hasznos;

- tettre kész: a szociális problémákat felis
merve a közösség tevékenyen részt vesz a
szükséges feladatok végrehajtásában.

Jelenleg három szomszédos egyházmegye
Kolping-családjai alkotnak egy-egy körzeti
szövetséget. Az ország 12 egyházmegyéjéből

így négy körzeti szövetség jött létre.
Fontos intézmények a Szekszárdon, Vár

palotán, Zalaegerszegen, Esztergomban,
Gyöngyösön és Nagykállóban működő Kol
ping szakmai oktatóintézetek, illetve szak
képző iskolák. A fiatalok a háztartásvezetés
ben, a szabás-varrásban, a fafeldolgozásban,
a vendéglátásban és a kertészetben tesznek
szert szakmai ismeretekre. Esztergomban
egyéves szakmai előkészítő tanfolyam kereté
ben a fiatalok megismerkedhetnek a fa- és
fémmegmunkálás, a textilfeldolgozás, a fes-
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tés-mázolás ésa vendéglátás szakterületeivel.
Egyes Kolping szakmai oktatóintézetekmun
kanélküli felnőttekátképzésére szakképzett
séget biztosító tanfolyamot is indítanak. Az
intézmények tevékenységét a Kolping Okta
tási és Művelődési Alapítvány koordinálja.

A "G-t-B-Augsburg" a Magyar Kolping
Szövetséggel közösen alapította a "G-t-B-Bu
dapest" szakmai oktató intézetet, főleg mun
kanélküli szakmunkások továbbképzésére,
mégpedig CNC gépkezelő és programozó,
CAD, számítástechnika, elektronika, ügyvitel
technika, angol-német nyelvoktatás területein.

A "G-t-B-Budapest" a központja a gyakor
lati kereskedelmi ügyvitelre oktató korszerű

hálózatnak is, amely összefogja négy város
ban működő Kolping Kereskedelmi Gyakor
lócégek tevékenységét is.

A szociális helyzet javítását célozza az AI
sópáhokon felépült Családi Üdülő és Tovább
képző Intézmény,

SZAB6]ÁNOS

KALÁSZ

A KALÁSZ szeretne gyengéd, szerető, tiszta,
hűséges feleségeket Isten szeretetéből táplálko
ZÓ, oltalmat adó édesanyákat nevelni a kislá
nyokból. Olyan édesanyákat, akik meg tudják
tapasztaltatni gyermekeikkel, hogy van szeretet,
van anyanyelv, család és haza, hogy fontosak és
nélkülözhetetlenek vagyunk egymás számára.
Időszerű volt ez már a két világháború között
is, de talán még időszerűbb napjainkban.

A 30-as években két éber lelkiismeretűfia
tal nő rádöbbent arra, milyen kevéssé törődik

a társadalom a nők képzésével. Mennyire
nem készíti fel senki őket sajátos női hivatá
sukra. Tömérdek feladat van - az ő idejük
ben főként a falusi környezetben élő - lá
nyok hiányos nevelésének pótlásában. Ök
hozták létre a KALÁSZ-t 1936-ban: vagyonu
kat és életüket szentelték e célra. Tíz év múlva
már 100ezer tagja volt, 1949-ben betiltották. Ek
kor a KALÁSZ-nak Pettenden, Bodajkon és
Szadán népfőiskolája, Budapesten népművé

szeti boltja, kéthetente megjelenő újságja volt.
A KALÁSZ egyházmegyénként szervező-



dött, egyházmegyei titkár vezetésével, az
egyházmegye és a KALÁSZ Központ munka
társaként. Segítséget is mindkét helyről ka
pott, de megvolt a szükséges önállósága.

Összegyűjtötteés felélesztette a magyar fa
lu legjobb hagyományait. Az 1980-as években
- amint erre mód nyílt - az egykori vezetők
és fiatal lányok élesztették újra a KALÁSZ-t.
A KALÁSZ a múlt hagyományait őrizve, de
a mai kor hangjának megfelelően új megfo
galmazásban igyekszik továbbra is a mai lá
nyokat-asszonyokat a széthulló családok
megmentése érdekében mozgósítani.

Az alapítók célkitűzései ma is megállják
helyüket. Más körülmények között, de
ugyanúgy érvényes, hogy a lányokat női hi
vatásukra fel kell készíteni mind a családban,
mind a társdalomban.

Szervezetileg a helyi plébániákhoz tartoz
nak. Több helyen működnekmár egyházme
gyei vezetők is. A központ Budapesten van.

Leánycsoportjaink feladata az otthonterem-
tés művészetének továbbadása.

A kéthetenkénti foglalkozások részei:
- hídépítés (harmónia Istennel);
- erkölcsépítés (harmónia az embertársak-

kal);
- értékmegőrzés és értékápolás (harmó

nia szűkebb és tágabb környezetünkkel, ezen
belül: egyházi és nemzeti kultúránk hagyo
mányainak ápolása);

- az otthonteremtéshez szükséges tudás
tanulása: főzési, háztartási ismeretek (ha lehet
kertészkedés), ünnepelni tudás, díszítés, szé
pítés, vidámság, játékos összejövetelek rende
zésére felkészülés, anyai, asszonyi hivatá
sunkra való készülés;

- karitatív szolgálatok végzése - takarí
tás, gondozás, környezetápolás, ruhagyűjtés

és elosztás stb.
Az asszonycsoportok összejövetelei in

kább a lelki erősödést és a szolgálatokra való
felkészülést célozzák.

Több napos programjaink; lánytáborok az
ország különböző részein; tanfolyamok, ve
zetőképzők; találkozók, zarándoklatok; sze
mélyiségépítő ún. lelkigyakorlatok; "meny
asszonyiskolák"; bentlakásos főzőiskolák;

"tíz falu egy asztal" mozgalom, amikor egy-
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egy falu 1-2 napra vendégül hívja a környező

tíz falu asszonyait gondolataik, érzéseik, kin
cseik megosztására fehér asztal (oltárasztal és
ebédlőasztal) mellett a Szent István korabeli j.Iű

falu egy templom" értékeinek felelevenítésére.
Kiadványaink szolgálják a KALÁSZ-esa

lád vérkeringését. Kéthavi újságunk az ÚJ
KALÁSZ. Ugyancsak kéthavonta jelenik meg
a vezetők lapja, a Tarisznya.

NÉNYEl GÁBORNÉ

KATOLIKUS IfJÚSÁGI MOZGALOM

A Katolikus Ifjúsági Mozgalom Egyesület
1989 novemberében országos társadalmi
szervezetként alakult. Alapító okirata szerint
feladatai közé tartozik a katolikus világnézet
és értékrend megjelenítése közéleti síkon, az
emberi közösség és a szolidaritás vállalása.

Az egyesület alapító tagjai társadalmi kérdé
sekre fogékony katolikus értelmiségiek, egyete
misták voltak, akik közül a többpártrendszer
kialakulása után sokan úgy gondolták, hogy in
kább a politikai életben vállalnak szerepet. Ez
zel párhuzamosan növekedett az egyesület
taglétszáma, ami jelenleg kb. háromezer fő.

Több egyetemista és területi csoport alakult.
Az egyesület tevékenységét az elmúlt

években a magyar katolikus egyház ifjúsági
életének szempontiából fontos események
formálták: 1993 augusztusában került sor
Kismaroson arra az országos ifjúsági konfe
renciára, amely az ifjúsági ügyekkel megbí
zott püspök-referens vezetésével létrehozta
az öt magyarországi katolikus ifjúsági régiót.
A regionális ifjúsági munka keretében az
egyesület munkatársai megkezdték az Eszter
gom-Budapesti Főegyházmegye ifjúsági éle
tének feltérképezését, az erre vonatkozó adat
bázis felépítését.

A KIM tevékenysége természetesen orszá
gos feladatokat is jelent, évek óta rend
szeresen szervezzük a nyári taizéi zarándo
kutakat, illetve az év végi Európai Ifjúsági Ta
lálkozókon való magyar részvételt. 5 éve társ
rendezői vagyunk az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyepünkösdhétfőimáriaremetei
majálisának. Rendszeresen sor került KIM-



bál okra, valamint nyári táborokra. szabad
egyetemekre is. Idén nyáron az európai integ
ráció és a keresztény értékek témakörben
szervezünk szabadegyetemet Sopronban,
amelyet egy színházi tábor is kísér. Az elmúlt
években a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
hallgatóinak ösztöndíj-kiegészítést nyújtot
tunk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a
közélet ifjúsági eseményeit, taglétszámunk
ból adódóan pályázatokon igyekszünk anya
gi támogatást is nyerni az egyházmegye, il
letve a régió ifjúsági munkájának végzéséhez,
különféle szintű már működő és újonnan in
duló vezetőképzés segítségével (Apostol-is
kola középiskolások számára, Hajszoló).

Egyesületünknek 1996-ig csak természetes
személyek lehettek tagjai, azonban feladata
ink hatékonyabb végzéséhez a legutóbbi köz
gyűlésünkön módosítottuk az alapszabályt, és
jogi személyek (például más egyesületek) is tag
jai lehetnek a Katolikus Ifjúsági Mozgalomnak.
A korábbi szóbeli jóváhagyás után folyamatban
van országos egyházi egyesületként való be
jegyzésünk kérelmezése, illetve napirenden van
egyházmegyei tagszervezetek létrehozása is.

GÁBOR MIKLÓS

~ATOLIISUS IFJÚSÁGI.. ,
ES FELNOTTKEPZESI SZOVETSEG

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövet
séget (KIFE) 1994 decemberében olyan kato
likus szervezetek hozták létre, melyek tevé
kenysége az ifjúsági- és felnőttképzéshez

kapcsolódik. Az alapítók szándéka olyan fó
rum létrehozása volt, ahol megvalósul a kü
lönböző régiók hasonló tevékenységet folyta
tó szervezeteinek kommunikációja. A másik
fő cél: megtalálni az utat és az eszközöket ah
hoz, hogy minél jobban megismerjék és minél
szélesebb körben ismertté tegyék az egyház
társadalmi tanítását. A II. Vatikáni zsinat arra
buzdítja híveit, klerikusokat és laikusokat
egyaránt, hogy tevékenyen vegyenek részt az
egyház munkájában. A Szövetség struktúrája
és jellege - civil szervezet katolikus egyházi
jóváhagyással - is tükrözi ezt a gondolatot.
A KIFE 22 tagszervezetet tömörítő gyújtő-
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szervezet, melynek tagjai jogi személyek
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezetek lehetnek.
A szövetség tevékenysége:

- Hozzájárul olyan képzési modellek ki
fejlesztéséhez, melyek elősegítik a katolikus
egyház társadalmi tanításának megismerteté
sét és gyakorlati alkalmazását.

- Terjeszti és támogatja az egyes tagok
által kidolgozott programokat.

- A tagok számára közös programokat
szervez, oktatási anyagokat készít, informáci
ós anyagokat ad ki, továbbképzéseket szer
vez.

- Kapcsolatokat épít ki és tart fenn kül
földi ifjúsági- és felnőttképzéssel foglalkozó
szervezetekkel.

- Tájékoztatást ad hazai és külföldi pá
lyázati lehetőségekről.

- Minden ősszel konferenciát rendez,
melynek célja a találkozási lehetőség megte
remtése a képzésben részt vevő szakemberek
számára, irányvonalak, súlypontok kijelölése
a képzések területén.

- Információs napok keretében tájékoz
tatást nyújt a szervezeteket érintő aktuális té
mákról.

- Hasonló tevékenységi területtel foglal
kozó szervezeteknek találkozót szervez: KÖ
VET (Közösségi Vezetőképzések Találkozója).

- Évente négy alkalommal információs
lapot jelentet meg TET6TÉR címmel, mely
ben a Szövetség hírein kívül beszámolók,
könyvajánlatok. pályázati lehetőségek és
programajánlatok is helyet kapnak.

A Szövetség múködését az Arbeitsgeme
inschaft Katholisch-Sozialer Bildungswerke
közép-kelet-európai projektje teszi lehetövé
anyagi és szellemi támogatásával. Fő célja:
képzési struktúrák kialakítása és a katolikus
társadalmi tanítás közvetítését szolgáló kép
zések kidolgozása Közép-Kelet-Európa or
szágaiban.

A KIFE feladatainak ellátására irodát mű
köd tet Szegeden, ahol további információk
kal készséggel állunk rendelkezésre.

PRlTISIEVICZ ANDREA



MAGYAR PAX ROMANA FÓRUM

A Pax Romana mozgalmat I92I-ben európai
katolikus diákegyletek alapították a svájci
Fribourgban, közvetlen szentszéki kapcsolat
tal rendelkező nemzetközi civil szervezet
ként. A megalakulás idején alapvető célja volt
az evangéliumi alapú béke megvalósítása, és
a világiak apostolkodása nyomán kiteljesedő

egyház építése. Az I947-ben újjáalakult rnoz
galom az eredeti célok mellett - már a II.
Vatikáni zsinat szellemében - hangsúlyozta
az egyházfogalom átértékelését, a klerikusok
és laikusok közötti szolidaritást és a társa
dalmi igazságosság megvalósulásában való
aktív keresztény részvételt. A hatvanas évek
óta - az Európán kívüli földrészek katoliku
sainak hittapasztalatával gazdagodva - a
nemzetközi Pax Romana folyamatosan törek
szik arra, hogy szellemiségének alapelveit a II.
Vatikáni zsinat tanításának megfelelően ala
kítsa ki, és mindenkori szellemi környezete
tudományos színvonalán fogalmazza meg.
Az értelmiséginek kötelessége a dolgok értel
mének keresése, a megkülönböztetés képes
ségének kifejlesztése, az új realitások fölisme
rése, a folyamatos tanulás és a készenlét a
dialógusra. A Krisztust követő értelmiséginek
további kötelessége, hogya krisztusi örömhír
korszerű értelmezésére törekedjen. A Pax Ro
mana tagjainak meggyőződése, hogy a ke
resztények apostoli szolgálata csak az állandó
reflexió, az igazság kitartó keresése, a dialó
gusban megérlelt szabad véleményalkotás, a
radikális morális döntések, hiteles életvezetés
és a mások javára végzett munka alapján va
lósulhat meg.

A mozgalom titkársága Genfben működik,

tisztségviselőit és az elnökség tagjait négy
évenként a közgyűlés választja. Tagszerveze
tei útján 57 országban, egyéni tagjai révén a
világ 82 országában van jelen. A mozgalom
évente kétszer Convergence címmel folyóira
tot ad ki angol, francia és spanyol nyelvű ta
nulmányokkal, beszámolókkal. Mint nem
kormányzati szervezet (NGO) és nemzetközi
katolikus szervezet (lCO) a Pax Romana
ICMICA állandó képviselettel rendelkezik az
ENSZ bizottságaiban, az UNESCO és az Eu-
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rópa Tanács megfelelő bizottságaiban, vala
mint a Laikusok Pápai Tanácsában.

I92I-ben, megalakulásakor, a Magyar Ka
tolikus Diákszövetség a Pax Romana alapító
tagja volt. A háborút követően a hazai civil
szervezetek feloszlatásával és nemzetközi
kapcsolataik megszakadásával a tagság is
megszűnt. A nyugati emigrációba kény
szerült magyar katolikus diákok és diplomá
sok 1964-ben hozták létre a Katolikus Magyar
Egyetemi Mozgalmat (1984-től Katolikus Ma
gyar Értelmiségi Mozgalom), amely 1967-ben
az ICMICA magyar tagszervezete lett. Itt
1992-ig, a Magyar Pax Romana Fórum felvé
teléig képviselte Magyarországot.

A KMÉM szellemiségének a II. Vatikáni
zsinat volt a meghatározója. A KMÉM szelle
mében indult el a MÉRLEG, amely céljául
tűzte ki, hogy a II. Vatikánum nyugati teoló
giai feldolgozását magyarul hozzáférhetővé

tegye. Az emigrációban működő magyar Pax
Romana volt évtizedeken át a hitről és az
egyházról való korszerű gondolkodás és be
széd egyik magyar nyelvű műhelye. 1959-től

kezdve évente húsvét hetében, változó hely
színeken került megrendezésre a KMÉM-Pax
Romana kongresszusa - kezdetben inkább
teológiai, ekkleziológiai, később aktuális tár
sadalmi kérdésekről. 1991 óta Magyarország
a kongresszusok színhelye, alkalmat adva a
találkozásra a Kárpát-medence országaiban,
a keleti és a nyugati szórványban működő

magyar Pax Romana szervezetek tagjainak.
Az emigráns lét megéléséből és a nyugati de
mokráciákban érlelődött polgári nagykorú
ság tudatából automatikusan következett a
KMÉM-Pax Romana tagjai számára az őket

befogadó társadalmak megértésének igénye,
az őszinte érdeklődés és tolerancia a másik
ember kultúrája, értékei iránt, az ökumenikus
beállítottság, s az egyház tagjaként is a gon
dolkodás és a véleményalkotás szabadsága.

Az 1991-ben megalakult Magyar Pax Ro
mana Fórum számára ezek az előzmények je
lentik azt az indíttatást, amelynek alapján cél
jait a jelenleg is érvényes alapszabályban
meghatározta: "Személyes és közösségí tanú
ságtétellel, tudományos, kulturális, közéleti,
tömegkommunikációs és hivatásbeli munká-



val szolgálni és terjeszteni a keresztény szel
lemiséget és lelkiséget. Munkálkodni a ma
gyar értelmiség kulturális, világnézeti és teo
lógiai képzésén, hitéletének, valamint keresz
tény és szociális tudatának elmélyítésén a tu
dományos világkép és a keresztény hit össz
hangjának megfelelően. Katolikus szervezet
ként elősegíteni a keresztények ökumenikus
egységét és szolgálni az egyetemes magyar
ság ügyét."

Az MPRF működésének súlypontját eddig
az évente húsvét hetében megrendezésre ke
rülő kongresszus és az őszi tanulmányi na
pok jelentették. Az 1998-ban hivatalba lépő

elnökséget a közgyűlés felhatalmazta közép
távú programja megvalósítására. Eszerint az
MPRF-nek olyan szellemi potenciálra kell
szert tennie, és ennek olyan nyilvánosságáról
gondoskodnia, hogy mind a keresztények,
mind a Krisztust kereső, de az egyháztól kü
lönféle okokból távolálló személyek számára
stratégia-adóvá válhassék. Az MPRF küldeté
se tehát egyaránt szól a magyar katolikus
egyházhoz és annak társadalmi környezeté
hez.

A kezdetben alapvetően föderatív jelleggel
megalapított, 1998 januárjában 23 tagszerve
zettel és 140 egyéni taggal rendelkező MPRF
vezetése mára felismerte, hogy nem lehet cél
ja a magyarországi katolikus értelmiség, illet
ve azok szervezeteinek összefogása, mint
hogy sajátos szellemi-világnézeti profillal
rendelkezik. Az MPRF azokat a személyeket
várja tagjai sorába, akik közösséget tudnak
vállalni a Pax Romana fent vázolt szellemi
ségével, és vállalják egy modern, korszerű

egyházi struktúra kialakítására irányuló (va
lószínűleg elég hosszú) fejlődési folyamat
hordozását.

szOUÖSSY ÁGNES

KERF5ZfÉNY ÉRTELMISÉGI TÁRSASÁG

A Keresztény Értelmiségi Társaság (KET)
1993-ban alakult egyetemközi ifjúsági-kultu
rális egyesületként. Az egyesület eredeti célja
az értelmiségi keresztény fiatalok számára
rendszeres, igényes találkozás kereteinek
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megteremtése a társasági élet, kulturált szó
rakozás, az általános emberi, de különösen a
nemzeti és keresztény értékek ápolása és ter
jesztése céljából. Rendezett előadásokat, ki
rándulásokat, bálokat, s határon túli magya
rok számára segélyakciókat (pl. ruha- és
könyvgyűjtés). A KET évek óta jelen van az
interneten, ahol két levelezési újságja, és in
formációs állománya (honlap) is megtalálha
tó.

A KET tagjai nem alapszervezetekbe tö
mörülnek, hanem egységes tagságot képez
nek. Az egyesületben a tagok közül a legak
tívabbak beléphetnek beltagoknak. A köz
gyűlések közötti időszakokban a háromtagú
elnökség irányítja az egyesületet, a KET szer
vezetének működtetését pedig az ügyvezető

végzi. Az egyesület tevékenységét ún. klubok
keretében folytatja. A klubok egy része helyi
csoportként működik, mint pl. az Esztergomi
Klub; más részük egy-egy szakterület köré
csoportosul. Az utóbbiak közé tartoznak töb
bek között az Irodalmi Klub, a Film Klub, a Ha
táron túli Kapcsolatok Klub, vagy az Egyetem
közi Diákklub. A KET nyitott szervezet, bárki
csatlakozhat hozzá, aki alapelveivel egyetért

A KET független világi egyesületként jött
létre, tagjai főleg katolikusok. Eszmeiségük
keresztény értékrendre, nemzeti elkötelezett
ségre és emberközeliségre támaszkodik. Kü
lönösen jó kapcsolatokat ápolunk Gyulay
Endre szeged-csanádi megyéspüspökkel, Pá
kozdi István egyetemi lelkésszel, Várszegi
Asztrik pannonhalmi főapáttal. Folyamato
san fejlődő az együttműködésünk a különbö
ző szerzetesrendekkel is, elsősorban a Mi
asszonyunkról Elnevezett Kalocsai Iskolanő

vérek Társulatával.
Hiszünk abban, hogy egy nemzet tagjai

csak akkor lehetnek igazán boldogok, ha
büszkék tudnak lenni a saját kultúrájukra és
biztosak vagyunk abban, hogy a jövőben is
nemzeti keretek között akarunk élni az Egye
sült Európán belül.

Mindent támogatunk, ami életünk kitelje
sedéséhez szükséges. Ebbe beletartoznak a
komoly, többnapos továbbképző tanfolya
mok, táncos rendezvények, táborozások is. A
KET emberközeliségébe beletartozik még,



hogy nagy hangsúlyt fektetünk az egyesüle
ten belüli megértésre, egymás elfogadására.

Az egyesület társadalmi közéletben súlyá
nak megfelelően részt vállal: hosszú ideig az
egyik tagunk töltötte be az Országos Gyer
mek és Ifjúsági Parlament elnöki tisztségét,
továbbá a képviselőnk a Magyar Ifjak Világ
fórumának elnökségi tagja. Ezen kívül a KET
tagja a mintegy 40 kulturális szervezetet tö
mörítő Médiakollégiumnak. Tavalyelőttkép
viselőnk a Magyar Televízió Kuratórium tag
ja volt, tavaly pedig a Magyar Rádió Kurató
riumban tevékenykedtünk.

A KET az utóbbi évben nagy erőfeszítése

ket tett a legfiatalabb egyetemista-főiskolás

korosztályon belül az egyesület népszerűsíté
séért. Eddigi munkánk eredményeképpen ke
rül sor a Nemzetközi Egyetemista-Főiskolás

Találkozóra (ifjúsági sátortábor) augusztus
7-17. között Kisorosziban. A találkozó mot
tója: .Keresztényként sikeresnek lenni a mé
diák korszakában".

HOSSZÚ GÁBOR

KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGEIK
SZÖVETSÉGE (KÉSZ)

A legnagyobb keresztény civil szervezet 
egyesületi formában működve - Magyaror
szágon. 1989-ben alapította Dr. Csanád Béla
professzor, a Hittudományi Akadémia gya
korlati teológia tanszék rendes tanára. Az ala
pító 1996. november 25-én bekövetkezett ha
lála utána az egyesület Dr.Osztie Zoltán, plé
bánost, teológiai tanárt választotta elnökévé.

Az egyesület igazi erejét a helyi csoportok
alkotják, melyek negyvenöt helységben mint
egy négyezer-ötszáz tagot számlálnak. Sőt a
tagságon túl a csoportmunka kisugárzása ko
moly társadalmi tényező. Minden városban
vagy településen, ahol a KÉsz megtelepszik,
hamarosan meghatározó szellemi-lelki köz
ponttá lesz. Az egyesület célja az evangelizá
ció, mely kettős tevékenységi kört jelöl ki szá-
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munkra. Egyrészt a saját tagságunk felé irá
nyul, hogy valóban értelmiségi szinten ismer
jék hitüket, és azt öntudattal képviseljék. En
nek érdekében előadássorozatokat. szabad
egyetemeket, kerekasztal vitákat szervezünk.
Számos helységben a keresztény óvoda vagy
iskola elindulása a KÉsz csoport kezdemé
nyezésének és munkájának köszönhető. Kü
lön büszkeségünk a bajai Szent László Iskola,
melynek egyesületünk a fönntartója. A másik
irány pedig az Evangélium, azaz Jézus Krisz
tus képviselete a közélet minden területén.
Ennek legjobb fóruma a Jel című kulturális és
spirituális folyóiratunk. Kulturális rendezvé
nyeink, közéleti szerepvállalásunk, erkölcsi
kérdésekben való megnyilatkozásaink, politi
kai fórumaink ennek jegyében fogantak. Szív
ügyünk még a magyarság létének és önbe
csülésének támogatása. Ezért intenzív kap
csolatot tartunk fönn a felvidéki társ
szervezetekkel, a délvidéki magyar közössé
gekkel és az erdélyi magyarsággal, ahol líce
umot épített a debreceni helyi csoportunk.

Értelmiségi szervezet a KÉsz, ami azt je
lenti, hogy azokat az embertársainkat szólít
juk meg, akik sajátos (keresztény-krisztusi
ember) belső, szellemi-lelki életet élő embe
rek. Nemcsak azok tartoznak tagjaink közé,
akiknek diplomájuk van, hanem azok is, akik
valóban élik az "írástudók felelősségét". A
meghatározásban az ökumenikus vonás is
benne van, hiszen mindaz, aki "krisztusi em
ber", vagyis eleven kapcsolata van Jézus
Krisztussal, magáénak tudhalja Szövetségün
ket.

Célunk a továbbiakban még, hogya szak
mai munkát és a fiatalok megszólítását illetve
mozgósítását hatékonyabbá tegyük. Keressük
a kapcsolatot más szervezetekkel vagy egye
sületekkel is annak érdekében, hogy a közé
letben erőteljesebben képviseljük a keresz
tény alternatívát.

OSZTIE ZOLTÁN


