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Az egyház: közösség

Az elképzelés

A jövő század
egyházmegyéje
Ha hiszünk Joel prófétának, és ha megmaradunk annál a - fiata
loknál általánosan elfogadott - véleménynél, hogy a hatvanévesek
öregek, akkor nincs jogom ahhoz, hogy terveim legyenek - ugyan
is ez a fiatalemberek dolga; a korombeliek már csak álmodjanak ál
mokat (vö. Joel 3,1).

De az álmok valóság nélküli dolgok, amelyek eltűnnek a hajnali
pirkadattaI. A koncepciók azonban formával és céllal rendelkeznek.
Arra ösztökélnek, hogy előre nézzünk, és ahogy egyre közelebb ju
tunk megvalósításukhoz, fokozatosan egyre élesebbé válnak. Tovább
lendítenek, és a megjelölt célhoz közeledve változásra indítanak.

Még míndíg viszonylag fiatalnak tartom magamat; fiatal egy
házmegye vagyunk, és - a világtörténelem folyamát tekintve 
fiatal egyház. Nem engedheljük meg magunknak, hogy álmodoz
zunk, mert a jövő nem a múltba hív minket. Nekünk tervekre
van szükségünk, ha a mindennapok egyháza, vagyis a jövő egy
háza akarunk lenni. Céltudatosság és irányultság nélkül csak sod
ródó egyházzá lehetünk, amely ki van szolgáltatva a gyorsan vál
tozó világnak. Elérkezett az idő, hogy megfogalmazzuk azt az el
gondolást, amely szerint "választott nép, királyi papság, szent
nemzet" (lPét 2, 9) vagyunk, Isten imádására rendelve.

Az a nyolc év, amelyet eddig Portsmouth egyházmegye püs
pökeként eltöltöttem, a legnagyobb kihívásokat hozó, mégis a
leggyümölcsözőbb éveim közé tartozik.

Nyolc év után, mialatt hallgattam, figyeltem és töprengtem,
úgy érzem, abban a helyzetben vagyok, hogy világosan meg tu
dom rajzolni azt a fajta egyházat, amilyenné válnunk kellene.

Erről sok részleges állásfoglalás volt már az évek folyamán.
Az ezredforduló közelgő ünneplése adta tavaly az alkalmat arra,
hogy felvázoljak néhány jellemző vonást, amelyet - reményeim
szerint - a huszonegyedik századba lépve egyházmegyénk ma
gáévá tesz. Most szeretném mindezt összefoglalni, hogy legyen
egy szilárd pontunk, amelyhez minden jövőbeli fejlemény t és ter
vet hozzámérünk és értékelünk.

Két alapvetően fontos kifejezést használok ezzel kapcsolatban:
az egyháznak közösséggé kell válnia, amelynek missziója, küldetése
van. Céltudatos közösséggé kell válnunk. Ilyen egyházat ír le az
Apostolok Cselekedeteiben Szent Lukács: Minden más ebből kö
vetkezik. Lelkipásztorkodásunk kiemeit területeit, a bizottságok
és hivatalok munkáját, és az egyházmegyei struktúrát támogató
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szervezetek működését a communio és misszió követelményeinek
tükrében kell értékelni. "Ök pedig állhatatosan kitartottak az
apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imád
ságokban... Az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponta nö
velte az üdvözülendők számát" (ApCsel 2,42-47).

Elgondolásunk - és reményünk - szerint az Úr tanítványai
nak összegyűlt közössége vagyunk, akik a keresztségben egyesül
tünk és az Eucharisztiában eggyé váltunk Krisztus által.

Küldetésünk tehát az, hogy megéljük ezt a communiót a Lélek
erejében: hirdetjük az evangéliumot szavainkkal, életmódunkkal
pedig mi magunk válunk örömhírré.

Zakariás szavaival: "Azokban a napokban mindenféle nyelvű

nemzetből tíz ember is megragadja és megfogja egy zsidó ember
köntösének szélét, és mondja: Veletek megyünk, mert hallottuk,
hogy veletek van az Úr!" (Zak 8,23)

Az egyház: misszió E szavak az egyház mint közösség látomását vetítik elénk. A
communióról beszél, amely szorosan összetartozik a misszióval.

Urunk utolsó szavaival: "Menjetek tehát, és tegyetek tanítvá
nyommá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtart
sák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek va
gyok minden nap a világ végéig!" (Mt 28,19-20)

Szent Lukács ír az Apostolok Cselekedeteiben az első keresz
tények "testvériség"-éről, és hangsúlyozza, hogy annyira erőteljes

és oly ellenállhatatlanul vonzó volt, hogy buzgón csatlakoztak
hozzá. A keresztényeknek azonban ennél is mélyebbre kell hatol
niuk, mivel a "communio" szóval jellemezhető igazán magának a
Szentháromságnak az élete.

Ezt kell feltámi számunkra: Krisztusban, Isten Igéjében kezd
jük fölfedezni Isten benső életét. Jézus arra tanít minket, hogy a
szeretetet Isten életének központjában találhatjuk meg. Sőt, nem
csak az Atyát a Fiúval egyesítő szeretet van itt jelen, akit Szentlé
leknek hívunk; felfedezzük azt is, hogy mi magunk, akik Isten
képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, ebben a szere
tetközösségben részesedünk, amely maga Isten. Amit nekünk kell
tennünk, az az, hogy szeretjük egymást, mert "mindaz, aki szeret,
Istentől született, és ismeri Istent" (lJn 4,7).

Isten - az Atya, a Fiú és a Lélek - egyetlen közösséget alkot,
s mi arra kaptunk meghívást, hogy részesedjünk abból az egye
dülálló kapcsolatból, amely az isteni életet jellemzi. A communio,
amelyet szemlélünk és kutatunk, Istenből ered, és a mélyén kap
csolatra, közösségre és párbeszédre bukkanunk.

Az egyház közösség Isten és választott népe között, amely mi
vagyunk; továbbá testvérközösség egymás között, A közösséget
Isten szava és a szentségek tartják fenn, amelyeken keresztül cso
dálatos és titokzatos módon közli magát velünk Isten, és lehetővé

teszi számunkra, hogy mi is kapcsolatban legyünk egymással.
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Együttműködés és
társulás

Evangéliumi párbeszédünknek - küldetésünknek - központjában az
áll, hogy megosztjuk másokkal istenélményünket. Ez az élő közösség
közöttünk, és ennek közvetítése küldetésünk legfontosabb eleme.

Ha olyan közösségben egyesülünk, amely képessé tesz arra,
hogy küldetésünket teljesítsük, akkor e közösség alapelvei meg
szabják tevékenységünk módját.

Elmúltak már azok az idők, amikor az ügyintézés, az irányítás,
a döntés és a lelkipásztori feladatok megtervezését és kivitelezését
egyszeruen a püspöknek és a papoknak lehetett fenntartani. Kö
zösség-voltunk megköveteli, hogya papok és a laikus hívek
együtt és egymást segítve dolgozzanak.

Együtt alkotjuk Krisztus tanítványainak egybegyűlt testét, kö
vetkezésképpen mi "birtokoljuk" az egyházat, amelyet annyira
szeretünk. Ha kísérletet sem teszünk arra, hogy minden tagot be
vonjunk az egyház az evangelizációs és missziós munkájába,
fenntartásába és folytatódó életébe, akkor senki sem hibáztatható,
ha azt érezzük, hogy az egyház csak életük peremén van jelen.
Az általunk adott jel félreérthetetlen. A teendők fontossági sor
rendjével kapcsolatban pedig ki kell alakítanunk az együttműkö

dés formáit az egyházmegyében. Ennek alapelvei igen egyszerű

ek: a Szentháromság életéből erednek, aki Atya, Fiú és Lélek.
1. Istenhez tartozunk, méltóságunk és hivatásunk abból ered,

hogy mindnyájan meg vagyunk keresztelve. A bérmálás által meg
vagyunk bízva a misszióval, s közösségbe vagyunk kapcsolva
Urunkkal és egymással az Eucharisztián keresztül. Ezek a szent
ségek mindannyiunk számára közösek: sokszínű és különböző

szolgálataink ezekből származnak.
2. Szükséges, hogy jó kapcsolatban legyünk egymással, mert

csak ezekből fakadhat az a bizalom és elismerés, amely az együtt
működő szolgálat alapját jelenti. A jó kapcsolatok nem adódnak
maguktól, komolyan munkálkodnunk kell rajtuk, és ugyanúgy
eredhet belőlük fájdalom, mint öröm.

3. Fontos, hogy legyen kőzös elgondolásunk, célunk és ter
vünk, amely lelkesedést és elkötelezettséget követel.

4. Akik felismerték és elfogadták a nekik adott ajándékokat,
azoknak lehetőséget kell adni a munkára. Az egyház minden
egyes tagjának megvan a maga sajátos feladata, és nagyon fontos,
hogy ennek ellátására alkalmat is kapjon.

5. A szeretet közösségévé kell válnunk, ezt a jelet kell adnunk
a világnak. A jó hír, amelyet hirdetünk, a közösség átalakulásáról
- sőt átlényegüléséről - szól, és az egység szépségéről, amely
mélységesen tiszteli a másfélét és a különbözőt.

6. Fontos, hogy megtaláljuk és megerősítsük az alapvető vá
gyat a közös munkára, mert a tanítványok közösségévé kell vál
nunk, nem pedig elszigetelt egyéneknek, vagy éppen elszigetelt
plébániáknak vagy bizottságoknak. Az együttműködő szolgálatra
szóló meghívásnak semmi köze sincs a paphiányhoz; egyes-egye-
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Gyakorlati
következmények

A püspök

A papság

dül abból a benső méltóságunkból fakad, hogy Krisztus tanítvá
nyai vagyunk, akiket Jézus hív küldetésére.

Senki sem maradhat közömbös evvel az elképzeléssel szem
ben, és fontos, hogy lehetőleg az egész egyházmegye a magáévá
tegye. Természetesen mindannyiunktól változást vár magatartá
sunkban és állásfoglalásainkban, változást vár munkakapcsolata
inkban és módosítást elképzeléseinkben. Remélem, hogy a folya
mat nem bizonyul túl fájdalmasnak. nem garantálhatom azonban,
hogy nem fog fájdalmat okozni. A változás a növekedést jelenti,
mert ha megszűnik a növekedés, akkor megszűnünk létezni.
Ahogyan J. H. Newman tömören mondja: "A túLvilágon másképp
van, de itt lenn élni annyit jelent, mint változni, és tökéletesnek
lenni annyit tesz, mint gyakran változni."

Tekintsük át a folyamat egyes szereplőit. "A püspökök szolgálatá
hoz tartozik, hogy az egyház közösségi természete és a hierarchia, a
joghatóság és a hatalom megújított felfogása különösen láthatóvá és
gyümölcsözővé válhat. Az ő vezetői stílusa és javaslatai az egyház
megye életéről világos üzenetet adnak arról, hogy mit jelent ez a
gyakorlatban. Elsősorban ő erősítheti meg a közösségi szolgálat for
máit, és ő adhat elsőbbséget olyan struktúráknak és terveknek, ame
lyek azt lehetővé teszik." (The Sign we Give, 24. o.)

A tanácsokat úgy állítottuk össze, hogy a lehető legszélesebben
képviseljék az egyházmegyét, és különösen figyelni akarok arra,
hogy mindenki kapjon lehetőséget képességeinek felhasználására.
Szeretném mind jobban összegyűjteni az egyházmegye tagjait kü
lönböző csoportokba, hogy az előttünk álló utat együtt tudjuk
meglátni és megtervezni. Ez a gyakorlatban arra kötelez, hogy
szigorúan vizsgáljam felül a határidőnaplómat és az elvállalt el
kötelezettségeimet, mert jobban kell koncentrálnom tanítói és ige
hirdetői feladatomra. Ez azt jelenti, hogy sokkal több időt kell
szánnom imára, olvasásra és elmélkedésre.

A papok és a diakónusok munkája alapvetően meghatározó az
együttműködésre épülő egyház fejlődésében. Szerepük egyáltalán
nem csökken, sőt lelkipásztori és szentségi tevékenységük még
nagyobb jelentőséget kap, bár a fontossági sorrend változhat. A
papság elsődleges feladata nem az, hogy a plébániát vezesse, ha
nem hogy lehetövé tegye a növekedést a közösség számára.

Ebből adódóan fejlesztenünk kell képességünket a tisztánlátás
ra, hogya hívek érezzék: lehetőségük van szolgálni az egyház
"közösségét" és "küldetését" is. Ez egyre inkább azt jelenti, hogy
meg kell tanulnunk, mennyivel jobb közösségben munkálkodni,
ami viszont nyitottságot kíván a folyamatos alakulásra.

Elegendő időt kell szánnunk arra, hogy együttérzön meghall
gassuk azt, amit az emberek elmondanak, és figyeljünk rájuk, ha
szükségleteikről beszélnek. Ha pedig erre időt akarunk szánni,
akkor meg kell tanulnunk másokra bízni feladatokat: képessé kell
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Szerzetesközösségek

Laikusok

Plébániák és
esperességek

válnunk annak eldöntésére, hogy mikor engedünk másokat sza
badon dolgozni.

A papnak nagyon is valós és sajátos feladata a vezetés, bár
másféle és eltérő lehet ahhoz képest, amihez hozzászoktunk. De
senki se mondja, hogy a pap nem fontos - az Ige és a szentsé
gek szolgálatában alapvető feladata a nép vezetése.

Mindnyájunk életének igen fontos mozzanata a szerzetesközös
ségek jelenléte az egyházmegyében, és igen nagyra értékelem
mindazt, amivel az aktív és a kontemplatív közösségek hozzáj á
rulnak az egyházmegye életéhez. A szemlélődők az ima és az ál
dozat rejtett életével, vendégszeretetükkel és létesítményeik szol
gálataival támogatnak minket. A tevékeny életet folytatók pedig
szintén jelentősen segítik egyházmegyénk életét. Mindössze arra
szeretném ösztönözni szerzetesközösségeinket, hogy - mint
ahogy eddig is tették - továbbra is pozitívan tegyék magukévá
az egyházmegye fontos igényeit. Ennél többet nem kérhetek.

Az együttműködésre épülő egyházban mindenki tehetsége és
adottsága felbecsülhetetlen érték: készségesen fel kell kínálni, s el
kell fogadni azokat. A plébánia a híveké, nem pedig a pap tulaj
dona! A laikusok hivatása nemcsak az, hogy segítsenek a papnak,
hanem az, hogy testvéri kapcsolatban legyenek vele és egymással
a közösségnek az Országot építő munkájában. A plébániai felada
tok és a közösség szolgálatának módjai sokfélék és különbözőek.

Nagyon fontos, hogy észrevegyük, értékeljük és segítsük őket.

Óvakodjanak az olyan kísértéstől, amely a hitet magánügynek
tekinti. A világ, amelyben élünk, el tud bánni a magánüggyé zsu
gorított hittel, ugyanis abban nem rejlik számára semmi fenyege
tés. Az a hit viszont, amelyet mélyen és személyesen élnek, de
közösségben, az egész közösségen belül hatalmas erővé duzzad a
jó szolgálatában, és fontos tényezővé válhat a társadalom jólété
nek szolgálatában.

A plébánia legtöbbünk számára az a hely, ahol megtapasztal
juk az egyházat - ez az a hely, ahol a keresztény hitet kaptuk és
tanultuk, ezért a plébániák döntő fontosságúak az egyházmegye
életében. Az egyházmegye kötelessége, hogy segítse és támogassa
a plébániákat, mikor azok eltervezik és kialakítják saját teendőik

rendjét. Ha az egyházmegye együttműködésre akar épülni, akkor
ennek a modellnek meg kell jelennie a plébániákon is. Ezért létre
kell hoznunk és ki kell fejlesztenünk a lelkipásztori tanácsokat
plébániai és esperességi szinten.

Már jó néhány ilyen működik, de a rendszer egyáltalán nem
általános az egyházmegyében. Ezek a testületek nagyon fontos
helyei közös küldetésünk megosztásának. A valóban tevékeny
testületeknek mind plébániai, mind esperességi szinten részt kell
venniük az egyházmegye fontos feladataiban.

Az esperesi kerület egy adott területen belüli plébániák közös
ségét képviseli, és az a feladata, hogy erősítse és összehangolja
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Iskolák

Bizottságok és
testületek

Segítő szervezetek

ezt a közösséget. Semmilyen csoport nem vezetheti egyedül a kö
zösséget. A communio épp azt jelenti, hogy felismerjük: szűksé

günk van egymásra.
Az iskola a fiatalok és szüleik felé irányuló apostolságunk

alapvető részét képezi. Nélkülük mérhetetlenül szegényebbek len
nénk. Iskoláink feladata az, hogy önmagukat az egyházmegye
küldetésének szerves részeként lássák. Folyamatosan kutatniuk
kell, hogyan tudnak együtt dolgozni az őket ellátó plébániákkal
- és ugyanerre kell törekedniük a plébániáknak is.

A bizottságok és testületek azon szervek, amelyek lehetövé te
szik püspöki szolgálatomat. Nem létezhetnek különállóan, az én
koncepciómat kell magukévá tenniük.

Mivel a plébánia tevékenységének figyelembevétele lényeges ré
sze az egyházmegye koncepciójának, ezért a bizottságoknak és a kü
lőnféle testületeknek segíteniük kell engem abban, hogy a plébániá
kat szolgáljam.

Nem volt mindig világos és mindenki számára hasznosítható
koncepció az egyházmegyében; ez oda vezetett, hogy a bizottságok
és testületek kialakították saját terveiket, de csak saját érdekeiket tar
tották szem előtt. A jó munka is sokszor párhuzamosan folyt. Most
azt akarom, hogy ezek a párhuzamosok összetartsanak.

Most nem az a kérdés, hogyan újítsuk meg a már meglevő testü
leteinket. A kérdés sokkal mélyrehatóbb: meg kell kérdeznünk ma
gunktól, hogy milyen testületekre, milyen egyházmegyei szerveze
tekre van szükségünk ahhoz, hogy fejlesszük egyházmegyénket. Mi
lyen támogató struktúrák kellenek, hogy teljesítsük missziós és kö
zösségteremtő feladatunkat? Úgy is kérdezhetjük: mit tennénk, ha
egy teljesen új egyházmegyében a nulláról indulnánk?

A segítő szervezetek közül szeretném kiemelni a pénzügyek
kel, a tömegkommunikációval, a templomaink és egyéb épülete
ink karbantartásával foglalkozókat.

a) Az egyházmegye mindenekelőtt lelkipásztori és igehirdető

közösség. Teendőit nem vezérelheti pénz-, tulajdon- vagy épület
szerzés. Ám ezek fontos eszközök, amelyeket arra kaptunk, hogy
rendeltetésüknek megfelelően használjuk őket. A gazdasági hiva
tal sokáig azon a véleményen volt, hogy lelkipásztori teendőinket

ahhoz kell igazítanunk, hogy a legjobban kihasználjuk anyagi
erőforrásainkat. Remélem, hogy ez a koncepció valamiképpen or
vosolni fogja ezt a problémát.

b) A tömegkommunikáció egyre fontosabbá válik: ha nem tud
juk továbbadni az Örömhírt, akkor nem működhetünk eredmé
nyesen evangelizáló közösségként! Az is nagyon fontos, hogy
megtanuljunk jobban kommunikálni egymással, hogy mindig
tisztában legyünk elérhető erőforrásainkkal, amelyek jelen vannak
egyházmegyénkben.

c) Sajátos a felelősségünk örökségünk iránt. Eltekintve a tör
vényes követelményektől, azoknak, akik "előttünk távoztak el a
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Remények és fontos
teendők

hit jelével", tartozunk azzal, hogy törődünk azokkal a dolgokkal,
amelyek bőkezűségükből és önfeláldozásukból jutottak el hozzánk.

A koncepciót, amelyet itt most felvázoltam, hosszasan megvitattuk
az egyházmegyében. A kérdés, hogyan váltsuk valóra ezt a tervet?

a) El kell fogadnunk, hogy az egyházmegyének evangéliumi és
evangelizáló közösségként kell értelmeznie önmagát. Eredetünket az
Evangéliumban, Krisztus és az apostolok tanításában találhaljuk
meg - ez a "communiónk"; és arra van hivatásunk és megbízatá
sunk, hogy hirdessük és megéljük a "Jóhírt" - ez a "missziónk".
Minden másnak, ami az egyházmegyével kapcsolatos, e kettős alap
elvhez kell kapcsolódnia.

b) Olyan lelkipásztori és adminisztratív szervezetekre van szüksé
günk, amelyek megfelelnek a kommunióteremtő és missziós hivatás
nak, és együttműködően végzik munkájukat. Hogy modem szóhasz
nálattal éljek: fontos, hogy ugyanabból a kottából énekeljünk!

c) Mind a papoknak, mind a laikus híveknek különös figyel
met kell fordítaniuk a fiatalok és szüleik keresztény nevelésére.
Akik ebben érintettek, azoknak sokkal szorosabban együtt kell
működniük, bár elismerem, hogy e téren már sokminden történt.

d) Sokkal nagyobb figyelmet kell szentelnünk a liturgiának és
a lelkiségnek. Ez is megkívánja a képzést és az erők bevetését. Ez
vonatkozik liturgikus ünnepléseink minőségére, a magas szintű

ének és zene biztosítására a plébániákon, és mindazok megfelelő

képzésére, akik tevékenyen részt vesznek liturgikus ünneplésein
ken. Joggal állapították meg, hogy ha liturgiáinkat - az előírások

szerint - az együttműködés szellemében ünnepeljük, akkor nem
fog nehézséget okozni az, hogy megértsük és kifejlesszük az
együttműködő munkát egyházmegyei szervezeteinkben is. Az
emberek éhezik és szomjazzák az imát és a lelkiséget. Felkészült
nek kell lennünk arra, hogy megfeleljünk ennek az igénynek.

e) Aggodalommal tölt el, hogy nincs olyan szervezetünk az
egyházmegyében, amely választ tudna adni azokra az igényekre,
amelyeket szociális felelősség névvel foglalhatunk össze. Állandó
a felhívás arra, hogy vizsgáljuk felül a jelenlegi kapcsolatokat az
egyház és a minket körülvevő világ között. Igyekszünk követke
zetes és szilárd álláspontot kialakítani, amely tájékozott és lényeg
bevágó egyszerre.

f) Egyre világosabb számomra, hogy lehetőségeinket nem tudjuk
keresztény közösségként kihasználni, ha nem vagyunk tekintettel
más keresztény közösségekben élő testvéreinkre. Az ökumenizmus
ezért nagyon fontos szerepet játszik mind a misszió, mind a kom
munió elősegítésében. Fontos mondanivalónk van az egyházmegye
területén, és tanúsítanunk kell a tényt, hogy az ökumenizmus az
egyházmegye koncepciójának nélkülözhetetlen része.

g) Már említettem a tömegkommunikációt. Most ismét megte
szem, mert kiemeit szerepet kap a jövőbeni egyházmegyei tervek
ben. Nemcsak arra utalok, hogy milyen módon használjuk a mé-
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diát, bár ez is fontos: időt és energiát kell ráfordítanunk. Fontos
nak tartom kapcsolataink minőségét és jellegét is, mert szerves ré
szei az általunk adott jelnek, és nem függetlenedhet az Evangéli
um jó hírétől, amelyet megélünk és hirdetünk.

h) Azt kívánom, hogy létesítsenek plébániai és esperességi lel
kipásztori tanácstestületeket az egyházmegyében, ahol még nin
csenek. Ahol pedig már vannak, azt akarom, hogy gondozzák és
fejlesszék azokat, hogy 2000-re már jól megalapozott, szilárd Egy
házmegyei Lelkipásztori Tanácsunk legyen, amely az egyházme
gye minden rétegét jól képviseli. Ezek a szervezetek nem jönnek
létre maguktól, tehát az erőforrásokat és támogatásokat jól kell el
osztani, hogy létrejöttüket támogassák. Nemcsak úgy kell megala
poznunk őket, mint a kommunió gyakorlati jelét, hanem folyama
tosan figyelemmel kell kísérnünk és támogatnunk kell a már léte
zőket, a kialakulókat pedig formálnunk és bátorítanunk kell.

A különféle bizottságok és testületek közvetlenül felelősséggel

tartoznak ezeknek a tanácstestületeknek, és felelősen jelen kell
lenniük az együttműködésen alapuló Egyházmegyei Lelkipásztori
Tanácsban.

Ezek a minden szinten jelen levő tanácstestületek nagyon lé
nyeges módozatai az egyházmegyei koncepció megosztásának és
továbbfejlesztésének.

Befejező gondolatok Megkíséreltem felvázolni az együttműködésen alapuló egyház-
megye tervét. Csak az maradt hátra számomra, hogy megkérjem
önöket: kapcsolódjanak bele a koncepció valóra váltásának folya
matába. Kemény munkát jelent és tiszta gondolkodást, sok imát
és töprengést. Azonban nem a nulláról kezdjük - sok nagy mun
kát már elvégeztek, és ezért hálás vagyok.

Fejlődésünk nem állhat meg! Tisztában vagyok azzal, hogy
hosszú idő kell ahhoz, hogy tökéletesen jól menjen, de a jót nem
áldozhatjuk fel a tökéletesért. Ezért kezdő lépésként örülnék, ha
az általunk szükségesnek tartott minden strukturális változtatás
1998 őszéig végbemenne.

Fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy Isten idejében és tenye
rén élünk, ezért olyan lényeges része az ima ennek a folyamat
nak. Soha sem szabad elfelejtenünk, hogy az ő emberei vagyunk
- "egykor »nem nép« voltatok, most pedig Isten népe vagytok"
(lPét 2,10) - és Isten maga hív minket közösségbe, és ugyanak
kor küld misszióba.

Remélem, hogy örömmel kezdjük el ezt a megújulási folyama
tot, hogy olyan egyházzá legyünk, amely bátran, meggyőződéssel
léphet a huszonegyedik századba: annak a tudatában, amire az
Úr meghívott bennünket.

Vizi György fordítása
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