
PÁKOZDI ISTVÁN

Azí
kozó

'úsági világ!alál
"teológiáJához"

1955-ben született, az
Esztergom-Budapesti fó
egyházmegye papja A
Püspöki Kar Ifjúsági Bizott
ságának t~kára, ésa PÜS
pöki Kar televízió-referen
se. Fóiskolai tanár, fővárosi

egyetemi lelkész.

A szentév szívében, 2000. augusztus 15-20. között Rómában tartják
a világ keresztény ifjúságának XV. találkozóját. A korábbi hasonlók
élményei és egyáltalán maga a jelenség felkelti mind a hívők, mind
pedig a kívülállók érdeklődését, vajon mi ez, mi a célja, van-e ér
telme több százezer (Párizsban 1.300.000,Manilában 4 millió) fiatalt
egy városba összehívni. Ugyanakkor mind az ott egymásra találó
fiataloknak, mind az őket kívülről szemlélőknek maga a jelenség
ad választ: világunkban vannak hívő fiatalok, méghozzá nem is
kevesen. A hit és a vallás iránti nyíltságot nem szabad csak helyi
tapasztalatok vagy statisztikák alapján mérni, többek a fiatalok an
nál, mint amiknek látszanak...

Az ihúsági világtalálkozó története

1Róma 1984, 1985;
Buenos Aires 1987;

Santiago de
Compostela 1989;

Czestochowa 1991;
Denver 1993;
Manila 1995;
Párizs 1997.

2Giubileo giovani 
programma pastorale, A
Világiak Pápai Tanácsa

és a XV. Ifjúsági
Világtalálkozó Olasz

Szervezőbizottságának

közös kiadványa, Róma
1998, 3.

Az 1984-es első római találkozó óta két-három évenként rendez a
katolikus egyház ifjúsági világtalálkozót, mindig valamely más or
szág, földrész egyik nagy városában.' Az ún. eM-találkozók után,
amelyek útban a világtalálkozó színhelye felé, különféle egyházme
gyék, szerzetesközösségek meghívására történnek, a nem egészen
egy hétig tartó ifjúsági rendezvénysorozat sokszínű: van benne
megnyitó ünnepség és záró szentmise minden résztvevőnek, a
nemzeti csoportok nemzeti nyeívű katekézise, miséi, kultúresemé
nyei, játékok, kis csoportok áhítatgyakorlatai (adorációk, imaórák,
keresztút stb.) és utcai felvonulás, kollektív, vallásos ihletettségű

szórakozás, elmélyedés és szabadon engedett jókedv, egymás meg
ismerése. A résztvevők és szervezők közös véleménye szerint ezek
az alkalmak Gondviselés diktálta, kiemelkedően fontos pillanatai
korunk fiataljai hitvallásának, egyházi közösségtudatának, és az
evangelizáció aktív folytatásában való elkötelezettségének. A Vilá
giak Pápai Tanácsa mint főszervező, legutóbb kiadott lelkipásztori
programja szerint: "A világtalálkozók elsődleges fontosságú
missziós és lelkipásztori események, amennyiben különlegesen ösz
tönzik a fiatalok lelkigondozását; mély egyházi, lelki és kulturális
lélegzése a fíataloknak't.?

A találgatások ellenére (hogy például Chiara Lubich adta volna
az ötletet) tény, hogy II. János Pál pápa maga találta ki és vezette
be az ifjúsági világtalálkozók gyakorlatát a sikeres 1984-ben rende
zett római mintájára, Egészen sajátosan rá jellemző gondolat: bízni
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31997-es jelmondata ez
volt: .Mester, hol lakol?

Jöjjetek, nézzétek meg!"
(Jn 1,38-39.)

a fiatalságban, rájuk bízni az evangelizációt, tudatosítani bennük a
jövő alakításának felelősségét. Ezért mindig maga jelöli ki a talál
kozók mottóját,3 előre levelet ír a fiatalokhoz, amit szétküld a világ
minden részére, és maga is nagyon készül ezekre az alkalmakra.

A világtalálkozók és általában a katolikus egyház ifjúsági lelki
pásztori munkájának a koordinátora a Világiak Pápai Tanácsa, azon
belül az ún. Ifjúsági Szekció, Emlékezetes, milyen mély lelkiség
gel és tűzzel vezette ezt a római hivatalt Eduardo Pironio bíboros,
akinek halála után, J. Francis Stafford bíboros vette át ezt a fel
adatot. E hivatal igazi motorja azonban egy fiatal, energikus mon
signore, Renatto Boccardo, akit mint a pápai szentmisék másod-ee
remoniáriusát is láthattunk többször a Szentatya mellett (akár az el
ső magyarországi pápalátogatás idején). Ö taríja a személyes kap
csolatot a nemzeti referensekkel, látogatja a bekapcsolódó új orszá
gok, lelkiségi mozgalmak csoportjait,

Az ifjúsági világtalálkozók előkészítésébe azonban nemcsak a
római hivatal, a helyi szervezők, hanem a nemzeti csoportok fele
lős vezetői is bekapcsolódnak. Hivatalosan ez úgy történik, hogy
a nemzeti püspöki karok kapnak meghívást, ahol az ifjúság pasz
torációjával megbízott püspök, illetve annak bizottsága végzi az
előkészületeket. Általában minden egyházmegyében működnek

ifjúsági referensek, akik koordinálják a plébániákról, iskolákból,
egyéb ifjúsági közösségekből utazni szándékozókat. Külön cso
portot alkotnak az ún. lelkiségi mozgalmak, melyek közvetlenül,
nemzetközi központjukon át is jelentkezhetnek, bár jobban örül
nek annak, ha helyi egyházukba integrálódva jelennek meg a vi
lágtalálkozókon.

Az általában kétévenként tartott világtalálkozók között rende
zik meg az európai ifjúsági zarándoklatot (1999 nyarán Santiago
de Compostelá-ban), valamint a minden évben Rómában tartott
virágvasárnapi ifjúsági világnapot.

Tömegélmény vagy közösségi hittapasztalat?

A legutóbbi ifjúsági világtalálkozó után még a nem hívő tudósítók,
lapok és egyházellenes orgánumok is egyetértettek abban, hogy Pá
rizs megváltozott. A .Festival de la jeunesse" délutáni eseményei,
a különböző nyelveken tartott katekézisek, a városban tartott ke
resztút, vagy a várost átfogó békeiánc nem hagyta közömbösen a
mindennapi életüket folytató párizsiakat. arról nem is beszélve,
hogy az események után a rendőrség központi tájékoztatója szerint
sehol sem volt atrocitás, a nagy tömegben mozgó, a közlekedési
eszközöket elárasztó fiatalok sehol nem követtek el visszaélést,
vandál pusztítást, vagy bármilyen bűntényt, amelyek szokásosak
nagy ifjúsági rendezvények kapcsán. Már önmagában ez a jelenség
is figyelem keltő: ki ez a milliós tömeg, amelytől nem kell félni, sőt,
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4A fiatalok világa,
Róma 1985, 187·189.

sőt, aki az utcán is táncoló, éneklő, imádkozó jókedvével magával
ragad mindenkit?

A Longchamp-on újra nyilvánvalóvá lett: egymillió keresztény
fiatal tud csöndben lenni, imádkozni, énekelni, égő mécsesekkel
egy fél éjszakán át a világ minden részét képviselő 10 keresztelke
dő testvérük örömében egyként résztvenni. Ez nem tömeghiszté
ria, ez a közös keresztény hit élménye, együtt szerzett tapasz
talata, amely Jézus kenyérszaporítása, az ötezer ember táplálása
és a pünkösdi események után az egyházban nemhogy nem ide
gen, de időről időre ismétlődő valóság, közösségi hitélmény.

Az egyház óriási szolgálatot tesz az idesereglő fiatalok nevelé
se, képzése, formálása terén. Szentmártoni Mihály jezsuita profesz
szor fiatalokról szóló könyvében korunk ifjúságának három alap
problémáját jelöli meg: 1. a társadalmiasulás, 2. a szabadidő és 3.
a hivatás problémáját.' A világtalálkozók hitélménye mindhárom
irányban, indirekt módon is segít. Sokan először hagyják el a csa
ládi fészket, és utaznak el a földgolyó másik oldalára kortárs fia
talok társaságában. Jó vagy rossz otthoni helyzetből a "világ-tár
sadalmában" kell várniuk a sorukra, ha enni akarnak, ha látni
akarnak, ha sorra akarnak kerülni, ha helyüket keresik egy-egy
többszázezres ünneplés programjában. Ez csak néhány példa arra,
hogy kis közösségben és egyénileg is egy beláthatatlan társadalom
öntevékeny tagjaként kell élnie a világtalálkozó minden zarándok
fiataljának. A szabadidő helyes kihasználására is tanít ez a talál
kozó, hiszen mind a hosszú odautazást kitöltik programok, mind
pedig az ott tartózkodás alatt szinte mindenüvé igyekezni kell,
hogy le ne maradjon valaki. A lendületes programok élményvilá
ga otthon is ad erőt hasonló szabadidős programok szervezésére.
Végül a világtalálkozó kétségtelenül hivatás-erősítő. Nemcsak az
egyházi hivatások vállalásához adhat indíttatást a sok szerzetes,
pap, püspök, a pápa látványa, mozgása, cselekedetei, de megerő

sítheti a fiatalban a házas hivatás vállalását is, sikeres családok,
házaspárok, nagy családból való kortársaik tanúságtétele folytán.
A közösség alkalmat nyithat barátságok, szerelmek kibontakozá
sára is.

Lelkipásztori "haszon", maradandó változás

A világtalálkozóra nemcsak a fiatalokat hívják, hanem a központi
szervezők szándéka szerint és szervezésével sok püspök is elkíséri
őket, ők tartják a katekéziseket, vezetik a népnyelvű szentmiséket
saját híveiknek, együtt zarándokolnak, esznek, járnak, beszélgetnek
a fiatalokkal, ugyanúgy, ahogy az ifjúsági lelkipásztorok, akik egy
autóbuszon, vonaton utaznak csoportjaikkal. Ezekben a napokban
személyes kapcsolatok alakulnak ki, jobban megismerik egymást,
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51997. augusztus 14-18.
között volt

Palaiseau-ban, melynek
végén a pápa külön

szentmisét mutatott be a
Fórum résztvevőinek.

Válogatás a XII. Iljúsági
Világtalálkozón

elhangzott beszédekből
Vö. Budapest MKPK

Ifjúsági Bizottsága,
1997. december 20-23.

7Az. MKPK Ifjúsági
Bizottságának kiadványa,

1997. július 10.

sok előítélet meg tud szűnni a püspökök, papok és a fiatalok kö
zött, akik máskor elég távol élnek egymástól.

Mélyreható lelkipásztori "hasznot" jelent a világtalálkozót
megelőző napokban kezdődő és az abba belenövő ún. Nemzetkö
zi Ifjúsági Fórum,5 amelyet 1987 óta ismételten megrendez a Vilá
giak Pápai Tanácsa és a világtalálkozó helyi rendezői. A szinte
minden országból jövő kb. 300 résztvevő több mint száz nemze
tet, püspöki kart, lelkiségi mozgalmat képvisel. Ók olyan fiatalok,
akik hazájukban elkötelezetten vesznek részt az ifjúsági munká
ban, tudják, hogy mi történik otthonukban, és vágyuk a megkez
dett munka folytatása. A Fórum előadásokat, kis csoportban meg
beszéléseket, közös liturgiákat, tervek készítését, testvéri együttlé
tet jelent, végül egy üzenetet fogalmaznak meg, amelyet a világta
lálkozó záró szentmiséjén, a pápa jelenlétében felolvasnak és el
küldenek a világ fiataljaínak," A fiatalok közös nyelve az angol, a
francia, a spanyol, az olasz és az eszperantó, de sokszor lehet
szláv nyelveket is hallani. A Fórum résztvevői mindig kiemelt he
lyen vesznek részt a világtalálkozó eseményein, ők állnak a pápai
oltár lépcsőin, ők veszik körül a pápát stb. Hazatérve pedig még
nagyobb impulzussal és elkötelezettséggel szervezik papjaikkal az
ifjúsági lelkipásztorkodást.

Az ifjúsági világtalálkozókra minden alkalommal meghívást
kapnak a testvéregyházak is: mind az ortodoxok, mind pedig a
protestánsok. Pásztoraik, püspökeik, fiataljaik jelen voltak Párizs
ban is, számítanak rájuk Rómában is. Az ökumenizmus szelleme az
ifjúság körében sokkal természetesebb, magától értetődőbb, mint
az idősek társaságában; a más keresztény közösségekhez tartozó
fiatalok várakozásukon felül jól érzik magukat, és többször kifeje
zik a még tökéletesebb egységre való vágyukat. Manilába a más
vallásúak képviselői is hivatalosak voltak, így a nagy világvallá
sok is találkoztak.

A technikai megvalósítás kellékei is fontosak: eddig még mindig
"sláger" lett az ifjúsági világtalálkozók himnusza és logója, amely
mindenütt megjelenik: zászlókon, kiírásokon, kitűzőkön, kiadványo
kon. A magyar zarándokfűzetet minden Párizsba utazó fiatal meg
kapta, benne a lelki programok menete, az énekek, népdalok és sok
kiegészítő információ? Ezek létrehozásában, terjesztésében, kiosztá
sában pótolhatatlan munkát végeznek az önkéntesek, olyan fiatalok,
akik felajánlják ingyenes szolgálatukat a világtalálkozó idejére. Zöld
pólójukról messze felismerhetők. Vannak köztük a helybeliek közül
valók, de más országokból is toboroznak.

Akié a fiatalság, azé a jövő

A pápa nagyon világosan látja, és a Tertio millennio adveniente kez
detű apostoli levele utolsó előtti pontjában újra hangot is ad meg-
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81n cammíno versa íl
Gíubíleo,
PIEMME
1998, 2.

győződésének: "A világ és az egyház jövője azé a fiatal nemzedéké,
amely ebben a században született, s a következőben lesz felnőtté,

s lesz az új évezred első nemzedéke. Krisztus odafigyel a fiatalokra,
miként arra az ifjúra figyelt, aki föltette neki a kérdést: Mi jót kell
tennem, hogy örök életem legyen? (Mt 19,16) ... A fiatalok a Földön
mindenütt és minden helyzetben kérdéseket tesznek fel Krisztus
nak: Hozzá mennek, Öt keresik és újramegújrakérdezik Öt. Ha képesek
lesznek követni az utat, melyet 6 mutat nekik, örömüket fogják
találni abban, hogy azért fáradozzanak, hogy Krisztus jelen legyen
a következő században és az azt követőkben. egészen a világ vége
zetéig..." (58.).

Az ifjúság evangelizációja nem jelent mást, mint hogy minden
úton és módon találkozzék az ifjúság Krisztussal, a hiteles, torzítás
és érdekek nélküli, az Evangéliumból elénk álló Krisztussal és az ő

mindig fiatal egyházával. Természetes, hogy ez történik a templo
mokban, a "normál" hittanórákon, a megszokott vallási események,
ünnepek kapcsán otthon is, mégis az "ifjúság jubileuma", az ifjúsági
világtalálkozó fontos közös nagy találkozási pontja a holnap egyhá
zának. "Krisztusnak szüksége van a fiatalokra, hogy a remény ölelé
sével fogja át a világot" - írta a szentév központi. római szerveze
tének elnöke, Roger Etchegaray bíboros.8

A világtalálkozón elhangzó tanítások, prédikációk, az ún.
"szellemi munka" azonban nem teszi azt konferenciává. A részt
vevők átélik, az üdvösség több az elvont tudásnál. Ugyanakkor
mind a katekézisek, mind az egy központi téma köré csoportosu
ló foglalkozások elmélyítenek lényeges keresztény tartalmakat,
igazságokat. Igyekeznek megtanítani arra, mi a lényeges, mi a já
rulékos. Az egész világtalálkozó egyfajta közösség, így-úgy mű

ködő otthoni intézmények, csoportok, hittanórák, iskolák újfajta
és rövid ideig tartó közössége, S ez az együttlét sugározza kimon
datlanul az élményt: az élő közösség több, mint az intézmény.

Az ifjúsági világtalálkozóknak van egy vándor-keresztje, ame
lyet a találkozót szervezők átvesznek az előző helyről és a köztes
időben ottani közösségek fogadják be egy meghatározott ideig.
1985-ben a pápa szavait vésték egy réztáblán a kereszt alsó szárá
ba: "Kedves Fiatalok! A szentév végén rátok bízom e jubileumi év
jelét, Krisztus keresztjét! Vigyétek el az egész világra, mint az Úr
Jézusnak az emberiség iránt gyakorolt szeretete jelét és hirdessé
tek mindenkinek, hogy csak Krisztus halálában és feltámadásában
van üdvösség és megváltás". Amikor az előző találkozási helyről,

Párizsból megérkezett az Örök Városba, a Szentatya így fogadta:
"Mondhatjuk, hogy Rómában ez a kereszt otthon van, mert ez a
város a kereszt városa. Ezt hirdetik az itt éltek és vértanúkká let
tek, a tegnap és a ma szentjei, akik írták és megpecsételték ennek
a városnak a tőrtérielmét. A kereszt ott rejtezik Róma nevében is,
hiszen ha betűit visszafelé olvassuk, akkor ezt találjuk: Amor, va
gyis szeretet. Nem a kereszt Isten szeretetének az üzenete? Ö
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91998. április 2.
annyira szeretett minket, hogy a kereszt fájára szegeződött ér
tünk. Igen, a kereszt Isten ábécéjének első betűjel'"

A szentévi ifjúsági találkozó témája, belső dinamikája

A XV. Ifjúsági Világtalálkozó az ifjúság jubileuma, bizonyos érte
lemben a szentév római eseményeinek a koronája, a világifjúság
"kegyelmi ideje", már csak azért is, mert egyetlen "célcsoport" sem
érkezik majd ilyen nagy számban ide, mint a fiatalok. Augusztus
15-20. között mintegy kétmillió fiatalt várnak erre az eseményre.
Igaz, hogy szép gondolat Péter sírjának és utódjának meglátogatá
sa, ám e szentévi világtalálkozó legbenső, teológiai célkitűzése a
pápa által megadott jelmondat: "Az Ige testté lett, és köztünk lakott"
On 1,14). Az ifjúság jubileuma a hit átadása és igenlése. Ez történik a
felnőtt keresztségkor a "traditio fidei" és "redditio fidei" mozzana
tában, ami nem más, mint a hitvallás (Credo) a hit szimbólumának,
összefoglalásának átadása a hitjelöltnek. aki szavaival, hitvallásá
val, cselekedeteivel, egész megtért életével ezt a gazdagított hitet
mintegy "visszaadja" az egyháznak, válaszol rá. Ezt ismételjük meg
a húsvéti vigilia liturgiájában a keresztségi ígéreteink megújítása
kor, vagy a vasárnapi Hiszekegy imádkozásakor is. Itt a világtalál
kozón ez a gesztus hatalmas méretekben akarja átölelni az egész
kétezer éves egyház történelmét. Egyszerre "Te Deum" is akar len
ni, hálaadás és missziós elkötelezettség. Magában rejti az isteni kül
detést: "Amint az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket",
a Szeritlélek küldését, az új életre születést és a bűnök bocsánatát
(vö. Jn 20,21-22). Erről is szólt Jézus, amikor így tanított: "Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok!" (Mt 10,8.) A fiatalok a harmadik évez
red kezdetén arra kapnak meghívást, hogy a testté lett Ige hit-aján
dékát felismerjék, s továbbítsák kortársaiknak. Csak ez a hit ment
heti meg a világot. Ennek tudatosítása a szentévi világtalálkozó
lényege, célja. Erre vezet és ezt szolgálja minden: előkészületek,

nemzeti katekézisek, áthaladás a szentévi kapun, Péter sírjának lá
togatása, a Péter utódjával való találkozás, a kulturális események,
egészen a világtalálkozó utolsó napjának nagy virrasztásáig és a
záró eucharisztikus ünneplesig bezárólag. Helyszíne a Róma köz
pontjától kb. 10 km-re lévő 2. Egyetem parkja, a Tor vergata, amelyet
rávezető utakkal, vasúti megállóval, kiszolgáló helyiségekkel látnak
el, ide épül majd a szabadtéri pápai oltár, s itt foglalnak helyet (a
fűben) szektorokban a fiatalok. Semmiképpen nem turisztikai vagy
vakációs szórakoztató esemény, hanem a világ ifjúságának zarándok
lata, vágya a megújulásra Krisztus kétezer éves üdvözítő, megváltó
szerétetében. A világtalálkozó nagy lehetőségeRómában: a fiatalok
találkoznak hitünk történelmi emlékeivel és a jelenben élő helyi
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(Róma, 1996).

egyházzal; egymást kiegészítve, egyszerre a világegyházzal
együtt.,

A fiatalok külföldi útról, kirándulásaikról szeretnek magukkal
hozni valami speciális, ottani értéket, ami nem mindig pénzben
kifejezhető, inkább egy ottani társuk keze műve, ajándéka, emlék
róla, tőle, abból az országból. A világtalálkozók mindig kínálnak
ilyen ajándékozási alkalmakat: az olasz ifjúsági lelkipásztorkodás
bizottságának egyik elemzésében fontos helyen áll a .scambio di
doni", az ajándékok kicserélése.to Ez azonban nem képek, vázák,
édesség stb. üres mosollyal való átadása-átvétele, hanem a lelki,
szellemi, nemzeti, vallási értékek lassú, olykor láthatatlan, spon
tán érzékelhető cseréje, ami egy-egy szó, mondat, ének megtanu
lásával, egy-egy gesztus elsajátításával, vagy akár egy szentkép
kicserélésével jár (címesere, e-mail-csere), A szívélyesség, a testvé
riség, a fellángoló barátság, a távoliból közelivé varázsoló fiatalos
szeretet felejthetetlen alkalmai ezek.

A szentévi kapu Krisztus szimbóluma, aki magáról mondta: "Én
vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és
legelőre talál..." (Jn 10,9). A kétezredik esztendő római ifjúsági világ
találkozója e kapun kívánja "beléptetni" a harmadik évezred fősze

replőít, a fiatalokat a hit útján bontakozó lsten Országába mert az
egyház számít rájuk, elkíséri őket... A pápa párizsi utolsó szavai
ezek voltak: Chi vivra, tedra! Aki megéri, meglátjal
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