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2007. szeptember 16. és 22. között "Reményt és jövőt adok nektek"
(Jer 29,11) mottóval, az európai városmissziós folyamat részeként,
nemzetközi evangelizációs kongresszust és missziós hetet rendez az Esz
tergom-Budapesti Főegyházmegye,amelynek centruma természe
tesen a főváros lesz. A kihívás óriási: az egyház az eddigiekhez ké
pest új felfogásban kezdeményez dialógust a társadalommal, s ha
a kezdeményezés sikeres lesz, az esemény várhatóan hosszú távon
befolyásolja majd a főegyházmegye és a magyar egyház fejlődésé

nek irányát.
A nagyváros óriási népességet és számtalan életstílust foglal

magában: lehet a hit elvesztésének terepe is, de a benne élők

sűrű kapcsolati hálója kedvezhet is a hit terjedésének. Először

talán veszteségeink jutnak eszünkbe. A katolikus egyház egész
Európában lépéshátrányba került a városiasodás robbanásszerűert

terjedő jelenségével szemben. A plébániák száma messze nem nö
vekedett arányosan a vidékről feláramló és a városban letelepedő

tömegek létszámával, és lelkipásztori módszereink sem voltak al
kalmasak arra, hogya plébániák köré gyűjtsék ezeket a rétege
ket. A nagyvárosban nem számíthatunk arra, hogy a faluközös
ség mintájára a helyi társadalom is mintegy normává teszi a
vallásosságot.

A nagyváros individualizálódott és hagyományos életformák
tól megfosztott lakói ugyanakkor - éppen egy szoros közösség
regulációjától megszabadulva - értékes döntési helyzetben van
nak: maguk választhatják meg az életüket meghatározó alapérté
keket, és azokat a közösségeket, ahol mindezeket megélhetik. A
kereszténység karakteresen városi jelenségként tűnt fel a tör
ténelemben. Az apostoli igehirdetés természetes módon fordult a
város lakói felé, ahol az emberek nagy tömegben, egy időben

hallhatták az Evangélium életadó üzenetét, és azonnal csatlakoz
hattak is a helyi keresztény közösséghez - Jeruzsálemben, Da
maszkuszban, Athénban vagy akár Rómában. Most, kétezer év
múltán, amikor Európa lakóinak túlnyomó többsége városokban
él, nyilvánvaló a kezdetekkel való párhuzam. Itt az esély, hogya
megújuló, ismét misszióssá és közösségivé váló kereszténység
éppen a nagyváros sajátos körülményei között találja meg új
bázisát.
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A nagyvárosok missziójának időszerűségéről ennek a remény
ségnek a szellemében nyilatkoztak 2000 októberében "az alapító
atyák", vagyis Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel bíboros érse
kei: "A városi élet kedvezni látszik az elpogányosodás egyre széle
sedő folyamatának. Ugyanakkor tanúi lehetünk a kultúránk alapját
jelentő kereszténység iránti nagyobb érdeklődésnek is. A direkt
evangelizáció területén több mint két évtizede dolgozók egybe
hangzó híradásai szerint valódi változás tanúi lehetünk az utóbbi
néhány évben. A közelmúlt missziós kezdeményezéseinek tapasz
talatai megmutatják, hogy Európa nagyvárosaiban a korábbinál na
gyobb nyl1tsággal és egyre sürgetóvben jelenik meg az élet értelmének
és Istennek a keresése. Karunk az Evangélium hirdetéséért kiált!"

Az idézet úgy beszél a nagyváros lakóiról, mint nyitott, igaz
ságkereső, érvényes és értelmes kérdések megfogalmazására ké
pes emberekről. A kezdeményezés hátterében ez az emberkép
áll, valamint az a meggyőződés, hogy a Jézus Krisztusról szóló
Evangélium még mindig hordozza azt az embereket és társadal
makat megváltozató isteni erőt, amellyel egyszer már meghódí
totta Európát.

Mi a városmisszió?

Az európai városmissziós folyamat konkrét válasz Európa öt fővá
rosának főpásztorai részéről II. János Pál pápa új evangelizációs
felhívására. János Pál pápa életének utolsó éveiben megújuló ér
deklődéssel fordult a kereszténység hajdani törzsterü1eteinek újra
evangelizálása felé. Ennek az érdeklődésnek fontos dokumentuma
egyik utolsó enciklikája, az Ecclesia in Europa. Az ebben is megjele
nő missziós buzdítás széles körben nyert visszhangot Európa ka
tolikusainak szívében az ezredforduló környékén. A Szentlélek
"munkastílusára" és az egyház "hétköznapi" katolicitására egy
aránt rávilágít az a történet, amely a városmissziós folyamat kezde
teit idézi. A direkt evangelizációval foglalkozó Emmánuel Közösség
vezetői azzal keresték fel Lustiger bíborost, Párizs érsekét, hogy ta
pasztalataik szerint új nyitottság figyelhető meg a párizsiak részéről

az Evangélium befogadására. Itt lenne tehát az ideje egy nagyszabá
sú városi misszió megindításának. A bíboros örömmel kiáltott fel:
"Erre várok évek óta!" A vízió villámgyorsan kiszélesedett: Lustiger
bíboros megérezte, hogya Szentlélek sokkal nagyobb léptékben
gondolkodik, mint egyetlen nagyváros evangelizációja. Hamaro
san értesítette tehát néhány európai kollégáját, akik örömmel
mondtak igent a kezdeményezésre. Párizs érseke, valamint
Schönborn bécsi, Policarpo lisszaboni, Danneels brüsszeli bíboros
kezdettől fogva hasonló helyzetben lévő egyházaik egymást támo
gató akciójában gondolkodott. Ötödikként csatlakozott hozzájuk
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, s így vált a folya
mat széles értelemben vett európai üggyé.

91



Az eddigi
tapasztalatok

A városmisszió minden helyszínen azonos építőelemekbőláll:

1. Az Új Evangelizáció Nemzetközi Kongresszusa: Egy héten át tart,
mintegy kétezer résztvevővel, akiknek többsége külföldről érke
zik. Budapesten fő helyszíne a Szent István Bazilika lesz. Délelőt

tönként misszióval kapcsolatos előadásokraés ünnepi szentrnisék
re kerül sor, délután szemináriumokon, "műhelymunkákban"

vesznek részt a küldöttek, illetve bekapcsolódnak az egyes misszi
ós helyszíneken folyó szolgálatokba.

2. A plébániák által szervezett programok: Missziós tevékenységek a
plébániához tartozó városrészen, a templomhoz közel eső utcá
kon-tereken, egyházi és világi intézményekben. Kapcsolatfelvétel
a plébániához lazán vagy egyáltalán nem kapcsolódó, esetleg meg
keresztelt, de nem hívő emberekkel, megfelelő utógondozás felkí
nálása az érdeklődők számára. Világos, hogy számszerűen a leg
több programot a plébániák fogják szervezni, ezért a plébániák
gondos felkészülése az egész misszió sikerének kulcsa.

3. Központilag szervezett missziós helyszínek: Evangelizációs progra
mok a város forgalmas pontjain felállított színpadokon, valamint
bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon stb. Kapcsolatfelvétel az
"utca emberével", meghívások későbbi programokra és az érdek
lődőknek utógondozó kurzusok felajánlása. A központi szervező

irodával együttműködő lelkiségi mozgalmak, katolikus szerveze
tek, szerzetesrendek és plébániák közös szervezésében.

4. Minden résztvevőt érintő közös megmozdulások: A missziós hetek
kezdő és záróeseményei gyakran nagyszabású megmozdulások,
amelyekre az egész város és minden szervező hivatalos.

E sorok írásakor túl vagyunk már a bécsi (2003), a párizsi (2004), a
lisszaboni (2005), valamint a brüsszeli eseményen is (2006. novem
ber), a budapesti misszió szervezése pedig javában tart. Négy év
tapasztalata után elmondhatjuk, hogya főpásztorokelhatározásai
az elmúlt években már gazdag gyümölcsöt hoztak. Kiderült, hogtj
az egyház képes friss hangon, kreatívan megnyilatkozni anagyvárosok
szívében és közvetíteni Jézus Krisztus meghívását az ott élók felé. Kide
rült, hogy képes új eszközök igénybevétok-vel közvetíteni az
Örömhírt, miközben a hagyományos formák is megújulhatnak. Az
utcai színpadok műsora, a vidám éneklés és az őszinte tanúságté
tel szavai, a pantomimek, a vidám jelenetek megállásra, elgondol
kodásra késztették a városok lakóit. A rögtönzött sátor-kápolnák,
az éjszaka is nyitva tartó templomok sem maradtak látogatók nél
kül, ahogya kulturális események helyszínei, a kiállítások és a "ta
núságtevőkoncertek" helyszínei sem. Bebizonyosodott, hogy min
den pesszimista jóslat ellenére Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel
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népe befogadóan reagált a tanúságtételekre. Szinte mindenki kap
ható volt egy kis beszélgetésre, sokan alig várták, hogya tanúság
tevő testvéreknek elpanaszolják bajukat-bánatukat, a beszélgetés
végén pedig szívükben ezzel a kérdéssel távoztak: "Tényleg, miért
ne kérhetném ebben a helyzetben Jézus segítségét?" Bebizonyoso
dott a főpásztorok bátor, prófétai szavának igazsága: "Karunk az
Evangélium hirdetéséért kiált!"

Négy városmissziós eseménnyel a hátunk mögött nyilvánvaló,
hogya folyamat a Szentlélek vezetése és áldása alatt zajlik. He
lyesnek bizonyult az az alapvetően katolikus gondolat, hogy az
egyes nagyvárosok evangelizációját nemzetközi együttműködés

keretébe helyezzék. És szerenesés kombináció az elméleti jellegű

kongresszus és a merőben gyakorlati missziós munka összekap
csolása is: a messzi földről érkező küldöttek lelkesedése és örö
me beragyogta a városokat. A misszió valóban a megújulás útjá
ra vitte a helyi plébániákat. A kihívás feszültsége nagyon sok
egyházközség számára inspiráló erővel bírt: Bécsben például a
százhatvan plébánia közül százhúsz önálló, saját szervezésű

programmal jelentkezett.

Új egység felé

Plébániai missziós
hetek

Bár a II. Vatikáni zsinat után már nem számít új gondolatnak,
hogya misszió az egész egyház feladata - amelyben a helyi püs
pök irányításával és a szerzetesek közreműködésévelminden plé
bániának, a világi hívőknek is részt kell venniük, együttműködve
a mozgalmakkal és az új közösségekkel -, ilyen széles összefo
gásnak eddig nemigen lehettünk tanúi. A papság kezdeményezé
sei időnként a hívek érdektelenségén törtek meg, míg másutt a hí
vek egyes csoportjainak ötleteit nem fogadta el a plébánia vezeté
se. A lelkiségi mozgalmak és közösségek, bár kitartóan keresték és
gyakorolták a misszió új útjait, gyakran éppen az elszigeteltségtől,

vagy éppen az egyház berkeibőlérkező kritikától szenvedtek. A vá
rosmissziós folyamatnak ezen a pontján, a hazai szervezés tapaszta
latait is látva kimondhatjuk, hogya helyi egyház soha nem látatt egy
ségben képes fellépni a közös cél, az evangelizáció sikere érdekében.

Már Budapesten is látszik, hogy a II. János Pál pápa által meg
hirdetett új evangelizáció szellemében, Erdő Péter bíboros-főpász

tor kezdeményezésére örömmel és lelkesedéssel mozdulnak meg
a főegyházmegye legkülönbözőbb tagjai és csoportjai - most már
valamennyien "természetes szövetségest" látva egymásban. Ennek
az egységnek jeleire már felfigyelhettünk Budapesten és környé
kén a plébániai missziós hetek alkalmávaI2003-ban és 2004-ben, és
a már városmissziós próbaként megrendezett "előmissziókon" 2006
tavaszán. A legtöbb helyen szeretetteljes és hatékony együttműkö

dés valósult meg a plébániák és a lelkiségi mozgalmak között. Ez
az egység hozhat máshol is valódi és maradandó gyümölcsöket.
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A teljes egyházi színkép hatékony együttműködésétés a biza
lom növekedését jelzi, hogy az európai városmissziót elindító bí
borosok az Emmánuel Közösséget kérték fel az esemény nem
zetközi koordinációjára, és az is, hogy a budapesti városrnisszió
főszervezői feladataival Erdő Péter bíboros úr az Emmánuel Kö
zösség hazai alapítóját bízta meg.

A nagy pápa álma

"Isten megadja az egyháznak, hogy az emberiség készségesebb le
gyen az evangéliumi mag befogadására. Úgy vélem, itt az ideje,
minden egyházi erőt be kell vetni az emberiség új evangelizálásá
ra és a missziók segítésére. Egyetlen Krisztushívő, az Egyház sem
milyen intézménye sem vonhatja ki magát a legfőbb parancs alól:
Krisztust kell hirdetnünk minden népnek" (Redemptoris Missio 3.)

II. János Pál víziója, amelyet a harmadik évezred küszöbén fo
galmazott meg, úgy látszik, egyre szélesebb körben teljesedik be.
A városmissziók során valóban tanúi lehettünk "minden egyházi
erő" bevetésének Úgy lehetünk igazán hűségesek II. János Pál
pápa életművéhez,ha komolyan vesszük útmutatatását. Ő ugyan
is minden reménytelenséggel szemben hangsúlyozta: nem csak
azért kell újult erővel a misszió felé fordulnunk, mert ez mindig
is dolga Krisztus egyházának .. Hanem azért is, mert itt a kegyel
mi idő, a megfelelő pillanat: "Isten megadja az egyháznak, hogy készsé
gesebb legyen az emberiség az evangéliumi mag befogadására." (Re
demptoris missio 3.). Másutt így bíztat: .Láiom már egy új missziós
korszak derengését, amely fényes nappallá lesz (. .. ), ha minden keresz
tény, (. .. ) nagylelkűen és szentül válaszolnak karunk felhívására és ki
hívásaira." (Redemptoris Missio 92.)

Ragadjuk meg tehát a mostani kegyelmi pillanatot: imádkoz
zunk nagy reménységgel, hogy valamennyien megtalálhassuk
helyünket Isten mai munkájában - a Budapesti Városmisszió
nagy művében! Egy biztos: mindannyiunkra szükség lesz.
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