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Halljuk meg a városunkat, és beszéljünk a nyelvén!

Immár több nagyváros után, Budapest lesz az ötödik helyszín,
ahol a Katolikus Egyház megnyitja a templomait, tagjai kimennek
az utcára, és mindenféle váratlan meglepetésekkel szolgálnak.
Nemcsak elgondolkodnak majd missziós küldetésükről az új
evangelizációról rendezendő kongresszus kapcsán - arról, hogy
hogyan tudnak mind jobban tanújává válni a Krisztus adta öröm
nek és reménységnek a társadalomban -, hanem meghívnak min
denkit, aki elfogadja ezt a meghívást, hogy együtt ünnepeljenek,
imádkozzanak, és az élő Jézussal találkozzanak. Az egyházközsé
gek, mozgalmak, közösségek egész héten át különböző programo
kat kínálnak a budapestieknek: hangversenyek, színpadi előadások,
viták, utcai programok, ünnepi találkozások. .. Egy szokatlan, szim
patikus, színes kavalkád, amely Krisztust hirdeti a mai embernek.

A városmissziók kezdeteiről sokféle történetváltozatot lehet
hallani, valószínűleg ezek mindegyike egy-egy lendületdarabot
adott hozzá ahhoz a kezdeményezéshez, amely 2003-ban Bécsben
indult útjára. Egyik történetváltozat szerint 2000-ben, az egyházi
millennium évében II. János Pál pápa volt az, aki missziós lel
kesedéssel kívánta megünnepelni az egyház nagy jubileumát, és
munkatársait elárasztotta megvalósítandó ötletekkel, amelyek az
emberek megszólítását szolgálták. Mozgósíttatta a szemináriumo
kat, és a kispapokat Róma utcáira küldte, hogy beszélgessenek az
emberekkel, sőt házról-házra járva keressék fel őket otthonaikban.

Talán ez a modell is mintául szolgálhatott a nagyvárosi misz
szióhoz, amely négy bíboros vágyából született, akik arra az el
határozásra jutottak, hogy városaikban nemzetközi kongresszust
szerveznek az evangelizációról. "Mindegyik nagyvárosnak meg
van a maga története, a maga arca. Mégis ami a papi hivatást il
leti, meglepő hasonlóságokat ismertünk fel a nagyvárosok hely
zetében. Ezért határoztuk el, mi a nagyvárosok bíborosai, hogya
nagyvárosok evangelizációját megpróbáljuk egymás tapasztalata
it felhasználva, közös erővel, együtt végezni"- áll a bíborosok
misszióra való felhívásában. "Célunk az, hogyanagyvárosok
újraevangelizációját előmozdítsuk, és megújítsuk a városi plébá
niákat missziónk által." A négy nagyvároshoz ötödikként Buda
pest csatlakozott, 2007-ben itt lesz a városmissziós helyszín,
Erdő Péter bíboros úr meghívására.
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Emlékszem, a misszió szót először gyerekkoromban fedeztem
föl: a templomunkban állt egy kereszt, amin ez a szó volt felírva
mintegy címként legfelül, utána pedig évszámok következtek. A
sor 1950-ben megszakadt. Azóta örömmel láttam egy-egy ilyen
missziós kereszten a 2004-es évszámot. Azt is megtudtam mit je
lent a misszió, és mintegy az egyház kortársainkhoz szóló kűl

detéseként ismertem meg.

Bécs,2DD3 Három nagyváros misszióján vehettem részt, ezeket mutatom be,
nyilván némiképp személyes benyomások mentén a következők

ben, ami, remélem, nem fedi el a lényeget.
Majdnem csak véletlenül voltam ott Bécsben, az első európai

városmisszión, amikor a város templomai kitárták a kapuikat, és
a legkülönbözőbb programokkal vártak hívőket és nem hívőket.

Az utcán minden korosztályból és nemzetiségből való misszio
náriusok szólították meg az embereket: meghívták őket vitaalkal
makra, kulturális programokra; esetleg alkalmi kávésátrakba azo
kat, akiket mélyen megérintett vagy fölkavart egy-egy ilyen
találkozás, ott nyugodtabban folytathatták a beszélgetést, kuglóf
és kávé kíséretében. Amennyiben elfogadták a meghívást az
imádságra is, egy-egy közeli templomba tértek be velük misszio
nárius-kísérőik, Egész nap minden templomban ki volt téve az
Oltáriszentség, és bármilyen merész vagy meglepő ötletnek tűnik

is elsőre, az emberek szívesen elfogadták az invitálást. Sok eset
ben életükben először tettek ilyet. Hozzá kell tennem, hogy ez
alatt a tíz nap alatt maguk a misszionáriusok is valami olyasmit
éltek át, amit azelőtt sohasem, hiszen korábban ők sem beszélget
tek az utcán a járókelőkkel, nem tettek tanúságot a hitükről ilyen
módon. Megtapasztalhatták a Lélek erejének csodáját, amely meg
érinti az embereket.

Sokakat elsőre megrémít a merész újdonság, tolakodónak ér
zik ezt a fajta kommunikáció t, de amint megteszik az első, akár
bátortalanabb lépéseket, és beszélnek Jézusról, "akár alkalmas,
akár alkalmatlan", nagy örömmel számolnak be a gyümölcseiről.

A városban missziós villamos közlekedett (egy ott élő szerze
tes honfitársunk ötlete), amelyre bárki fölszállhatott, csokoládét
osztogattak, amely Bibliából vett idézetet rejtett, egy női szerze
tesrend azt a szolgálatot vállalta, hogy mindenkiért imádkozik,
akik szándékukat vagy csak nevüket elküldik a megadott e-mail
címre, cserébe egy sárga mosoly-matricát ragaszthattak a ruhájuk
ra, táskájukra az imát kérők. Fiatalok hatalmas, kartonpapírból
készült tenyérrel álldogáltak az utcán, és kérték az embereket, ír
ják bele a nevüket "Isten tenyerébe". Bevásárlóközpontoktól a
forgalmas városi csomópontokig mindenütt kis sátrakat lehetett
találni, ahol egymást váltva szüntelenül szolgálatban voltak lai
kusok és papok egyaránt. Megszólították az embereket, és meg
hívták őket a programokra. Ez sokszor alkalmat adott beszélge-
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tésre, amelyből aztán további meghívások is következhettek.
Akár egy csendes imára, ott helyben a sátorban - ezek a sátrak
ugyanis afféle utcai kápolnákként működtek, bennük az Eucha
risztiával -, akár lelki beszélgetésre, gyónásra, az ott levő pa
pok egyikénél. A legkülönbözőbb híres személyiségek léptek fel,
divatmodellek, ismert színészek, zenészek, akik a színpadon ta
núságot tettek Krisztussal való találkozásukról. A különböző te
levíziós csatornákon talk-show-k, vitaműsorok és pozitív beszá
molók hangzottak el a városban zajló eseményekről.

Ezzel a színes kavalkáddal párhuzamosan zajlott a konferencia
az új evangelizációról, amely nem csupán a hagyományos ér
telemben vett tudományos program volt, hanem az előadók sze
mélyes tanúságtétele is, bíztatás, öröm és reménység megosztása.
A kongresszus célja a misszióra irányuló nemzetközi együttmű

ködés megalkotása volt a nagyvárosok között - ötlet és gondo
latcsere lakóik lelki szükségletéről; lehetőségteremtés, hogy
összegyűlve beszélgetések és viták alakuljanak az élet lényegi
kérdéseiről; és hogy új reményt adjon a társadalomnak és az
egyháznak - esélyt adva a fiataloknak, hogy elköteleződjenek

az egyházban.
A sűrű délelőtti program utáni ebédszünetekben babiloni

nyelvzavar volt az étkező-sátrakban, és a közös étkezések sok
találkozásra adtak alkalmat. Az érsekség udvara a mozgalmak
nak biztosított lehetőséget a bemutatkozásra. Iskolák és kurzu
sok, közösségek és szerzetesrendek egy-egy kis standnál helyez
ték el a "portékájukat", és fogadták az érdeklődőket.

Bécs fontos állomás volt a saját útkeresésemben is. Sokféle
emberrel találkoztam és beszélgettem a világ minden tájáról,
többek között olyanokkal is, akik evangelizációs iskolák felelősei

- több ilyen iskola létezik Európa-szerte -, és megszületett
bennem az elhatározás, hogy elvégezzem az Emmánuel Közös
ség paray-le-menial-i nemzetközi evangelizációs iskoláját, Fran
ciaországban. Az ott töltött kilenc hónap alatt számos plébániai
misszión is részt vettünk, amelyek a bécsihez hasonló elven mű

köd tek, így gyakorlatban kipróbálhattuk, hogyan lehet megszólí
tani embereket, meghívni őket az adott missziós hét programjai
ra, vagyegyszerűen csak beszélgetni velük, valódi párbeszédet
folytatva, a világnézeti különbözőség ellenére is. Az iskolában
nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy merjünk kreatívak lenni az
ötletekben. A tanúságtételeinket, azaz a Krisztussal való szemé
lyes történetünket egyszerűen és őszintén tudjuk elmondani a
legkülönbözó1Jb hallgatóság előtt, de mindenekelőtt arra, hogy
az egész tevékenység a közösségben és az imádságban gyöke
rezzék. Amikor megtettük a közös előkészületeket, és már meg
kezdődött maga a misszió, minden nap volt alkalmunk csendes
szentségimádáson részt venni, hogy erőt meríthessünk Jézus ir
galmasságából, és hogy Rá bízzunk mindenkit, akivel találkez-
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Párizs, 2004

tunk. Ez azért is volt fontos, mert nagyon nehéz találkozásokban
is részünk volt, emberi történetekben, amelyekről a saját gyenge
ségünkből kifolyólag lemondanánk. A küldetésünk azonban re
ménység és híd, amely leginkább a gyengeségében erős.

Azoknak, akik csak akkor hisznek, ha látnak, Isten megmutat
ta a már látható eredményeket. A bécsi missziós napok alatt
többen is találkoztunk egy férfival minden reggel a Stephans
dómhoz közeli aluljáróban, aki már reggel részegen durva meg
jegyzésekkel illette az arra igyekvőket. Ez az ember úgy az ötödik
napon a dóm egyik oldalkápolnájában töltött több órát a kitett
oltáriszentség előtt imádkozva, immár tiszta arccal, megnyugo
dott tekintettel, az utolsó éjszakán pedig, amikor az érsekség
megvendégelt mindenkit az utcára kitett asztaloknál, magával
Schönborn bíborossal beszélgetett hosszasan a fogadás jókedvű

forgatagában.

Bécs után Párizsban folytatódott a városmisszió, Mindenszentek
ünnepén. A bécsihez hasonló metódus alapján itt is hozzá tarto
zott a kongresszus, amely ismét nem kívánt csupán elméleti szin
ten megmaradni, így sajátos missziós mozgalom bontakozott ki.
Minden plébánia, szerzetesrend, csoport, valójában minden jóaka
ratú ember meghívott volt, hogy bekapcsolódjon, és sikerre vigye
ezt a közös kezdeményezést. Immár két várost látva fontos tapasz
talat lett, hogy az előkészületek alkalmat adtak a plébániák, közös
ségek tagjainak testvérként felfedezni egymást. Az adott városrész
lelkületéhez illeszkedő módon alakították a maguk szolgálatát.
Volt, ahol megkeresztelkedett muzulmán fiatalokból álló alkalmi
zenekarok, csoportok járták az utcákat, volt, ahol a templomban
őrzött szent ereklyéire és életére irányították a figyelmet, volt, ahol
fiatal papokból álló görkorcsolyás csoport teljesített sajátos szolgá
latot. Nagyszerű ötlet volt, hogya szervezők a ködös novemberi
Párizsban piros sállal és piros táskávallátták el a misszionáriuso
kat. Az emberek számtalanszor megszólították őket, hogy hol vet
ték mindezeket, és sokan a vásárlás miatt "keveredtek bele" vala
mi egészen másba, amire nem is számítottak. A város templomai
egész nap nyitva álltak, reggel, délben és este harangszó hívott
imádságra Párizs-szerte. A délelőttöket dicsőítés, illetve a nap té
májához illeszkedő tanúságtételek nyitották meg. Ezt konferencia
beszéd követte, amely igazi képzési idő volt, itt a részvevők meg
hívást kaptak arra, hogy választ keressenek mindarra a kérdésre,
amellyel az evangelizáció során találkoznak napjaink Európájá
ban, mindenki a saját országában. A konferenciabeszédek célja
nem az volt, hogy az evangelizáció módszerein vitatkozzanak, ha
nem hogy felvázolják az apostoli munka alapjait, és megvilágítsák
a katolikusok számára az evangelizáció fogalmát.

Az eddigiek során nem ejtettem még szót a work-shopokról,
azokról a műhelyekről, amelyek szintén szervesen kapcsolódnak
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Lisszabon, 2005

a városmisszióhoz, még inkább lehetőséget adva a hallottak sze
mélyes megvitatására, tapasztalatcserére, ismerkedésre. Ezekre a
szeminárium jellegű programokra általában ebéd után került
sor. A programfüzetekből előre ki lehetett választani őket, és a
sorszámaikat figyelve rájuk találni. A legkülönbözőbb témákat
kínálták megvitatásra: korunk égető társadalmi problémáiról,
szociológiai, pedagógiai megközelítésből; alternatív tapasztalatok
ról, szolgálatokról nem hívők körében. Alapvetően az evangelizá
lás minden elképzelhető, és eddig elképzelhetetlen módjáról szá
moltak be a hallgatóságnak. Az előadók a legkülönbözőbb

társadalmi csoportokból jöttek, voltak egyetemi professzorok,
szerzetesek, egykori kábítószerfüggő. Előadások hangzottak el
vállalati etikáról, hit és pénz viszonyáról, a keresztény elveken
működő üzleti életről; szexualitásról, devianciákról, tapasztala
tokról az AIDS világából; az okkultizmusról és a New Age-ről a
fiatalok körében. Párizs olyan gazdag műhelykínálattal várta a
kongresszusra érkezőket, hogy igen nehéz volt választani. Azok
számára pedig, akik végképp nem tudtak dönteni, ott volt a dél
utántól estig tartó utcai evangelizáció lehetősége, meglehetősen

önszerveződő módon, de mindenki megtalálta a helyét, a nyelvi
szempontokat is figyelembe véve.

A Mindenszentek hete Párizsban alkalom volt valamennyi
nemzedék számára, hogya város polgárainak Jézus Krisztust hir
dessék. Nem "ifjúsági találkozó" volt ez a hét, mégis különleges
szerep jutott a fiataloknak ebben a missziós kezdeményezésben:
hisz dinamizmusuk, tekintetük képessé teszi őket arra, hogy ta
núk legyenek, és megosszák reménységüket: a boldogság lehetsé
ges, forrása Krisztus. Ezen alkalmak egyike volt a városmissziót
záró, a Mindenszentek előestéjén rendezett koncert. Az angol
szász világból jött elnevezés, a Halloween helyett Holy Wins volt a
CÍme, azaz az eredeti angol elnevezés helyett "A szent győz" CÍ
met adták annak az utcai koncertnek, amelyen több ezer fiatal
vett részt, és Lustiger bíboros konferálta föl. A Saint-Sulpice
templom, amely előtt a rendezvény zajlott, egész éjszaka nyitva
állt, és mondanom sem kell, hogy a jelenlevő papok egész éjszaka
gyóntattak. Az imaszolgálatot végzők beszámolói szerint nagyon
sok olyan fiatal kért közbenjáró imát, akik azelőtt még soha nem
voltak templomba.

Mindegyik nagyvárosnak megvolt a maga sajátos hangneme, és
valami olyan, amelyet csak ott lehetett megtapasztalni. Lisszabon
nak, azt hiszem, kedves könnyedsége volt a sajátossága. Az embe
rek nagyon nyitottan fogadták a megszólításokat, a meghívásokat,
és amennyiben nem érdekelte őket a városmisszió, ezt nagyon
kedvesen mondták el. A média feltűnően sokat foglalkozott az
eseményekkel, és nagyon pozitív hangon, erről azonban lehet tud
ni, hogy nem Portugália tradicionális vallásossága az oka, amelyet
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a felületes szemlelő elsőre oknak gondolhat, hanem a nagyon ko
moly, sok éve zajló előkészítő munka. Akármennyire is kedves a
fogadtatás és kedvezőek a feltételek, az ember mégis újra és újra
elámul Krisztus ezen csodája előtt, amely a találkozásokban meg
nyilvánul. Például amikor a magyarok bátortalanul megszólítot
ták az embereket angolul, holott egyikük anyanyelve sem ez, és
kiderült, hogy az illető orosz, a beszélgetés máris lehetségessé
vált, mégpedig egy egészen más, személyes síkon - éppen egy
olyan honfitársunkról van szó, aki valóban nagyon jól beszélte a
nyelvet. Egy-egy ilyen találkozás néha sorsfordító azzal, hogy
Krisztussal való találkozássá lesz, a mi csekély közreműködésünk

kel. Ilyenkor Isten minket is megajándékoz a csodával.
A fantáziadús kezdeményezésekben itt sem volt hiány. Bár a

várost inkább az egyszerűbb ötletek jellemezték, de az érdeklődés

így sem maradt el. Az egyik legnépszerűbb fórum a Virtuális Bib
liatörténeti kiállítás volt, egy köztéren felállított sátorban, ahol
egészen új-, élményszerszerű módon ismerhette meg a látogató a
Szentírás történeteit. A különböző országokból érkezett evangeli
zációs iskolák soknemzetiségű és nagyszámú diákja a portugál
szeminaristákkal együtt járta az utcát, és a maguk kedves, derűs

bohó módján, a nyelvi nehézségekre fittyet hányva találtak han
got az utcai fiatalsággal. Rózsát ajándékozva, kis képet vagy meg
hívót osztogatva szólították meg az embereket, és hívták el őket a
különböző eseményekre.

A Lisszabonban dolgozó misszionáriusokat több neves szemé
lyiség is vendégül látta. Fatima püspöke egy napos zarándok1atra
hívta meg a közell200 résztvevőt. Értük és a misszióért muta
tott be szentmisét José da Cruz Policarpo, Lisszabon pátriárkája
a Mária-kegyhely szívében, a [elenési Kápolnában. Lisszabon
polgármestere állófogadáson köszöntette és látta vendégül a
misszionáriusokat. Mindezek az események sajátos módon érez
tették a résztvevőkkel, hogy fontosak, és szeretettek, hogy nagy
ra értékelik a szándékukat, amellyel ebbe az országba érkeztek.

Volt egy csodálatos esemény, amely Lisszabon városának szólt.
A sajátos történelmi körülmények miatt volt nagy jelentősége

annak, hogya Fény Körmenete során, ötven év után először ér
kezett a városba a Fatimai Szűzanya kegyszobra, amelyet több
százezer hívő részvételével vittek végig a városon. A körmenetet
Erdő Péter bíboros vezette. A zuhogó eső sem oszlatta el a tö
meget, akik méltósággal ünnepelték, hogy José Policarpo da
Cruz bíboros, lisszaboni pátriárka a körmenet végén felajánlotta
a várost a Fatimai Szűznek.

"Neked szenteljük az egész várost, felelős vezetőivel együtt,
és mindazokat, akik azon fáradoznak, hogya testvéri együttélés
és a méltóság városává tegyék Lisszabont. Neked ajánljuk a nem
hívőket és azokat is, akik más vallásban imádják Istent" - hang
zottak a pátriárka felajánló szavai a gyertyás körmenet végén.
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Mi jövünk...

Lisszabon volt az a város, ahol először vett részt nagyszámú
magyar érdeklődő, közel száz küldött a misszióban. Közülük
többen papok, szerzetesek. Igazán derűs, és élményekben gaz
dag tapasztalatszerzés volt ez, a portugál katolikus testvérek va
lóban szívélyes vendégszeretetének is köszönhetően.

Nincs annál nagyobb öröm, és persze ijedtség talán, amikor az em
ber egy nagy kihívás előtt áll. Mekkora szerencsénk van, hogy né
hány nagyváros már előttünk végigjárta a próbát! Így tehát látjuk,
hogy mindez lehetséges, sőt gyakran számolnak be a résztvevők ar
ról, hogy plébániáikon, közösségeikben megerősödött a hit, a kö
zösség, vannak újonnan csatlakozók is az egyházhoz. Ezek szép ta
pasztalatok, de hogyan induljunk neki mi az előttünk álló feladat
nak? Hadd álljon itt némi gondolatébresztő,a tanúságtételekből és
a szervezésben résztvevőkbeszámolóibólleszűrődőafféle útravaló.

Fontos, hogy ne megtéríteni akarjuk az embereket! Első talán a
meghallgatás lehetne, az egyes személyeket, és a várost is a szí
vünkkel figyelve, olyan módon, ahogyan ezt eddig nem tettük,
érzékenyen ráhangolódva ennek az élettérnek a rezdüléseire.
Mindnyájunk félelme az alkalmatlanságunk, elégtelenségünk. A
rendelkezésre álló idő elegendő lehet arra, hogy félelmeinket Isten
irgalmasságába elrejtve, az Ő rendelkezésére bocsássuk magunkat.
Ilyen módon felfedezhetjük eszköz mivoltunkat és a közösséghez
való tartozás erejét. Utóbbi dimenzió azért is fontos, mert az
egész nagy vállalkozás másik alappillére, hogy tudjunk együtt
dolgozni. Ahogyan az első keresztények tanúságtétele is az volt a
világ felé, hogy szerették egymást, éljük ezt megújult elkötelező

déssel. Az ilyen közösség védelem, erő, hitelesség, és befogadás.
Végig kell gondolnunk ezen utóbbi feladatot is. Nem a puszta

gesztust, amelyet gyakorolunk majd a missziós héten, hanem a
befogadást, mint a misszió folytatását. Azok az emberek, akiket
Jézus majd meghív közénk, lelki otthont keresnek, és ezt biztosí
tanunk kell számukra. Mindazt a szeretetet és türelmet, azt a lel
ki kísérést és figyelmet, amelyet mi magunk is megkaptunk a
belső utunk során Krisztus egyházától, el kell kezdenünk rájuk
"pazarolni", bőkezűen, kitartóan. Nagy feladat, egyedül nem va
gyunk rá képesek. A közösség tud ilyen lelki befogadás lenni.
"Istenem, adj derűt, hogy el tudjam végezni, amit meg tudok
tenni! Adj bátorságot, hogy el tudjam fogadni, azt, amit nem tu
dok megtenni! Adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni
ezeket!" (Duval: Miért oly llOSSZÚ az éj?)

Mindazok nevében, akik már kipróbálták magukat az utcai
evangelizálásban, bátorítok minden kedves olvasót, hogy indul
jon neki ennek a kalandnak! Örömüket lelik majd mindebben.
Mindenki a maga képességei szerint megtalálja a helyét a nagy
közös munkában, amely sok váratlan meglepetést hoz - "ad
majorem Dei gloriam", Isten nagyobb dicsőségére!
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