
A papi hivatás
ajándéka
Gondolatok az új Ratio Fundamentalisról

2016. december 8-án jelent meg az új Ratio Fundamentalis Insitutionis
Sacerdotalis című dokumentum, a papképzés általános szabályzata.

A dokumentum kezdő sora adja a címet is: A papi hivatás ajándéka.
Utal arra a szemléletre, melyet tükrözni kíván, jelezve, hogy milyen
irányból szükséges napjainkban a papi hivatás felé közeledni, azt
vizsgálni. Ferenc pápa szavai iránymutatók a megértéshez, melyeket
a Klérus Kongregáció plenáris ülésén mondott: „Az a feladatunk,
hogy őrizzük és növeljük a hivatásokat, hogy érett gyümölcsöket te -
remjenek. Ezek ugyanis ‘csiszolatlan gyémántok’, amelyeket gondo-
san meg kell munkálni, az egyes személyek lelkiismeretét tiszteletben
tartva és türelemmel, hogy csilloghassanak Isten népe körében.”1

Az új Ratio megjelenésének előestéjén Miserando atque eligendo cím-
mel rendezett Nemzetközi Hivatáspasztoráció Konferenciát a Klérus
Kongregáció 2016. október 19. és 21. között Rómában. A konferencián
Stella bíboros, a Klérus Kongregáció prefektusa kiemelte a meghívott -
ság-tudat fontosságát, amely kivétel nélkül minden embernek szól.2

A bíboros azt is megállapította, hogy társadalmunkra jellemző a
hivatáskultúra kiveszése. A fiatalok nemcsak a papi hivatást nem is-
merik fel, de más hivatást sem. A családot mint hivatást is egyre ke -
vesebben választják, és a házasságok nagy százalékban válással
vég ződ nek. Ma annak kultúráját éljük, hogy csak bizonyos élet sza -
kasz ban élnek együtt az emberek. Egyértelmű, hogy ez magában hor-
dozza az időlegességet, a kapcsolatok törékenységének a lehetőségét.

Stella bíboros szerint a vallásgyakorló fiatalok körében megjelenik
a papi hivatás gondolata. Valószínűleg azért, mert az ember lelke mé -
lyén van egy elköteleződés iránti vágy, valahová akar tartani. Inkább
a megpróbáltatások, a hétköznapi kereszthordozások azok, amik el-
tán torítják az embert. Gondolatai összegzik, hogy milyen valóság -
tudat áll a Ratio elkészítése mögött. A hivatásra úgy kíván tekinteni,
hogy az elsősorban Isten különleges ajándéka a meghívottnak, ami a
személy igazi kiteljesedésének az útjává képes válni.

A papi hivatásokról gondolkodva talán sokakban az első felmerülő
kér dés, hogy hogyan alakul a szeminaristák száma a világban. A Vati -
ká ni Statisztikai Évkönyv alapján a következő számadatokról tájéko -
zód hatunk, melyek egyfajta képet adhatnak a mai papnevelés kihívá -
sairól is.3 A szeminaristák száma az utóbbi években: 2015: 116.843,
2014: 116.939, 2013: 118.251, 2012: 120.051, 2011: 120.616, 2010: 118.990.
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Afrikában a vizsgált ötéves időszakban a szeminaristák létszáma
folyamatosan gyarapodott, elérve a 7,7 százalékos növekedést. Ame-
 rikát vizsgálva megállapítható, hogy folyamatos a csökkenés, mely
összességben eléri a 8,1 százalékos süllyedést. A Közel-Kele ten a
csökkenés 2013-ig tartott, majd a hivatások számának gyarapodása
lett megfigyelhető. Ezzel szemben Délkelet-Ázsiában a kez de ti
növekedés 2012-ben véget ért (+ 4,5 százalék 2010-hez képest), ame-
 lyet csökkenés követett. Ez azt jelenti, hogy 2015-ben a szemi na risták
száma közel 2 százalékkal csökkent a 2010-es adathoz képest.

Arányaiban Európában a legjelentősebb a csökkenés. A vizsgált
pe riódus alatt 9,7 százalékkal esett vissza a szemináriumban pap -
ság ra készülők létszáma. Magyar nyelvterületen 2017-ben a szemi -
na risták összlétszáma 265, 2016-ban 267, 2015-ben 282 fő volt.4

A Szentszék 1971-ben adta ki először ezt a dokumentumot, majd
az 1983-ban kiadott Egyházi Törvénykönyv alapján 1985-ben revi -
de álta a szövegét, komolyabb tartalmi változás nélkül. Az idő mú -
lása is aktuálissá tette, hogy egy ilyen súlyú dokumentumot négy
évtized után újra kell gondolni, alkalmazva a jelen kor kihívásai -
hoz. A ’71-ben kiadott dokumentum a II. Vatikáni zsinat szellemi
termékének tekinthető. A zsinat újításai, újragondolásai jelennek
meg a soraiban, illetve az akkor aktuális történelmi, szociológiai,
társadalmi, egyházi helyzet lecsapódásait érhetjük tetten benne. Az
eltelt időszak a fenti területeken nyilvánvalóan számos változást
hozott magával, amit a dokumentum alkotói igyekeztek figyelembe
venni az elmúlt időszak tapasztalataival együtt. A kor változásai a
papság, illetve a papságra készülők életében is számos újdonságot
hoztak, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A papságról
al kotott kép megjelenik a hívek spirituális igényeiben, az újevange -
lizáció kihívásában, a kommunikáció különböző nyelvezeteiben,
fej lődésében. Világossá vált, hogy a papságra készülők formálásá-
ban szükséges a megújulás. Ferenc pápa tanításában visszatérő kép,
hogy a pap nem funkcionárius, nem egyfajta szerepet betöltő hiva-
tal nok, amibe sok esetbe belekényszerül a társadalmi kihívások
miatt, hanem Isten népének vezetésére felkent pásztor.

Az új Ratio Fundamentalis első vázlatát — ahogyan a dokumentum
bevezetésében is olvashatjuk — a Klérus Kongregáció már 2014 ta va -
szán elkészítette, és elküldte bizonyos szakértőknek, a dikaszté riumok
tagjainak, a 2014. október 1. és 3. között rendezett plenáris közgyűlés
előkészítéseképpen. Az összejövetelen a szöveget kom men tálták és
megvitatták a Kongregáció tagjai és a meghívott szakértők, akik ja-
vas latokat fogalmaztak meg a munka folytatására. Ez az anyag arra
szol gált, hogy megszülessen egy kibővített szövegváltozat, amelyet
a Kúria más, a témában érdekelt dikasztériumainak javaslataival is
gazdagítottak. 2015-ben a szöveget megküldték számos püspöki
kon ferenciának és apostoli nunciatúrának. A Klérus Kongregáció,
megfelelőképpen beépítve az anyaghoz érkezett észrevételeket, el-
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készítette a végleges vázlatot, amelyet elsőként néhány konzulens
vizsgált meg, majd benyújtották a római Kúria egyes dikasztériu -
mai nak. E konzultációs folyamat lezárultával és a kapott javasla-
tok fényében kidolgozták a végleges szöveget, amelyet benyújtot-
tak jóváhagyásra Ferenc pápának.6

Általánosságban megjegyzendő, hogy az újítás az egyházban soha
nem szakítás a hagyománnyal. Sokkal inkább integrálja és elmélyíti
azt, amikor a jelen kor kihívásai közepette igyekszik meghallani a
Szentlélek iránymutatását. Így a Ratio Fundamentalis új kiadása át vet -
te a korábbi tartalmakat, a képzésben korábban bevált módsze re ket
és irányokat, melyeket a kor szükségleteinek megfelelően frissített.

a) A képzés jellemzői
A szöveg újraveszi és átdolgozza mindazt, amit II. János Pál pápa
Pastores dabo vobis kezdetű apostoli buzdítása megfogalmaz, miszerint
a nevelésnek egységesnek, az egész személyt érintő fejlődési folyamatnak
kell lennie, melyben megjelenik a közösségi és a missziós jelleg egyaránt.

Egységes, mert egyetlen, egyedi és állandó az út, melyet meg kell tenni
a pappá formálódás útján. Az egységesség magában foglalja azt is,
hogy az úton levésben jelen van az állandóság, hogy a szeminárium
be fejezése nem jelenti a képzés végét; folytonos, egységes út a pap
éle te. Tehát a keresztséggel veszi kezdetét és a többi szentség fölvétele
révén tökéletesedik, de folytonosan úton van. E gondolat jegyében
igyekszik a dokumentum a papság ön- és továbbképzésének új di-
men ziót nyitni (RF 53).

Az egész személyt érinti, mert egyesül benne az emberi, spirituális,
intellektuális és pasztorális dimenzió. Nem lehet bizonyos részeket
kihagyni ebből a formálódásból bizonyos személyes vagy közösségi
akadályokra hivatkozva. A dokumentum újra felhívja a figyelmet
annak veszélyére, ha bizonyos irányban eltolódik a képzés, gon-
dolhatunk itt a túlzott intellektualizmusra, vagy esetleg annak hát-
térbe szorítására. A személyre mint egészre tekint (RF 60,63,94,95).

Közösségi, mert a hivatás az egyházban születik, és a szolgálat vég -
zé se is ott történik. Közösség nélkül nem tud hivatás születni, illetve
szol gálandók nélkül nem lehet a hivatást végezni. Tehát az egyház
kö zösségéből fakad a hivatás, és Isten Népének szolgálata felé irányul
(RF 50,51).

Missziós, mert felkészíti a jelölteket mint leendő pásztorokat, hogy
Krisztus missziós parancsának eleget tegyenek az egyház közösségé -
ben. Világosan látható, hogy a dokumentum alkotói érzékelik a világ
sokszínűségét, változatosságát, ahol az Örömhírt tovább kell adni.
Nem lehet megszokott formák mögé bújni, hanem a hagyomány
szem előtt tartásával a jelen kor aktualitásában kell megélni a missziós
parancsot. Igyekszik azt a szemléletet formálni, hogy a klérusra bí-
zottak köre nem kizárólagosan csak a templomba járó hívek, hanem
azok a kereső emberek is, akik a látókörünkön kívül esnek (RF 51,69).
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b) A képzés különböző dimenziói
A Pastores dabo vobis iránymutatásainak megfelelően7 négy dimenzió
hat egyszerre a képzés és a felszentelt papok élete során: az emberi di-
menzió, amely a „szükséges és dinamikus alap” a teljes papi életben;
a lelki dimenzió, amely a papi szolgálat minőségéhez járul hozzá; a szel -
lemi dimenzió, amely a szükséges értelmi eszközöket kínálja a lelki -
pásztori pálya értékeinek megértéséhez, ezeknek megéléséhez és a hit
megfelelő továbbadásához; a lelkipásztori dimenzió, amely a felelős és
hatékony egyházi szolgálatra tesz alkalmassá.

Ezen jellemzők és dimenziók révén megkülönböztethetünk egy
kezdeti szakaszt, mely tulajdonképpen a szemináriumi időszak, és a
fo lyamatos képzést. Az új Ratio a szemináriumi képzést további
szakaszokra bontja: van egy előkészítő (propedeutikus) szakasz, a
fi lozófiai tanulmányok vagy tanítványság időszaka, a teológiai ta -
nul mányok, vagyis az alakulás, növekedés időszaka, végül a pasz -
to rális, vagy másképpen a hivatást összegző szakasz, mely tulaj -
don képpen egész életen át folytatódik. A tanítványi és az alakulási
szakasz kapcsolódnak az eddigi filozófiai, teológiai képzési rend -
szerhez. Az utolsó szakasz szorosan illeszkedik a szentelésre való
felkészüléshez, de a papi életben való folyamatos fejlődésre is utal,
s ez utóbbi már nem osztható ilyen világos kategóriákba. Az egész
dokumentumot végigkíséri az állandóság, a folytonosság gondo-
lata. Tehát a papképzésre mint egy élethosszig tartó folyamatra te -
kint, ahol a körülmények változnak (szeminárium, plébánia), de a
személynek mindig készségesnek kell maradnia az Úr szava meg -
tételére, késznek lenni a mindennapi megtérésre (RF 80–88).

A korábbi Ratióhoz képest a képzésnek ez a felosztása minden -
kép pen újdonsággal szolgál, különösen a kezdeti időszakot illetően.
Az 1990-ben tartott püspöki szinódus bevezette a propedeutikus
évet (RF 54,57,59,60). Világszerte sok helyen elindult, és változó in-
tenzitással működött, működik. Napjainkban három típusú előké-
szítő évet különböztetünk meg:

Autonóm forma (a legtöbb ilyen jellegű). Amerikában több helyen
(Mexikó, Argentína, Brazília, Bolívia, Chile) a II. Vatikáni zsinat után
megkezdték az autonóm képzéseket, melynek céljául azt határoz-
ták meg, hogy híd szerepet töltsenek be a civil élet és a szeminárium
között. Az Európában működő előkészítő évek egyfajta felzárkóz-
tatást, bevezetést szolgálnak a lelki életbe és a teológiába.

Nagy vagy kisszemináriumhoz integrált képzés (Franciaországban,
Autun Egyházmegyében). Ebben az évben az aspiránsoknak nincse -
nek vizsgái, pusztán megérzik az indokolatlan szeretetet, ahogyan a sze -
minárium fogalmaz. A hivatás megszületésének és világos felisme-
résének az időszaka ez. Kiemelkedő jelentőségű a karitatív munka
végzése, a lelki élet elmélyítése. Tanulnak imádkozni, kontemplálni,
melynek fő meghatározó vonala a kármelita lelkiség.

Hivatáspasztorációval összekapcsolt propedeutikum (példaként lehet
em líteni az ausztráliai Wagga-Wagga Egyházmegye programját).

7Vö. PDV 81.
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Spirituális képzést ad az új belépőknek, akik nem a szeminárium -
ban élnek. Ezen időszak alatt történik a növendékek felkészítése a
majdani szemináriumi életre. A hivatásreferens végzi a feladatot
lai kusokkal együtt. Az első döntés meghozatala és a kísérés a cél,
mi közben a jelöltek a civil életben élnek. Ilyen programokat talá -
lunk többek között Skóciában, Olaszország bizonyos egyházme-
gyéiben, illetve az Antillákon.8

E vázlatos betekintés a propedeutikus évek típusaiba arra enged
következtetni, hogy mindenhol a helyi sajátosságokat figyelembe
vé ve hoztak létre előkészítő éveket, melyek végeredményben
ugyan azt a célt szolgálják: egyfajta felzárkóztatást és felkészülést a
szemináriumra, a hivatás melletti döntés megerősítésével.

A papi identitás kialakulása, léte, fejlődése, hatása tulajdonképpen a
papképzés célja, ahogyan a Ratio Fundamentalis újra felhívja erre a fi-
gyelmet. A papképzés és a pap életének legfontosabb kihívása, hogy
hogyan és milyen identitás alakul ki, illetve az mi módon fejlődik az
évtizedek alatt a szolgálatban. A papi identitás kérdése nem pusztán
teológiai kérdés, de nem lehet kizárólagosan a pasztorális témába
sem besorolni.9

A Ratio az emberre mint egységes személyre tekint, így a nevelés -
ben, az identitás kialakításában ezt kell figyelembe venni az egyen-
súly megteremtésének érdekében. Gondolkodásunk nyilvánvalóan
nem hagyhatja figyelmen kívül azt a gazdagságot, amit az egyház
saját hagyományaiban megerősített, és amit most konkrétan olvas -
hatunk a II. Vatikáni zsinat eseményének fényében. Szükség van
azonban arra is, hogy az egyház kritikusan tudja ellenőrizni, hogy a
dokumentumaiban szereplő értékek és utak milyen gazdagságban
tudnak ma megvalósulni.10

a) Elsődlegesen figyelnünk kell a papság, a presbitérium kapcsolati iden-
titására. Ebből a szempontból különbséget teszünk egzisztenciális és
szakramentális dimenzió között.

Az egzisztenciális dimenzió szempontjából érdemes figyelnünk a
következő sorokra: „Nem lehet másként meghatározni a szolgálati
papság természetét és küldetését, csak azoknak a kapcsolatoknak az
összefüggésében, melyek a Szentháromságból erednek és az egyház
közösségében — mely Krisztusban az Istennel való egységnek és az
egész emberiség egységének a jele és szentsége — folytatódnak. Eb -
ben az összefüggésben a kommunió egyháztana döntő a papi iden-
titás — eredeti méltóságának, hivatásának és Isten népéhez és a világ -
hoz szóló küldetésének — meghatározásában. Az egyházzal való
kapcsolat tehát szükséges, ha nem elsődleges a papi identitás megha -
tá ro zásá ban. Ezért a papság mibenléte csak Krisztussal kapcsolatban
szem lél ve érthető.”11

Az idézett rész megmutatja a kapcsolat formáját a pap identitá-
sában. Ez abban mutatkozik meg, hogy képes magán felülemel-
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kedni, képes másokért élő emberré válni. A legtöbb esetben azt
találhatjuk, hogy a saját identitásomat úgy határozom meg, hogy
az vagyok én, ami mások nem. A kapcsolati formában ellenben az
jelenik meg, hogy a saját identitásomat nem másokkal szemben fo-
galmazom meg, hanem úgy határozom meg magamat, hogy elfo-
gadom mások létezését. A pap identitásának közösségi dimenziója
Istentől fakad. Így ha a presbitérium természete kapcsolati síkon
alapszik, akkor az identitás nem megszerzett emberi státusz, hanem
az Istennel való közösség gyümölcse.

b) A teológiai identitás alapjai
Ferenc pápára hivatkozhatunk: lépjen ki magából az egyház! Oly -
kor tudnunk kell más irányokat is felfedezni, elindulni olyan uta kon,
amelyeken nem jártunk, vagy amelyeket elhanyagoltunk.12 „A sze -
minarista arra kap hívást, hogy ‘kilépjen önmagából’, hogy Krisz -
tus ban az Atya és az emberek felé haladjon, magára öltve a papi hi-
va tást, vállalva az együttműködést a Szentlélekkel, hogy megvaló sítsa
a belső egységet az erő és a gyengeség között, derűsen, kreatívan.”13

Ez azt jelenti, hogy a leendő papnak képesnek és késznek kell lennie
arra, hogy olyan emberekkel is találkozzék küldetésteljesítése so -
rán, akik eddig nem voltak az egyházon belül.

Ezért a Ratio, miután bemutatta a szeminaristát mint egy önma -
gá nak is titokzatos valóságot egyrészt ajándékaival és gazdagságai-
 val, másrészt korlátozottságaival és törékenységeivel, szükségesnek
tartja, hogy a szent rendben részesülendők és a már részesültek újra
és újra visszatérjenek Krisztushoz, aki minden szempontból példa -
ként áll előttük a saját személyével.14

Ennek a gondolkodásnak a teológiai alapját tárja elénk a Pastores
dabo vobis, amely a presbiter személyazonosságának, relációs termé -
sze tének bemutatása előtt kijelenti: „Az egyházban — a szenthá rom -
ságos és missziós misztériumban — valósul meg minden ke resz tény
identitás, a pap szolgálata és sajátos identitása is. A pap ugyanis az
ordo szentségében kapott erőből arra kap küldetést az Atyától, hogy
Jézus Krisztus által — akihez mint népe Fejéhez és Pásztorához
egész különlegesen hasonlóvá vált — a Szentlélek erejében éljen és
dolgozzon az egyház és a világ üdvössége szolgá la tá ra.”15

A fenti dokumentumok bemutatják, mennyire konkrét a szent -
háromságos élet tapasztalata. Látható tehát, hogy nem pusztán
teológiai valóság, hanem egzisztenciálisan is érinti a személyt. Hi-
szen a húsvéti eseményekben csúcsosodik ki a kinyilatkoztatás,
hogy valójában ki is az Isten, és kicsoda az ember. Aki a krisztusi
életet adja, valóságos Isten és valóságos ember egyszerre. Az ese-
mény nem pusztán hősies tett, hanem az örök kapcsolat megjelení -
tése, ahol a mindig szerető Isten van jelen. Az „életet adni” kifejezés
annak a megnyilvánulása, ahogyan a Fiú, Isten Igéje kapcsolatban
áll az Atyával a Szentlélekben, és azt tanítja, hogy a szeretet nem
merőben jótékonyság, hanem a másikhoz való elszánt odafordulás,

12Vö. Ferenc pápa:
Beszéd a világ minden

részéből a Hit Éve
alkalmából összegyűlt
novíciusok és novíciák

előtt. (2013. július 6.)
Inseg namenti, I/2

(2013), 13.

13RF 29.

14Vö. uo.

15PDV 12.
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melynek során az ember elveszíti és a másik szolgálatában meg -
találja igazi önmagát. Ezt az identitást csak Isten népének közös
vágyában lehet értelmezni, amint azt a Ratio megerősíti: „Amint a II.
Vatikáni zsinat figyelmeztet, a papok természete és küldetése az egy-
házon belül értelmezhető, amely Isten népe, Krisztus titokzatos teste
és a Szentlélek temploma,16 ennek szolgálatára szentelik éle tü ket.”17

A papság identitásának kapcsolati jellege, miközben megtalálja
a saját lényegét az Isten népének közösségében, egyszerre válik
szent ségi jellegűvé és megszentelővé. Ahogyan a Ratio fogalmaz:
„A pa pok, a püspökök rendjével közösségben, elválaszthatatlanul
ré szei az egyházi közösségnek és ugyanakkor pásztorai és vezetői
is egyben Krisztus akaratából, az apostolok művének folytatóiként.
Ép pen ezért a pap nem csupán az egyházban, hanem az egyházzal is
kapcso latban áll.”18

A „közösség” kifejezés a püspöki rend, a papság és az egész egy-
há zi közösség közötti kapcsolatrendszerre való hivatkozással egy
olyan ontológiai értéket vetít elénk, amely a küldetés, a missziós jel-
leg alapja. A presbiterium identitásának relációs dimenziója biztosítja,
hogy a közösségnek, amelybe az egyén beilleszkedik, ahol a fejlődése
történik, alapvető szerepet kell játszania az életében. A közösségi
tapasztalatnak önmagában, a léte által kell eredményre jutnia, ma -
gya rázza a Ratio: „A kezdeti képzés időszakában a közösségi életnek
hatással kell lennie minden személyre, meg kell tisztítania szándékait
és át kell alakítania magatartását annak fényében, hogy Krisztushoz
igyekszik egyre hasonlatosabbá válni.”19 Teológiai nyelven azt mond -
hatjuk, hogy az egyházi „mi” az egyén „én” formáját képezi, mind -
e gyiket az egy Krisztus „énjéhez” illeszti. Ez azért lehetséges, mert az
isteni élet, a szentháromságos lét a nagy „Mi”, az egyházi „mi” kö -
zös ségében válik láthatóvá.

Tehát az identitás kérdésében hangsúlyos szerepet kap a közös ség -
ben betöltött szerep és az ott megélt valóság. Ahogyan Szent II. Já nos
Pál pápa és Szent Ciprián fogalmaznak: „Az egyházban, amely »a kö -
zösség hajléka és iskolája«,20 és amely »egységét az Atya, a Fiú és a Szentlélek
egységéből nyeri«,21 a papnak a ‘közösség emberének’ kell lennie.”22

A papnak a presbitériumban betöltött közösségi szerepét a
szentelés kegyelme hozza létre, ami konkretizálódik majd önmaga
teljes odaadásában az Eucharisztián keresztül. A pap meghívása
személyesen neki szól, Isten és ember kommunikációjának a gyü-
mölcse, viszont ami ebből a találkozásból fakad, az egy harmadik
fél, a zarándokló egyház tagjai felé fejti ki a hatását. A papok a
szentség kegyelme révén részévé válnak a presbitériumnak. Ebben
a közösségben teljesedik ki az a közös küldetés, melyre egyénen-
ként meghívást kaptak. „A szentelés által a papi rend tagjaivá lett
papokat a szentségi testvériség köteléke fűzi egymáshoz; abban az
egyházmegyében, melynek szolgálatára püspökük vezetése alatt
szentelték őket, egy presbitériumot alkotnak. Különböző hivatalo-
kat viselnek ugyan, de egyetlen papi szolgálatot végeznek az em-

16Vö. uo. 17:
AAS 57 (1965), 21.

17RF 30.

18RF 32.

A „közösség”
jelentősége

19RF 50.

20II. János Pál:
Novo millennio ineunte.

Apostoli levél. (2001.
január 6.) 43: AAS 93

(2001), 297.

21Ciprianus:
De dominica Oratione,

23: CSEL III A, 285.

22PDV 18.
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berekért.”23 Ez a közösséghez való tartozás alakítja ki azt a közös
tu datot, melynek alapja szentségi és ontológiai.

Ez a közösséghez való tartozás és az ebben való szolgálat nem le -
het pusztán utópia az egyház számára. Nem problémamentes a kö -
zösség létrehozása, fenntartása és továbbéltetése, viszont a gyümöl -
csei és a szükségessége vitán felül áll. A közösségnek már a képzés
legelső pillanatában létre kell jönnie; stabilitásának és szükséges sé -
gének evidenciává kell válnia a papságra készülő szívében és ér -
telmében. Ezen az úton való előrehaladásban szükséges, hogy a
részegyház, az egyházmegye, ahol a küldetését teljesíti a pap, éltető
közösség legyen. Hazánkban működik a papi továbbképzés úgyne -
ve zett rekollekciós formája, illetve ide sorolhatók az esperesi gyű-
lések, a papi lelkigyakorlatok. A meglévő gyakorlatok egyáltalán
nem elvetendők, de érdemes elgondolkodni azon, hogy mi módon
lehetne még tartalmasabbá tenni e formai kereteket. Néhány felve-
tődő ötlet a teljesség igénye nélkül: többnapos rekollekciók, amelyek
lehetőséget nyitnak néhány napos elvonulásra; korosztályok nak
szóló tematikus képzési napok; esperesi kerületek közös lelkipász -
to ri terve, papi csoportok közös kirándulása…

A továbbképzéseknek érinteniük kell spirituális, kulturális, teo -
lógiai, pasztorális szegmenseket. A cél az, hogy a papok minőségi
időt töltsenek együtt. Nem pusztán információs anyag átadására
van szükség ezeken az alkalmakon. Ezen találkozási lehetőségek
tartalmasabbá tételéhez szükséges, hogy előzetesen előkészített
prog ram mentén haladjanak, legyen felelős csapat, amely előkészí -
ti, kidolgozza a témákat. Akkor tud hatékonyabbá válni a presbité -
ri um tanúságtétele, ha a tagjai tudatában vannak saját identitásuk-
nak. Az egyházmegyés pap nem magánzó „gerillaharcos”, hanem
az egyház — mely a részegyház közösségében konkretizálódik a
pap számára is — tagjaként végzi szolgálatát a vele közösségben
lévő presbitériummal a hívekért.

Az új dokumentum irányt kíván mutatni a 21. század elején a
pap ságra készülőknek és a papságban élőknek egyaránt. A cél
ugyan az: Krisztus meghívó szeretetét felismerni, és ebből töltekez -
ve tanúságot tenni a mindennapokban. A Ratio igyekszik rávilá gí -
tani azokra a kérdésekre, melyek a világ zűrzavara miatt nehézkes -
sé váltak vagy válhatnak. Például mi módon kell a hivatásra
tekinteni, azt értelmezni; mit jelent meghívottnak lenni; hogyan ala-
kulhatok meghívóvá; mi a presbitérium ma; hogyan vagyok a kö -
zösségben; hogyan tudom újraértékelni a papi életem. A felvetett
kérdések és az ezekre adott iránymutatások segítséget adhatnak a
klérus minden tagjának és a papságra készülőknek egyaránt, hogy
mindig újra felfedezve a meghívás örömét, boldog és hiteles papi
életet tudjanak élni. Ez elengedhetetlenül szükséges a papi személy
stabil identitásának a kialakításához és az örömhír hiteles tovább -
adásához is.

23PO 8.

Az új dokumentum
iránymutatása
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