
A felfedezést, a „titokkal való találkozást” élet-
feladatként kell kezelni. Sokszor megtapasztaltam, 
hogy milyen nehezen értik meg a pedagógusok 
a titkok felfedezésének szükségességét. Azt gon-
dolják, hogy egy kendőkkel letakart kosár felfe-
dezése csak szórakoztató tevékenység, amelyen 
keresztül eljutunk a komoly tanuláshoz. Pedig 
nem így van. A vallásos nevelés, és ezen belül a 
hitoktatás sem lehet pusztán mások, az egyház ál-
tal feltárt és megértett titkok átadása. Születésekor 
minden ember újra kezdi a környezete, a közös-
ségei, saját maga és a transzcendens világ felfede -
zését annak ellenére, hogy azt már előtte milliók 
megtették. A befogadás szertartásaiban a keresz-
 tény közösségek újraélik a találkozás, a felfedezés 
és a titokkal való találkozás folyamatát. 
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EVANGELIZÁCIÓS ZSÁKUTCA? 
Lelkipásztori útkeresés az aprófalvas 
Baranyában 

Baranya aprófalvai megannyi ékszer. Mintha egy 
tündér szórta volna gyöngyeit jókedvében az ál-
mosan ásító völgyekbe. A városi ember kliséje 
sze rint a falvakat összetartó, barátságos embe rek lak-
ják, akik együtt sírnak, együtt nevetnek. A valóság -
ban a falvakat a városokhoz hasonlóan sújtják a me-
diatizált társadalom elmagányosító hatá sai, amit 
tetéz a gyér közlekedési és infrastrukturális ellá-
tásból fakadó elzártság. Ettől függetlenül a falvakat 
barátságos emberek lakják, akik tudnak sírni és ne-
vetni, de nagy kérdés, hogy kivel. 

Az egyház Isten népe, Krisztus Titokzatos Tes-
te, amelynek célja „az embereket annak a közös-
ségnek részesévé tenni, mely az Atya és a Fiú kö-
zött szeretetük Lelkében van” (KEK 850). Úgy tűnik 
azonban, hogy az aprófalvakban tapasztalható el-
magányosodás és elzártság világából kevesen 
akarnak ebbe az Isten és emberek közötti közös-
ségbe átlépni. Miért? 

A pasztorációs dokumentumok (például az 
idevágó 2020-as vatikáni útmutatás) szerint a 
Szentháromság Egy Isten egy elkötelezett krisz-
tushívőkből álló, misszionáló, aktív plébániai kö-
zösségbe hív bennünket. Valóban ilyen közösségre 
épül a plébánia és az egész részegyház. Mégis, úgy 

tűnik, hogy ez az aktív, elkötelezett vallásosság a 
társadalom szűk középrétegén kívül se a széles tö-
megeknek, se a gazdasági-társadalmi elitnek nem 
vonzó. Mintha a dokumentumaink által javasolt 
evangelizáció zsákutcába futna náluk. 

Ez azonban nem egészen így van. Dokumen-
tumaink jók, csak a bennük javasolt evangelizációs 
megoldások sosem működtek széles társadalmi ré-
tegek számára. Amióta ezen dokumentumok sze-
rint reformáljuk az egyházat, az egyház elitegy-
házzá vált. A széles társadalmi rétegek vallási élete 
ugyanis nem a szentségi életre és az élő, személyes 
Krisztus-kapcsolatra épül, hanem különböző szük-
 ségletek alkalmi vagy rendszeres kielégítésére. Az 
ő vallásosságukhoz egy másik evangelizációval jutunk 
el. A sokszor nagyszerűen felépített missziós prog-
 ramok azon buknak el, hogy olyan vallásosságot 
akarnak közel hozni, amely nem volt és nem is lesz 
a megcélzott embereké. 

Ahhoz, hogy ehhez a másik evangelizációhoz kö-
zelebb jussunk, vessünk egy pillantást arra, kik-
kel találkozunk falvainkban. A falusi társadalom 
egésze kapcsolatban van az egyházzal. A város-
sal ellentétben a falu lakossága — ha jár-kel, vá-
sárol vagy buszra vár — bevonódik legalább kis 
mértékben a közéletbe. Az egyház részt vesz a 
köz életben, tehát mindenkivel „találkozik”. 

A kívül maradók 

A más vallásúak, a kereszteletlenek, a kifejezetten 
vallásellenesek csak az egyháznak ezt a köz életi 
megjelenését kísérik figyelemmel. Legelőször is 
ahhoz viszonyulnak, hogy mikor és hogyan szól 
a harang. Ez egy rendszeres vallásos üzenet szá-
mukra, jelentősége hatalmas. Ha ezen a téren tár-
sadalmi konszenzus van, akkor a harang- fel újí -
tásra széleskörű társadalmi összefogás jöhet létre. 
A közélet sokakat érintő területét alkotják az ok-
tatási intézmények részvételével tartott esemé-
nyek, de ezeknél már jóval szerényebb érdeklődésre 
tartanak számot a helyi ünnepségek, megemléke-
zések. Közéleti jelleggel bírnak sok helyütt a teme -
tések, amelyekre sokaknak illik elmenni. Az ezeken 
való jelenlét (lelkipásztor, templomkórus, civil 
mun katárs) minősége formálja ezen réteg véle-
ményét az egyházról. Érdemes azonban számí-
tásba venni, hogy ezek a személyes, de „távoli” 
benyomások messze nem nyomnak annyit a lat-
ban, mint a közösségi média intimszférába érkező 
értékítéletei. 

A középréteg 

Az egyházi dokumentumokat olvasva kialakul-
hat bennünk az a helytelen kép, hogy az evan-
gelizáció egyetlen célja a személyes Krisztus-kap-
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csolatra épülő vallásosság kialakítása, és akinél 
ez sikerül, az a római katolikus, a többi ember meg 
„romlott katolikus”. A valóságban ez a mély, a sze-
mélyiség egészén átszűrt, tudatos hit csak az ön-
magára is reflektáló és az egyházzal azonosulni 
akaró szűk középréteg számára elérhető. A refor -
máció óta ugyan a Szentírás olvasása mindenki 
számára szabad lehetőség, és elvben minden tár-
sadalmi réteghez tartozó ember bekapcsolódhat 
a literátus vallásosság világába, ahol közös és 
egyéni bibliatanulmányozás, lelki olvasmányok, 
az egyház liturgiájának mind mélyebb megérté-
se és átélése révén egy hömpölygő lelkiségi ha-
gyomány és spirituális ismeret részesévé válhat, 
mégis úgy tűnik, hogy csak kevesek lépnek erre 
az útra, és aki erre rátalál, maga is a középréteg-
be tagozódik be, bárhonnan indult. Nem feltét-
len válik értelmiségivé, de annak attitűdje men-
tén éli meg vallásosságát. 

A középréteg vallásossága tetten érhető az egy-
ház hivatalos vallásosságában, hivatásos veze-
tőinek személyes vallásosságában, a vallási kis-
közösségek jó részénél, vallási mozgalmaknál, a 
szerzetesrendek körül kialakult harmadrendek-
nél. A rendszeresen lelkigyakorlatokra járók több-
 sége, az imacsoportok tagjainak változó hányada 
tartozik ide. Ők nemcsak ott vannak temploma-
inkban, hanem tevékenyek és segítőkészek, nyi-
tottak a kisközösségi imaformákra, otthonaikban 
családi ima folyik rendszerességgel, gyermekeik 
legalábbis megpróbálnak bekapcsolódni katoli-
kus ifjúsági csoportokba (cserkészet, antióchia, mi-
nistránscsoport). 

További csoportok 

Ideális esetben az egyház által kínált, rendszeres 
vallásgyakorlatok és az ezekre épülő szentségi 
pasztoráció nemcsak a társadalom középrétegét 
érik el, hanem egy szélesebb réteget is megszólí-
tanak. Ők a lelkes templomba járók, akik szintén 
aktívak, imacsoportokat alakítanak, társasági kap-
csolatokat létesítenek a templomközösségen belül, 
és sokat tesznek templomukért. Nem törekszenek 
azonban személyes Krisztus-kapcsolatra, vallá-
sosságuk inkább a vallási szokások ismétlésében 
rejlő biztonságot keresi. Istenkapcsolatuk nem ref-
 lektált, hanem egzisztenciális szükségleteiknek és 
az azokra válaszoló Isten relációjának szemlélé-
sében nyer kifejezést. Egyfajta meditatív vallásos -
ság ez, amely kötött imaszövegek mondása köz-
ben szemlélődik. 

Amikor az egyház által elismert és támogatott 
imaformák adják ennek a szemlélődésnek a ke-
retét, akkor a megszólalásig hasonló vallásgya-
korlás alakul ki a bármely társadalmi rétegből való 
egyháztagoknál, mint a középrétegnél, a moti-

váció azonban merőben eltérő. Amikor erről a 
pasztoráció nem vesz tudomást, evangelizációs 
zsákutcába fut. Természetesen a középrétegbe 
való átlépésre nyitott az út mindenkinek: bárki be-
léphet a reflektált hit világába, de sokaknak nem 
ez az útjuk. És ez nem kudarc, hanem az átlagos -
nak a természete. 

Ma ez a réteg azért szűkül, mert rohamosan 
változik az életforma. A nagymértékű mobilizá-
ciós és globalizációs folyamatok miatt mindenki 
körül szétmállott a megszokott társadalmi közeg, 
már rég elköltöztek, elmaradoztak, akikkel gyer-
mekként, fiatalként a falusi ember együtt ült a 
templompadban. Ehhez aztán az egyház hozzá-
teszi a magáét azzal, hogy túl gyakran változtatja 
imádságainak, énekeinek szövegét, formáját, és 
azonosságuk a ritkán járóknak már nem felis-
merhető. Leginkább a nyugdíjas asszonyok kap-
csolódnak be ezen imaformákba, vagy azért, mert 
még tudnak emocionálisan kapcsolódni hozzá-
juk gyerekkori emlékeiken keresztül, vagy azért, 
mert magányosak, és csoporthoz akarnak tartozni. 
Ők azok, akik rongyosra olvassák (anyjuktól örök-
 lött) imakönyveiket, és megszokott imádságaikban 
biztonságra lelnek. Eközben lehet, hogy a szent-
ségi élethez szükséges feltételeket is teljesítik, ezért 
aztán gyónnak, áldoznak, de lelki életük súly-
pontja nem ez, hanem bizonyos imák elmondá-
sa és kedvelt népénekeik éneklése. 

Megjegyzendő, hogy városias jelenség, de fa-
lun is előfordul a „csak templomba járók” cso-
portja, akik hűséges résztvevői a vasárnapi szent-
miséknek, de semmilyen közösségi formációba 
nem bevonhatók. Az ő vallásosságuk szintén ide 
sorolandó, hiszen a hagyományos vallásosságot 
képviselik, amelynek azonban náluk csak a csa-
ládi, gyerekkori beidegződések képezik az alap-
ját, és nem a templomban megtapasztalt közös 
imádság. Falun ez az anonimitás azért nem jel-
lemző, mert maga az aktív templomközösség is 
családias, könnyebb bevonódni és nehezebb ki-
maradni. 

A „templomba járók” családja már általában 
nem templomba járó. Sőt, nem is vallásos. Már 
gyerekkorukban elhagyták a vallásos szokásokat. 
Lehet, hogy a lányok egykor majd az anyák he-
lyébe lépnek, addig azonban nem járnak temp-
lomba, legfeljebb különleges alkalmakkor. A ma -
ma unszolására elviszik ugyan gyermekeiket a 
kötelező alkalmakra, hogy legyenek elsőáldozók, 
de az ott tapasztaltak nekik maguknak sem 
mondanak semmit. Mindez persze csak akkor tör-
ténik meg, ha nincs túl nagy ellenállás a gyerek 
vagy a házastárs részéről. Itt is az evangelizáci-
ós zsákutcával állunk szemben: a hitoktató, a 
nagy mama és a lelkipásztor szövetsége a gyerek 
és anyja ellen. 
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Most már a második generáció nő fel így. Is-
kolai és plébániai vallásos neveltetésben részesül, 
mégis már gyerekként eltávolodik a vallásgya-
korlástól. Megszólításukra — úgy tűnik — az egy-
ház jelenleg alkalmatlan. Csak azon kevés eset-
ben sikeres náluk a pasztoráció, ha legalább az 
egyik szülő elvezethető a reflektált hitre, és akkor 
ő képes átlépni (és akár gyermekét is átvezetni) 
az evangelizációs szakaszba, és elmélyült, reflek -
tált hitre jutni (vele együtt) — immár a középré-
teg tagjaként. 

Szintén csak nyomokban van kapcsolata az 
egyházzal a társadalom peremén élőknek. Ők 
még is reagálni tudnak az elkötelezett középréteg 
missziójára, mert a nincstelenség és/vagy szen-
ve délybetegség következtében már lerombolódott 
életükben az intimszféra. Itt a kisközösségi misz-
sziós közösségek éppen azért tudnak eredménye -
ket elérni, mert segítenek kimondani és oldani a 
résztvevőket kínzó egzisztenciális szorongásokat, 
és megtanítják Jézus szabadító szavait közel en-
gedni sebzettségükhöz. 

A feltörekvő (gazdasági) elit vallásosságára fo-
kozottan jellemző a felgyorsult és esetlegessé vált 
élet miatt a hozott vallási minták elhalványulá-
sa és a vallási bizonytalanság. A társadalmi elit 
vallásossága alapvetően reprezentációhoz szokott, 
„bennfentes”, tájékozott vallási kérdésekről, de 
vallásossága ugyanúgy nem reflektált, mint a szé-
les tömegeké. 

Lelkipásztori megoldások 

Amikor a dokumentumainkban tanított és javasolt 
pasztorációs mintákat megvalósítjuk, akkor is 
együttműködhetünk az önkormányzati szféra in-
tézményeivel (önkormányzat, iskola, könyvtár, 
művelődési ház) és a civil szféra egyesületeivel. 
Részt vehetünk falunapon, hagyományőrző ren-
dezvényeken, állami ünnepségeken, de szervez-
 hetünk magunk is gyermek- és családos progra-
mot, tábort, kirándulást, zarándoklatot. Indíthatunk 
tanodát, ifjúsági klubot, szervezhetünk karitász-
csoportot és imaközösséget, és építhetünk test-
vérkapcsolatot külhoni plébániákkal. 

Közelebb segíthetjük az elkötelezett életre vá-
 gyókat Krisztushoz, segítségükkel templomkö-
zösségeket építhetünk a „templomba járókból”, és 
lehetnek szép ünnepeink, amelyekben a már nem 
életszerű egyházi hagyományokat közel hozzuk 
a nem templomba járókhoz is egy-egy pillanatra. 
Ám csak egy-egy pillanatra. A többség szá mára 
mindez nem válaszol élethelyzetének szükségle-
teire, ezért részt vesz benne — mert meghívtuk, 
mert szerepel rajta a gyereke —, aztán továbbmegy. 
Lehetséges ennél mélyebb nyomot hagyni a szé-
lesebb rétegekben? Lehet, hogy az egyház külde-

tése elvihető az értelmiségi attitűd képviselőin, a 
templomba járókon és a nincsteleneken kívül má-
sokhoz is? A tömegekhez, a családalapítás közelébe 
jutó fiatalokhoz és a gond terhelt közép korúakhoz? 

Ha tudom, hogy Krisztus megváltott minden 
embert, akkor a válasz: igen. Ha tudom, hogy 
Krisz tus beletestesült mindegyikőnk teljes ember -
ségébe, és közösséget vállalt mindegyikőnkkel, ak-
kor biztos lehetek benne, hogy Krisztus minden 
ember életét meg tudja váltani. Ha tudom, hogy 
„a Szent lélek az egész egyházi misszió főszerep-
lője” (KEK 852), akkor biztos lehetek abban, hogy 
kellő alázattal, figyelemmel és szeretettel arra is rá-
jöhetek, hogyan. 

Ma használt egyházi áldásaink például „skan-
zen-szagúak”. Végezzük a Szent Márk-napi búza -
szentelést a falvakban, miközben senkinek nincs 
már földje még falun se; állatai sincsenek már, 
aminek szemes takarmányt termelne a háztájiban; 
vagy mindezt legföljebb kedvtelésből csinálja, de 
nem ebből él. Lehet, hogy szépen végez zük a szer-
tartást, kapcsolunk hozzá műsort, agapét, tere-
ferét, ami feltölt, felemel mindenkit, de mindez 
csak „búfelejtés”. 

Még a földműves egzisztenciális szükségletei-
 nek horizontja is inkább a kölcsöntörlesztés, a pá-
lyázati utófinanszírozás, a felvásárlási árak, a hű-
 tőkapacitás hiánya, vagy más területen dolgozva 
a külföldi vagy hetelő munkavállalás, ingázás, a 
gyerekek iskolaválasztása, később az elmagányo-
sodás körül mozog. És ezekre a szükség letekre 
nincs az egyháznak más válasza, csak a Jézus Krisz-
 tussal való személyes, reflektált kapcso lat ban meg-
tapasztalható válasz: tehát a közép rétegnek szánt 
válasz. Ismét evangelizációs zsákutcába kerülünk. 

Pedig az egyház tisztelettel és szeretettel for-
dult a szélesebb társadalmi rétegekhez is évszá-
zadokon keresztül. Legitimnek tartotta a tömegek 
vallásosságát, amely inkább megsejtette, semmint 
értette tárgyát. Az egyháznak ma is ilyen tiszte-
lettel kell elmélyülnie a tömegek egzisztenciális 
világában, hogy kijöhessen az evangelizációs 
zsák utcából, és ott adjon választ hallgatóságának, 
ahol az él. 

Persze kérdés, hogy az erősen racionalizálódott 
gondolkodási sémákhoz szokott 21. századi embe -
reknek segítene-e, ha lenne például külön imádság 
vagy áldás az adósságspirál ellen? Vagy imaki-
lenced az elmagányosodás ellen? Vagy a házakon 
és a járműveken kívül a mobiltelefonokat és a tab-
leteket is áldjuk meg? Feltételezhetően önma-
gukban ezek nem működnének. Először át el kell 
kísér nünk az átlagembert egy bizalomteljes „han -
gu latba”, ahol hatékonnyá válnak a szavak. 

Ha a szarvasmarha-tenyésztő ki tudja mondani 
egy beszélgetésben a felvásárlónak való kitettsé -
gét, és azt, hogy az Isten majd csak segít, akkor 
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a gyereke, aki tanúja ennek, hinni fog Istenben. 
Megtaníthatjuk emellett a szentmisére, az imád-
ságokra, énekekre, de hitének súlypontja az lesz, 
hogy apja hisz Isten segítségében. 

Ezzel a személyre figyelő szemlélettel a falusi 
plébánia egy magasabb szintre emelheti lelki-
pásztori munkáját, hogy amint mindenkire hat 
a harang szavánál fogva, úgy mindenkit megszó -
lítson Krisztus szavával a saját vallási nyelveze-
tén keresztül. Ezt a fenti társadalmi tagozódást 
figye lembe véve alapvetően a preevangelizáció, 
közösségi evangelizáció és személyes-kisközös-
sé gi evangelizáció terén teheti meg. 

Preevangelizáció 

A „kívülállókat” külön nem szólítjuk meg, de bár-
mikor alanyaivá válhatnak a preevangelizációs 
programnak. A peremterületek evangelizációja el-
kötelezett keresztény csoportot, szakembereket és 
anyagi erőforrást kíván, de adódhat lehetőség 
ilyen tárgyban indított civil programban való rész-
vételre is. (Területünkön példa erre a Máltai Sze-
 retetszolgálat „Adósságcsapda” programjába 
vagy egy civil egyesület drogrehabilitációs prog-
ramjába való plébániai bekapcsolódás közös 
programokkal, csoportfoglalkozás tartásával.) 
A preevangelizáció általános formájának célcso-
portját a társadalom gazdaságilag egyensúlyban 
lévő, nem templomba járó tömegei alkotják, akik-
 ben a peremen lévőkkel ellentétben nem születik 
meg a segítségkérés kényszere, pedig őket is eg-
zisztenciális szorongások töltik el, csak ezeket 
kompenzálni tudják. 

Ebbe a csoportba általában az egyházzal utol-
jára gyerekként találkozó felnőttek tartoznak, akik 
ritkán őriznek jó élményeket a templomról. Ezek 
a ritka élmények nyári táborok, hittanos kirán-
dulások lehetnek vagy egy-egy sorsfordító be-
szélgetés egy lelkipásztorral, katekétával. Ezek-
nél gyakoribb az unalmas, hosszú, érdektelen 
liturgián és hittanórán való részvétel kényszere 
a felnőttek részéről, akik sokszor maguk el sem 
mentek ezekre. Ezek a szülői minták vagy a gye-
rekeikre gyakorolt hasonló kényszerben jelennek 
meg, vagy pedig annak elutasításában. A jó él-
mények mintái is távol kerülnek a felnőtt kor év-
tizedeit taposóktól, és mivel nem kapnak felnőtt -
ként hasonló minőségű élményeket az egyháztól, 
nem is tudják azonosítani a már rég megváltozott 
tisztségviselőkkel működő intézményt az emlé-
keikben élővel. 

A preevangelizáció során tisztában kell lenni 
ezekkel a rossz vagy elégtelen mintákkal. Ez ne-
hezíti az egzisztenciális szükségletek Isten elé tá-
rását. Természetesen megszólítható ez a csoport 
bármely alkalomból, amikor szolgáltatásokat kér 

az egyháztól (legalábbis ők szolgáltatásnak élik 
meg a temetést, szentség-kiszolgáltatást). Ilyen-
 kor a személyes beszélgetés során meg lehet szó-
lítani a bennük szorongó gyermeket. Ha egy-egy 
igekártyát kapnak a jó szó mellé, esetleg tanúi le-
hetünk egy hirtelen szembesülésnek, amit nevez -
hetünk aha-élménynek, de akár személyes imá-
nak is. 

E széles társadalmi réteg jómódú tagjai meg-
szólíthatók egy jótékonysági programmal is. A jó-
tékonykodás célja legyen a gyermekek támogatása. 
Ha lehet, ne csak a tehetségeseké vagy a szegénye -
ké, hanem mindegyiküké — célszerű kiválasz tani 
egy korosztályt, megfogalmazva egy számukra 
nyúj tandó közösségi élményt. A közösségi élmény 
jól kapcsolódik az egyház küldetéséhez, így nem 
kell, hogy vallásos elem legyen ebben a prog ram-
ban: ha jelen vagyunk benne, ak kor természet sze-
rűleg összekapcsolódik a gyermekekben az Atya-
isten jósága, a megszervezett program keretei 
nyú jtotta biztonság és a közösségi élmény. 

A közösségi élménynek azonban az adakozás 
módjában mindenképpen meg kell jelennie. Hi-
szen a fő cél nem az adománygyűjtés, hanem hogy 
az adományozók megtapasztalják — a gyere-
kekhez hasonlóan —, azonosulni tudnak konk-
rét egzisztenciális helyzetükben (adományukkal) 
az egyház közvetítette, gondoskodó Istennel. Így 
egyszerre tudják megélni az interakciót Istennel, 
aki mindezidáig néma maradt számukra, és tudnak 
azonosulni az egyházzal, amely végre számukra is 
érdekes akcióban, partnerként tekint rájuk. Az ado-
 mánygyűjtés megvalósulhat egy gyereknap, egy 
bál, egy ünnepi műsor vagy vetélkedő keretében. 
Ennél a programnál a legfontosabb a személyes 
meghívás és találkozás ezekkel a személyekkel, 
családokkal. Belépni az életükbe húsz percre, tisz-
teletet adni és részvételt kérni tőlük. 

Közösségi evangelizáció 

Az egyház közösségi életét alapvetően a liturgi-
kus ünneplésben éli meg. Mégis, a falusi szent-
mise kis helyeken a miséző pap vagy igeliturgiát 
tartó világi egyszemélyes csinn-bumm-cirkuszá -
vá válik, kiegészülve esetleg a sekrestyés csönge-
tésével, jobb esetben a kántor énekével. Ebben a 
közösségi lét nem élményszerű. Ezért — szem előtt 
tartva, hogy mozgókép-kultúrában élünk — ke-
resni kell, miként lehet olyan szentmisét ünnepelni 
a hívekkel, amelyben a többség aktív, „mozgó” 
résztvevővé tehető, akár korosztályonként ta-
golódva. 

Ennek megvalósítására szolgál például a Ma-
gyarszéki és Abaligeti Plébániák Család-Ünnepe, 
amelyen a tizennyolc pirinyó templomközösség 
havonta egy hétvége összes szentmiséjét és ige-
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liturgiáját elhagyja, és helyette egy ötvenszemé-
lyes, ingyenes busszal támogatva egyetlen közös 
szentmisét ünnepel a résztvevőkkel úgy, hogy a 
szentmise előtt háromnegyed órában gyermek-
 játszóházat, elsőáldozói és bérmálkozói szentség-
felkészítőt, az elsőáldozottaknak külön játszóhá-
zat cserkész-játékokkal, a szülőknek, felnőtteknek 
imaórát és felnőtt-katekézist tartanak a plébánia 
munkatársai, a szentmise előtt pedig húsz perc-
ben ministráns-foglalkozást az összes részvevő 
gyermeknek és diáknak. A cél az, hogy korosz-
tá lyos csoportban vegyenek részt szülők, gyer-
mekek a szentmisén, aktívan megnyílva és be-
kapcsolódva. Így a liturgia nyelvezetét, gesztusait 
jobban elsajátíthatják, átélhetik. A gitáros énekek 
célja az élmény biztosítása, de felhangzik az or-
gonaszó is. 

A közös ministrálás révén a diák az oltár kö-
rüli események közelébe kerül. Bizakodni lehet 
abban, hogy a kétévnyi részvétel során a saját 
templomukba bejőve is tudják majd alkalmazni 
a fiatalok ezeket a közösen elsajátított gesztuso-
kat, és képesek lesznek ott is kilépni a padból, ak-
tív cselekvőjévé válni a szentmisének. Ugyanígy 
eredményezheti ez a közös élmény, hogy a felnőtt 
katekézis résztvevői aktívan bekapcsolódnak a fel-
olvasásba, a templomi közös ünneplésbe. A jár-
vány sújtotta másfél éves története a programnak 
még csak részeredményeket hozott. 

A Család-Ünnep keretében zajló elsőáldozási 
felkészítés elér néhány középréteghez sorolható csa-
ládot is. Esetükben az elsőáldozási felkészítő elér-
heti kimondott célját: az ösztönzést a rendszeres 
szentmisére járásra, szentáldozásra és szentgyó-
násra. Ez a célkitűzés azonban a társadalom szé les 
rétegei számára befogadhatatlan vallásos mű kö dése, 
kulturális nyelvezete és életritmusa nyo mán. Iga-
zából még a rendszeres otthoni imaéletet élő falu-
si középréteg gyermekeinek is befogadhatatlan a 
korcsoport kiegyenlítő hatása miatt. 

Így bár az elsőáldozási felkészülésnek ebben az 
irányban kell hatnia, el kell fogadnunk, hogy a je-
lentkezők túlnyomó többsége nem erre készül, ha-
nem egy ritka, különleges találkozás első megta-
pasztalására. A szentmisére járás a Család-Ünnepen 
és az otthoni templomban annyiban indokolt, hogy 
legyen egy biztonságérzete a kisdiáknak, amin ke-
resztül otthonosan mozog a templomi világban. 
A bérmálkozóknak nyári táboroztatás, betegláto-
gatás, lelki napok is hozzátartoznak a képzéséhez. 

A Család-Ünnep ugyanakkor a felnőtteknek is 
lehetőséget ad arra, hogy megtanuljanak a szent -
órán közösen rózsafüzért imádkozni, megtanulják 
a szentségimádás válaszait, a litánia végzését, így 
az egyházi imádság világában elmélyedjenek. 
Ezáltal nyílik lehetőségük arra, hogy azonosulni 

tudjanak az egyház által gondozott, támogatott 
imaformákkal, amelyek elsőre idegenül hatnak rá-
juk. A felnőtt-katekézis a hittapasztalatok meg-
osztása révén kínál fejlődési lehetőséget a közép-
rétegből jövőknek, a más háttérrel érkezőkben a 
szükségleteikkel való szembesülést segíti elő az 
Evangélium fényében. 

Így legalább havonta egyszer lehetőség van a 
liturgia aktív, közösségi megünneplésére, ami 
a kihalt falusi templomközösségek tagjainak — 
ellentétben a városiakkal — egyébként elérhe-
tetlen volna. 

Személyes és kisközösségi evangelizáció 

A személyes lelkivezetés, házas- és családkö-
zösségek felé való továbbsegítés olyan fényűzés, 
amelyet keveseknek tud nyújtani a lelkipásztor. 
Kevés is az ilyen igény, ezért falun az időhiány 
nem szab ennek a fajta tevékenységnek korláto-
kat. Feladat viszont, hogy hálózatosítsuk a sze-
mélyes lelki érésük folytán erre nyitottakat, és a 
lelkipásztoron keresztül, de egymáshoz kapcsol-
 juk őket. Ez megóvja a lelkipásztort attól, hogy túl-
értékelje saját szerepét, és hogy magához kösse 
a jelentkezőket. Egyben arra is lehetőséget ad, 
hogy ki-ki a saját élethelyzetében mások példája 
nyomán erősödjön. Ez a feladata a kimondottan 
házaspárok számára létrehozott (lelkiségi) cso-
portoknak, de ezt a szerepet töltheti be egyedül -
állók számára egy felnőtt hittan vagy bibliaóra is. 
A Család-Ünnep eddig nem élt meg olyan gya-
koriságot, hogy rajta felnőtt csoportok állandó-
sulása megvalósulhatott volna, de akár az is le-
hetséges. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a falusi társa -
dalom még mindig rendelkezik egyfajta nyilvá-
nos sággal, amelyre a legalább egy haranggal je-
len lévő egyház hatást gyakorol. 

Ezen társadalmon belül a megkeresztelt, de 
vallásukat nem gyakorló emberek jelenthetik a 
preevangelizáció elsődleges célcsoportját, akik 
azonban egzisztenciális szükségleteikben szólít-
hatók meg, nem pedig a templomi ceremóniában. 
Az eleven szentmise-tapasztalat megteremtése, 
előtte katekézissel, játékkal, liturgikus neveléssel, 
otthonossá teheti a részvételt a nem templomba 
járóknak is. 

A középréteghez tartozók tovább segítendők 
a kisközösségi létforma és a személyes lelki élet 
felé: a kettő egymást támogatja. Az így megho-
nosodó családközösségek a plébánia támaszai le-
hetnek. 

ROSNER ZSOLT
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