A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2022. január 9.
MIT MOND A LÉLEK?
Év eleje van. Az idei tervekre gondolok. Mi az, amit jó
volna megvalósítani, elérni? Igen, fölújítani a plébánia
épületét a templommal szemben, hiszen évek óta tervezgetjük, és egy állami támogatásból a Magyar Falu
Program részeként pályázaton nyertünk is 25 millió forintot rá. Igen, szeretnénk az orgonát is felújítani, hiszen
amikor templomunkba került a hangszer, nem volt keret
az igazán szakszerű elhelyezésre, tartós vázszerkezet fölépítésére, most viszont – szintén állami támogatásból –
pályázaton nyertünk 4 millió forint rá.
De mint lelki irány, cél, mi lehetne az, ahova jó volna eljutni, amit jó volna megvalósítani? Vagy még inkább: Mit
mond a Lélek? („Akinek van füle, hallja meg, mit mond a
Lélek az Egyházaknak: …” Jel 2,7). Mit mond a Lélek a mi
Egyházunknak, a mi Plébániánknak?
Az a benyomásom, hogy nekünk is azt mondja a Lélek,
hogy kapcsolódjunk a világegyházhoz, követve a Ferenc
pápa által javasolt témát, a „szinodalitást”. A „közös út”,
„együtt haladás” jelentésű görög eredetű szót kezdetektől ismeri és alkalmazza is az Egyház annak kifejezésére,
hogy amikor lényeges kérdések merültek föl, összegyűltek az egyes régiókat képviselő püspökök, és miután
megbeszélték az adott témát, közösen döntést hoztak,
illetve a pápa döntést hozott. Most valójában a közösségi döntéshozatal, vagyis a módszer maga a téma.
Más ez, mint a demokrácia, mert abban az erősebb, a
több szavazattal bíró „legyőzi” a kisebbségben maradót,
míg a szinodális út során együtt keressük, hogy mi Isten
akarata (tehát nem csak emberi horizontja van a döntéshozatalnak, hanem van egy természetfölötti eleme is).
Valójában azt keressük mindannyian, hogy mi Isten szándéka a közösségünkkel. Mintegy hangosan gondolkodva
mondjuk el, amit gondolunk a dologról, és nyitottan hallgatjuk meg egymást. Így Isten elvezethet bennünket
olyan döntésekre, amiket az elején egyikünk sem gondolt, de ami a legjobb lesz. Szent Benedek Regulájában
olvassuk: „Valahányszor valami fontos tennivaló fordul
elő a monostorban, hívja egybe az apát az egész közösséget, és adja elő maga, hogy miről van szó. És miután
meghallgatta a testvérek tanácsát, mérlegelje magában,
s amit hasznosabbnak ítél, azt cselekedje. Azért mond-

juk, hogy mindnyájukat hívja meg a tanácsra, mivel gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki az Úr azt, ami jobb”
(3.1-3).
Én így gondolom. Aztán, hogy ténylegesen mit tűzünk ki
célul, – azt majd megbeszéljük a Plébániai Tanácsadó
Testülettel.
(István atya)
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