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Nem használja még az egyház a teológusokban rejlő potenciált

Teológia. Mivégre?
Két évtizede a szükség hívta életre a Római Katolikus
Teológia Kart, most pedig az
elkötelezettség élteti. A kar
húsz éves fennállását konferencia keretében ünnepelték nemrég Kolozsváron.

Mihály Noémi Katalin

A

kezdetekről 1990-től
kezdve kell beszélni, ekkor induhatott egyáltalán
hitokató képzés Erdélyben, Romániában az évtizedes tiltás után,
amikor a vallásoktatást sem engedélyezték. A rendszerváltás után
létrejött levelező tagozat akkreditációs kérdésekbe ütközött, így
egyszerűbbnek tűnt a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen létrehozni a negyedik teológiai kart.
Így már 1996-ban megszólították
a fiatal végzetteket, az érdeklődés
ekkor igen nagy volt: egy helyre
hárman jelentkeztek.
Akkoriban vallástanárhiánnyal
küszködött a katolikus egyház, ami
mára egészen megváltozott: ma
már sokkal több képzett hitoktató
van, mint iskolai keretek között
hitoktatói állás - vázolta az aktuális helyzetet Vik János, a kar dékánja, aki azt is elmondta, hogy a
vallásoktatók képzése nem azért
szükséges, mert a papság ezt a feladatot nem tudná ellátni, hanem
mert a II. Vatikáni Zsinat óta az
egyház azt az irányvonalat követi,
ami szerint a világi Krisztus-hívőknek, tehát azoknak, akik nem tartoznak a papsághoz alanyi jogon
szerepük, küldetésük van az egyházban és a társadalomban. Az
egyik ilyen kifejezetten rájuk háruló feladat a hitoktatás, iskolai keretek között, ahol ez lehetséges,
vagy egyházközségi keretekben,
ahol nem.
A kar történetéhez hozzátarto-

zik, mondhatni rányomta a bélyegét, az úgynevezett Bolognai
rendszerre való áttérés, amely következtében a dupla szakok megszűntek. Ez érvágás volt a Római
Katolikus Teológia Kar számára jellemezte a változást Vik János,
aki azt is elmondta, a kettős szakok
azt jelentették, hogy a végzettek
nagy eséllyel pályáztak meg egy
teljes katedrát, közülük sokan másodszakukkal tudtak elhelyezkedni, de ebben az esetben is azt a
szellemiséget, keresztény katolikus spiritualitást, lelkiséget, hitmeggyőződést tudja képviselni,
ami vonzó, reményeink szerint,
másokat is képes megszólítani.
Egyetlen kivétel a teológia-szociális munka szak, ami lehetővé tette,
hogy kettős szak induljon teológiai keretek között. Ebben a megváltozott helyzetben a teológia kar
talált egy olyan átmeneti megoldást, ami létfontosságú számára,
ez a magánösztöndíjak rendszere.
Mivel a kar elsősorban a katolikus
értelmiségi réteg nevelését, képzését tűzi ki célul, ami nem csak a
hitoktatókat, jövőbeli hitoktatókat
jelenti, hanem bármilyen más
szakmát tanuló fiatalokat is, ezért
képviselhetőnek tartják, hogy támogassák azokat, akik egy második szakot is választanak. Ez azt jelenti, hogy a második szak tandíját magánösztöndíj formájában
megkapják, ugyanis nem szeretnék
választás elé állítani azokat, akik
ugyan tanulnának teológiát, de a
megélhetés szempontjait is figyelembe véve nem engedhetik meg
ezt maguknak. Időközben egy
ökumenikus kitekintésű alapképzés is indult, a vallástudományok,
a mesteri képzés pedig a pasztorális tanácsadással bővült.
Vik Jánost a nyugat-európai
világi teológiai képzésről is kérdeztük, aki a németországi viszonyokat ismeri jobban, ugyanis itt élt
huzamosabb ideig. Ott, aki teoló-

giát választ biztos lehet abban,
hogy munkát is kap majd, tehát ez
megélhetést jelent neki. “Ez nálunk
nem így van, itt a lényeges különbség és nálunk ez egy óriási érték: a
legtöbb hallgató belsőleg nagyon
elkötelezett, úgy is mondhatnánk,
hogy egyházi értelemben nagyon
szocializálódott, egy élő közösségből érkezik vagy legalábbis vannak
tapasztalatai az egyházi ifjúsági
munka terén, ifjúsági csoportvezetőként működik több éven keresztül. Nagyon egészséges, szerves
egyházi közegből érkeznek a diákjaink, ez egy óriási potenciál véleményem szerint. A mi diákjainkat
nem csak a munkahely érdekli, ami
szintén fontos és ez a nagy hiányosság - magyarázta a kar dékánja, aki azt is hozzátette, hogy sok
más szak ugyanúgy nem tud munkahelyet garantálni végzettei számára. - A katolikus egyház nagy hiányossága, hogy a hitoktatáson kívül nem tud még megpályázható
munkahelyet biztosítani képzett
laikus teológusoknak, holott hihetetlenül sok lendületet, lelkesedést
hordoznak magukban, pozitív képet magáról az egyházi vezetésről
is. Nem kritikátlanok a mi diákjaink, viszont van bennük egy alapvető tisztelet is az egyházi vezetőkkel szemben.” Ezen a téren elsősorban papkollégáira számít,
ugyanis ő maga is katolikus pap,
évekig dolgozott egyházközségben, így tudja, hogy mennyi minden függ a pap személyétől, hogy
nyitott szemmel járjon és észrevegye a plébánia területén élő képzett teológusokat. A püspökökben
is bízik, hiszen a hierarchikus szervezeteknél fontos, hogy az első
ember, aki ez esetben a főpásztor,
hogy áll hozzá, miként vállalja ezt
föl. “ahol lehet, biztosítsanak lehetőséget, vonják be őket, honorálják is, dicsérjék, bátorítsák őket,
nagy értéket hordoznak ezek a teológusok.”

<<

Közzétették Ferenc pápa
szentévet lezáró apostoli levelét
November 21-én, hétfőn délelőtt
mutatták be a Szentszék Sajtótermében Ferenc pápa tizenöt
oldalas apostoli levelét, melyet
november 20-án, vasárnap, az irgalmasság jubileumát lezáró
szentmisén látott el kézjegyével
a szentatya és osztott ki jelképesen különböző csoportoknak.

A levélben a pápa négy rendeletet hozott: mostantól fogva
minden felszentelt pap rendelkezik a joghatósággal, hogy az
abortusz bűnével hozzá fordulókat feloldozza; az irgalmasság
misszionáriusai tovább folytatják
szolgálatukat; a X. Szent Piusz
Testvériség közösségeit látogató
hívek immár érvényesen fogadhatják a szentségi feloldozást; az
évközi 33. vasárnap ezentúl a

szegények világnapja lesz. Szent
II. János Pál pápa a 2000-es nagy
jubileumot lezáró apostoli levelében a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez fordult, Ferenc
pápa az irgalmasság rendkívüli
szentévét záró üzenetében úgy
fogalmaz, az üzenet azoknak szól,
„akik olvassák az irgalmasság és a
béke apostoli levelét”.
Ferenc pápa apostoli levelében az eltelt jubileumi évet úgy
értékelte, hogy abban bőségesen
áradt Isten kegyelme. Mint egy
heves és gyógyító szél, az Úr irgalma és jósága kiáradt az egész
világra. Most tovább kell járni
ezen az úton, a Léleknek engedelmeskedve, aki mindig új ösvényeket mutat, hogy azokon járva
mindenkinek elvigyük az üdvözítő evangéliumot.

<<
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Orbán László

ifjúsági távimaest

Az Isten szeretet és a felebaráti szeretet egymástól elválaszthatatlan:
csak egy parancs a kettő. De mindkettő Isten bennünket megelőző szeretetéből fakad, aki előbb szeretett minket, mindkettő az ajándékozott szeretet belső megtapasztalása, melynek lényege, hogy tovább kell adnia magát.
XVI. Benedek pápa
Ima: Dicsőséges rózsafüzér
vagy egy Miatyánk.
Vezesd Urunk a fiatalokat
Isten házába, hogy beléd vetett
hittel és reménnyel tervezzék meg
jövőjüket, életükből Téged ki ne
hagyjanak!
4. Áldd meg Urunk népünk ifjuságát, hogy ne essenek semmilyen függőség és visszatérő bűn
hálójába! Tartsák értékesnek a
tisztaságot és az erényes életet!
5. Hallgasd meg Urunk saját
kéréseinket, melyeket alázattal
viszünk elődbe!
3.

Imaszándékok:
1. Adj Urunk eljegyzéseket és
szentségi házasságokat szerte a
Kárpátmedencében! Hogy a fiatal párok, egyházi házassági felkészítő által is készüljenek a nagybetűs életre!
2. Add Urunk, hogy fiataljaink
itthon találják meg számításukat,
itt tervezzék meg az életüket,
hogy erősíthessék közösségüket,
ahova születtek!
Fotó: Ilyés Zalán

Részletek a www.imalanc.ro honlapon
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Csíki származású az új jezsuita provinciális
A nemrég megválasztott jezsuita
általános rendfőnök, Arturo Sosa
november 7-én kihirdette a következő magyar provinciálist Vízi Elemér személyében. A kihirdetés a
most zajló 36. általános rendgyűlésen történt. Az új tartományfőnök beiktatására várhatóan 2017
elején kerül sor.

Vízi Elemér 1974. február 24én született Csíkszeredában.
1980–1992 között Csíkdánfalván
végezte az általános iskolát, illetve
Gyulafehérvárott a középiskolát.
1992–94-ig a gyulafehérvári hittudományi főiskolán tanult filozófiát, majd 1994–98-ig a németországi Freiburgban teológiát.
1998–2000-ig szentelési előkészületként hat hónapot töltött Griesben Jálics Ferencnél. Csíkdánfalván szentelték pappá 2000. július
30-án. Ezt követően 2003-ig Gyulafehérvárott érseki titkárként
szolgált. 2003. szeptember 15-én
lépett be a szegedi jezsuita noviciátusba, ahol fogadalmait 2005.
szeptember 6-án tette le. 2008 óta
a Manréza Lelkigyakorlatos Ház
igazgatója Dobogókőn. 2010 óta

vezeti az Ignáci Lelkiségi Központot. A lelkigyakorlatok kísérése és
a lelkivezetés mellett a személyesen kísért lelkigyakorlatok kultúrájának meghonosítása képezte
szolgálatának fő irányát. 2011-től
többedmagával elindította és vezeti a lelkigyakorlat-kísérő- és lelkivezető-képzést. 2013–14-ben
végezte el terciáját Dublinban, a
képzési időszakból két hónapot
Nepálban, Katmanduban töltött.
2015-ben tette le ünnepélyes fogadalmait.
Vízi Elemér papi jelmondata:
„Mindent Isten dicsőségére.”
(1Kor 10,31)

Hivatásáról így vall: „Jezsuitának lenni ajándék és úton levés a
szemlélődés és a cselekvés, a részletek és az egész, a vágy és az egyetemes küldetés találkozásában. Egy
lelkiség, mely arra hív meg, hogy a
szabadságom kibontakozzon, és ezáltal egyre jobban tudjak kapcsolódni Jézus Krisztushoz, ő legyen a
valóság az életemben, aki mindent
áthat és formál. Meghívás a mélységre és a határokra, miközben az
adottságok és hiányok, az egyén és
a közösség, a személyes út és az intézményes struktúra kölcsönössége
rengeteg gazdagságot és feladatot kínál – Isten nagyobb dicsőségére.” <<

Lengyelország: Jézus a Király és az Úr
Királynak és Úrnak ismerték el Jézus Krisztust november 19-én Lengyelországban, az Isteni Irgalmasság bazilikájában bemutatott ünnepi szentmisén. A Krakkó Łagiewniki városrészében bemutatott
szertartás másnapján, Krisztus király ünnepén a szertartást az ország minden plébániáján megtartották.

A lengyel püspöki konferencia
október 27-én hozta nyilvánosságra, hogy november 19-én Krakkóban, másnap, Krisztus király ünnepén pedig az egész országban ünnepélyesen elismerik Krisztus királyságát. Az aktus a XI. Piusz pápa ál-

tal megteremtett hagyomány folytatása, amellyel az emberiséget Krisztusnak szentelik. A 20. század utolsó évtizedében megerősödtek azok
a népi mozgalmak, amelyek Jézus
királyságát szerették volna elismertetni Lengyelországban. Az ünnepély a püspökök válasza a népi vallásosságnak erre a törekvésére.
Lengyelországban az irgalmasság szentéve és a kereszténység felvételének 1050. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes esemény
nem maradhat csak a történelemkönyvek és az évkönyvek része.
„Véghez kell vinnünk az átalakulás
folyamatát, életünket Isten akaratához kell igazítanunk, ahogyan Jézus

Krisztus tanította az evangéliumban” – fogalmazott Andrzej Czaja
opolei megyéspüspök, és emlékeztetett II. János Pál pápasága kezdetén elmondott szavaira: „Tárjátok
ki a kapukat Krisztus előtt, az ő üdvözítő hatalma előtt. Ne féljetek!”
„Ezek a szavak segítenek, hogy
megvalljuk hitünket Jézusban, aki a
Királyunk, Urunk, Megváltónk” –
tette hozzá az opolei püspök.
A szentmise végén az Oltáriszentség előtt ünnepélyes szertartás
keretében Stanisław Gądecki érsek,
a lengyel püspöki konferencia elnöke olvasta fel a nyilatkozatot,
amelyben Királynak és Úrnak ismerték el Krisztust. <<

Nyitogató

Böjte Csaba
OFM

Adventi üzenet

K

örülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra
készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül,
tanácstalanul néznek maguk elé. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó médiák,
és sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy
példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap.
Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé.
Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg.
Csak le ne borulj sírva előttünk Istenünk!
Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az
eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az
álnokok között. Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon
hosszúra nyúlt diktatúrából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is
együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most
miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait?
Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat
meg, léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok?
Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál,
élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan.
A föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán,
hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film,
tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a
boldogságot. És juthat gyermekáldás vagy vér a vérünkből, vagy
mint Józsefnek a te szent akaratodból.
Testvérem lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz,
kivel törődhetsz, kibe beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád,
hogy fád nagyra nőjön és árnyékával enyhet adjon családodnak.
Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ
az évezredek alatt? Lassan, de biztosan hajtsuk uralmunk alá a
Földet, ahogyan te kérted Istenünk a teremtés hajnalán még a
bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az élet.
A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden
kőből kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És ha
leborulsz előtte mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülőt, jachtot - de minek? És felvisz csodás templomok
ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát?
Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga
vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk elpusztítója.
Itt állsz Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy
újabb eséllyel, egy szép karácsonnyal.
Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel
mindenkinek. <<

