Milyennek szeretném, az Egyházat? /Vitaanyag az otthoni plébániai munkához./
Olyan Egyházat szeretnék, amelynek minden tagja személyes egységet él meg
Krisztussal, Ővele, Őáltala és Őérte él; akik megtalálták a „kincset” és azt semmivel nem
hajlandók felcserélni, akik benne élnek Krisztusban, mint a szőlővessző a szőlőtőben.
Melynek tagjai Jézus vágyát teljesítik, a kölcsönös szeretet egységét élik, hogy elhiggye a
világ: az élő Krisztus köztünk van.
Olyan Egyházat szeretnék ahol a liturgia nem vallásos cselekedet, hanem a köztünk
élő Krisztus ünnepe és kegyelmi kiáradása, ahol Jézusban válik egyé az ünneplő közösség.
Ahol nem csak az eucharisztiában, hanem egymásban is találkoznak Krisztussal
Olyan Egyházat szeretnék, ahol a szentháromságos élet, amelyre eredendően teremtve
vagyunk, a természetes létállapot, amelybe mindannyian boldogan éljük az életünket, erről
merünk tanúságot tenni a világ előtt és nyitottak vagyunk minden kereső ember befogadására.
Olyan egyházat szeretnék, amelynek tagjai komolyan veszik a keresztségi ígéreteiket
= "kilógnak a sorból", más az életmódjuk, mint a környezetüké.
Olyan egyházat szeretnék ahol a plébános megkapja és éli az egység karizmáját és
engedi világi testvéreinek, h. éljenek saját karizmájuk szerint és így együtt építsék a krisztusi
közösséget.
Olyan egyházat szeretnék ahol a mozgalmak élő és természetes tagjai a plébánia
közösség életének és saját karizmájuknak megfelelően hozzájárulnak annak építéséhez.
Olyan egyházat szeretnék ahol a plébános, világi testvéreivel együtt dönt az
életszentségre való törekvés mellett és egymást segítve növekednek.
Olyan egyházat szeretnék ahol a plébánia közösség az Ige és a szentségimádás
vonzásában él és nem tenni akar elsősorban, hanem Krisztus élő jelenlétének hordozójává
válni.
Olyan egyházat szeretnék ahol a plébánia életében a felnőtt és vezetőképzés, illetve a
plébános körüli mag képzése prioritást kap. Alkalmassá válva így arra, hogy elkérjék Istentől
az Ő, rájuk vonatkozó akaratát.
Olyan Egyházat, plébániát szeretnék, melyben lobog a Szentlélek lángja, duzzad az Ő
erejétől és az Atya iránti szerelmétől.
Olyan Egyházat, plébániát szeretnék, ahol az Eukarisztia vasárnapi megünneplése a
plébánia közösség szíve és legféltettebb kincse.
Olyan egyházat szeretnék mely meghívó Egyház. Krisztus szabadságával, Isten örömét
ragyogja és az Ő kedves esztendejének meghírdetője az emberek számára.
Olyan egyházat szeretnék melynek egyetlen biztonsága, gazdagsága és boldogsága, az
ő Krisztusa.
Amely krisztusi (nem intézmény, szervezet, hivatal, hanem maga Krisztus titokzatos
Teste). Amely Krisztusban él, táplálkozik, és gyümölcsözik
Ahol tudják és folyamatosan tudatosítják, azt, hogy benne élünk, mozgunk és
vagyunk. Azt, hogy nélküle semmit nem tehetünk, legfeljebb látszat tevékenységeket. Azt,
hogy maradandó gyümölcsöt 60x-os, 100x-os termést csak belőle erőt merítve, Őt befogadva,
hozhatunk
Amely le nem veszi szemét Krisztusról. Amely folyamatosan keresi és teszi a
Szentlélek útmutatásait, nem hagyatkozik emberi bölcsességekre. Amely egyszerű, mint maga
Jézus és a Názáreti család volt, életvitelében, működésében, tanításában. Amely tudja hogy
gyarló, esendő (törékeny cserépedényben kincset hordozó) mégis Krisztus tanításának
engedelmeskedve igyekszik só, kovász, világosság lenni a világ szolgálatában. Mely
megtörtségében és szegénységében is hűséges jegyesi ígéretéhez.

Alapelvek:
-

-

Megosztani a feladatokat. Sokan, keveset dolgozzanak. Ránk nem érvényes:
„Nélkülem semmit sem tehettek”.
Mindenek fölött, egység a plébánossal.
A plébánián elsődleges feladat a legszűkebb munkatársak képzése, a velük való
testvéri kapcsolat.
A plébánia a közösségek közössége, befogadó ház. Ha nem Jézusra épül, ingatag lesz.
Nem tűzoltásra, tervszerű munkára van szükség, ez kezdetben nem látványos. Ne
legyünk olyan festők, akik nem tudják mit akarnak, csak neki ülnek. A terv
önmagában nem teszi élővé a közösséget.
Isten nem statisztikákba gondolkodik, /ld. egy megtérő bűnös/ mi se tegyük.
Egyháztanács a felelősök közössége.
Közös munka, közös ima, közös ünneplés.
Minden közösségnek legyen felelőse, aki körül van egy mag, aki segíti őt.
Használjuk a technikát: web oldal, plébániai e - mail lista.
A betegek látogatása.

Csoportok:
- Gyerekek számra a diák misén mécses cipelés. A hittan órákon írjanak könyörgést,
amit a misén a pap felolvas. Mi Atyánk alatt körben állás az oltár körül – kézfogással.
Gyerekmise kánon.
- Családpasztoráció: legyen család referens. Család közösség – számukra lelkinap,
lelkigyakorlat. Szentcsalád vasárnapra az elmúlt években keresztelt gyermekek szüleit
és az elmúlt években házasultakat meghívni, nem csak a jubiláns házasokat – azokat
is. Család látogatás.. A szentmisére érkezőket fogadók, liturgikus csoport /felolvasók,
adományvivők, liturgia magyarázatot tartók, aszisztálók/. Énekkar. Katekumen
csoport. Ifjúsági közösség. Karitász csoport. Felnőtt hittan. Imaiskola. Férfi csoport.
Programok:
- Mikulás ünnepség, pásztorjáték Szentcsalád vasárnap házassági ígéret megújítása.
Egyházközségi szilveszter. Disznóvágás. Farsangi bál. Nagyböjti lelkinap. Betegek
miséje. Gyerek keresztút, versenyek, kirándulás. Pünkösdi virrasztás. Egyházközségi
majális – autó megáldás. Tanszermegáldás. Októberi rózsafüzér. Ministráns avatás.
Színházlátogatás.

