Katekumenátus - a beavatás útja az Egyházban				Kató Csaba


Valahol lenni kell egy lakomának,
Hová hivatalos, kit idelenn
Halálba űzött az éhség, a bánat,
A reménytelen szerelem.

Valahol lenni kell egy palotának,
Hová bejáratos, kit idelenn
Minden örömből és fényből kizártak
S elhullt a rögös útfelen.

Valahol lenni kell egy orgonának,
Melyen majd egyszer befejezhetem
A dallamot, mely itt halálba bágyadt
S amely az életem nekem!

(Juhász Gyula: Szimpozion)

Egyre több ember él körülöttünk hasonló szomjúságban. Sokan még azt sem tudják megfogalmazni, hogy mire vágynak igazán. Nehéz hiteles forrást találni, ahol valóban olthatják szomjukat. Ezt még nehezíti az értékek megkérdőjeleződése, amely a bizalmatlanság falát építi a kereső köré. 
Ebben az élethelyzetben csak kevés plébánián tud működni a beavatás korábbi folyamata: szentségek - evangelizáció - megtérés. Ennek ugyanis feltétele az a családi, társadalmi közeg, amely természetes módon, a példáján és a nevelésen keresztül, elvégzi az evangelizációt. 
A legtöbb településen ahhoz, hogy hatékonyan elvezessük a keresőket a krisztusi életre, át kell alakítani a beavatás folyamatát: evangelizáció - megtérés - szentségek. Ebben a klasszikus beavatási folyamatban mindig ott segítjük a keresőt, ahol éppen tart. Ez a szemlélet hatja át a katekumenátus intézményét, amely a ll. Vatikáni Zsinatot követően, a társadalmi változások hatására, újra visszakerült a gyakorlatba. A zsinatot idézve nevezi a Katekézis Általános Direktóriuma a katekumenátust, minden katekézis modelljének (KÁD 59.). A katekumenátus intézménye segíti a plébánia közösségét is, hogy azzá a közeggé váljon, amely képes szolgálni a keresők evangelizációját.

Mi a katekumenátus? 
A katekumenátus középpontjában Krisztus és az ő húsvéti misztériuma áll. Az ő életébe, tanításába és közösségébe akar beavatni. Szem előtt tartja a kereső emberben lezajló változások tempóját és egyéb sajátosságait. Ezért fokozatos, a beavatás dinamikáját követő szakaszokra oszlik. 
	Az első szakasz az elő-katekumenátus, amelynek elején előkészítjük a kereső szívét. Ez rendkívül fontos időszak, mert ekkor tudjuk megalapozni életének Krisztusban való igazi átalakulását. Segítünk megfogalmazni a vágyait, amelyek Istenre irányulnak, hogy nyitott legyen az Evangélium befogadására. Így valóban örömhírnek élheti meg a Krisztussal való találkozást. Ez csak akkor tud megvalósulni, ha megszületik köztünk a "szeretet dialógusa" (AG11-12.). Figyelmes, szerető érdeklődésünkkel segítünk reflektálni az életére és mi is őszintén tanúságot teszünk reményünk forrásáról. Ebben a szakaszban hangzik el a megtérésre való első meghívás is. Rálép Krisztus követésének útjára és megjelennek életében a megtérés első jelei. Így érkezik el a Befogadás szertartásához, amelyben belép a második szakaszba és a keresőből katekumen lesz.

A katekumenátus szakaszban tovább folytatódik a kereső formálódása. Mélyebben megismerkedik az Egyház tanításával és a keresztény élettel. Ez a tanítás és a tanultak életté váltásának időszaka. A Kiválasztás rítusában, amely általában nagyböjt első vasárnapján van, átlép a megvilágosodás és megtisztulás szakaszába.
Ebben a szakaszban a rítusok (skrutíniumok) segítségével átvizsgálja az életét. Mi mindent formált benne az Úr és még mit kell átadnia az ő irgalmának, hogy szabad legyen a beavató szentségekben való találkozásra Krisztussal, Húsvét vigíliáján.
A beavatást követően nem engedjük el a hitújoncok kezét, mert még támogatásra szorulnak. Az előző szakaszokban nem tudtuk az Egyház minden tanításával megismertetni és a keresztény közösségbe való begyökerezését is tovább kell segítenünk. Ezek a misztagógia szakaszának elsődleges céljai.

További fontos kérdések
	Kiknek szól a katekumenátus?
	Elsődlegesen a még meg nem keresztelteknek. Azonban sok olyan beavatott él hazánkban, akik soha nem részesültek hitoktatásban. Az ő megtérésüket is hatékonyan segítheti a katekumenátus intézménye. Természetesen tiszteletben kell tartanunk, hogy ők már be vannak avatva a krisztusi életbe.
	Milyen hosszú a katekumenátus?
	Erre a kérdésre nem lehet általános választ adni. Két kereső ember között nagy különbség lehet azon a téren, hogy hol tartanak a megtérés útján és azon milyen tempóban haladnak, miként válaszolnak Isten indításaira. A katekumenátus ezt igyekszik szem előtt tartani. Az országos tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen kopogtatnak be a plébániákra olyanok, akiknek még semmiféle komolyabb találkozásuk nem volt a katolikus élettel, tanítással (templomban csak egy-két esküvőn voltak, nem volt még kezükben Szentírás, stb.). Számukra a megtérés útja általában tovább tart. 
	Melyek a katekumenátus bevezetésének első lépései?
	A katekumenátus vezetője a plébános, még ha nem is tud részt venni a katekumenátus minden összejövetelén.

Az egyik első lépés a plébánia közösség felkészítése, hogy valóban befogadó közössége lehessen a megtérőknek. Ez történhet a prédikációkban, hirdetésekben, lelkinapon, plébániai újságban. 
A másik fontos előkészület a befogadó csoport megalakítása. Ők azok, akik közvetlenül kísérik a keresőket a katekumenátusban. Amennyiben a plébános nem tud részt venni minden összejövetelen, fontos, hogy egy katekéta vezesse a befogadó csoportot. Tagjai olyan elkötelezett hívők, akik alkalmasak arra, hogy szeretettel támogassák a katekumeneket a megtérés útján. A befogadó csoport feladata, hogy megjelenítse az Egyház befogadó szeretetét és megteremtse a bizalom légkörét, amelyben megnyílhatnak a keresők az evangélium befogadására. Bár sok nehézséggel is járhat a befogadó csoportban való együttműködés, de minden fáradtságot megér. Sokkal gazdagabbá válhat ezáltal a hitoktatásunk/katekézisünk.  A lelkipásztori munka megújulását is magával hozhatja.
A befogadó csoporttal együtt hordozhatjuk a misszió feladatát, az emberek megszólítását. Elsődlegesen együtt imádkozva Isten vezetéséért, majd konkrét lépéseket tervezve. Egészen más úgy megszólítani az embereket, hogy tudjuk, van egy csoportunk ahova bátran hívhatjuk őket.

Mi segítheti az elindulást?
	Vegyük fel a kapcsolatot egy működő befogadó csoporttal. Ebben segítséget kaphatunk az Országos Lelkipásztori Intézettől és a MKPK Hitoktatási Bizottságától (www.hb.katolikus.hu).

Segítséget kaphatunk a Hitoktatási Bizottság által szervezett Országos Katekumenátus Konferencián.
A katekumenátus kézikönyve részletes útmutatást ad a katekumenátus bevezetéséhez és vezetéséhez (Fogassy Judit SDSH: A katekumenátus kézikönyve, Budapest, 2005, SZIT)

