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Zsinati Hírek
Amit a zsinatról 
tudni érdemes

Vasárnap este beszéltünk utoljára. A 
következő heti teendőket egyeztettük. Többek 
között a szerdai esperesi kerületi találko-
zót, melyre lelkesen készült, hiszen aznap 
lett volna a születésnapja. Mint mindig, tele 
volt tervekkel és ötletekkel. Örömmel újsá-
golta, hogy elkészült a plébániai Karitász-
ház udvarán a mangalicák új ólja, 
amit szerdán mindenképpen meg 
kell néznem, hiszen én vagyok az 
egyházmegyei jószágigazgató…

Aztán hétfőn korán reggel jött 
a megdöbbentő hír. Fiser János 
padéi plébános, a Nagybecskereki 
Egyházmegye általános helynöke 
tragikus körülmények között életét 
vesztette. Hosszú volt a pillanat, 
mely megdermesztette egyházme- 
gyénket. Bizonyára csak valami fél- 
reértés, mely mint valami rossz álom, hama-
rosan véget ér. Aztán ahogy múltak a percek 
és órák, egyre több hír érkezett a tragédiáról, 
és rádöbbentünk, hogy a rossz álom a való-
ság. A Gondviselő Istennek más tervei voltak 
erre a hétre.

Hosszasan elnézem a fényképét. A szája 
sarkában huncut, székely mosolyt vélek felfe-
dezni. Mintha azt mondaná, Szent Pál apostol 
szavaival: A jó harcot megharcoltam, a pályát 
végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen 
vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon 
a napon megad nekem az Úr, az igazságos 
bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, 
aki örömmel várja eljövetelét. (2Tim 4, 7-8)

Fiser János igazi nagy harcos volt. Kemény 
székely elszántsággal harcolt az egyházért, 
az egyházmegyénkért és egyházmegyénk 
minden hívéért. Egész életútját végigkísérte 
a felelősségteljes egyházias gondolkodás és 

a szülői házból magával hozott népi vallásos 
lelkület. Széles látókörű, tájékozott és olvasott 
ember volt, akihez bármikor fordulhattunk 
akár világi, akár egyházi kérdésre kerestük a 
választ. Lelkipásztori közösségünk kiemelke-
dő és vezető egyénisége volt, aki tanácsaival 
és példájával közösséget formált maga körül, 

bármerre is vezényelte a lelkipász-
tori kötelesség. Szívügyének tartot-
ta az egyházmegye zsinati megúju-
lását. Építő ötletei végigkísérték 
a zsinati folyamatokat. Sokoldalú 
lelkipásztori és egyházkormány-
zati munkája mellett fontosnak 
tartotta az egyház megnyilatkozá-
sát a média különböző csatornáin 
keresztül is. Cikkeket írt egyházi és 
világi lapokba, rendszeresen szere-
pelt különféle televíziós és rádiós 

műsorokban. Betlehemes találkozót szerve-
zett és alapított. Bármerre tevékenykedett 
az egyházmegye területén, mindig kivette 
részét a helyi kulturális élet nemzetmegőrző 
munkájának szervezéséből, emellett gond-
ja volt a szegényekre és elesettekre. Tervei 
között szerepelt a plébániai karitatív munka 
felvirágoztatása. Fontosnak tartotta, és sokat 
hangoztatta a másokon való segítés fontos-
ságát. A másokért való aggódás közepette 
szólította őt egy ködös őszi reggelen Mennyei 
Atyánk haza hívó hangja.

A padéi plébániakert elárvult rózsái, 
melyeket oly nagy szeretettel ápolt és gondo-
zott, a hanyatló őszi napsütésben Mécs László 
papköltő versét idézve emlékeztetnek Fiser 
atya ars poétikájára: „A vadócba rózsát oltok, 
hogy szebb legyen a föld!”

Bővíz László
Egyházmegyei vagyonkezelő, 
a Koordináló Bizottság tagja
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I.  Teológiai megalapozás
A különféle médiaorgánumok taníthatják, gazdagíthat-

ják, jóra ösztönözhetik az embereket és közelebb hozhatják 
őket egymáshoz, de ugyanúgy rosszra is csábíthatják, el is 
távolíthatják őket egymástól. A médiában az elsődleges cél 
az emberek kapcsolatainak szolgálata kell legyen, és a Szent-
lélek által mindannyiunknak közös megértésre kell jutnunk:

„Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben 
azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor 
a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar kelet-
kezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: »Íme, akik beszél-
nek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan 
hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártu-
sok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, 
vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, 
Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, 
amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és 
prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvün-
kön beszélnek az Isten felséges dolgairól.«” (ApCsel 2,5–11)

A keresztény médiamunkában dolgozók felelőssége 
különösen is nagy, hiszen feladatuk az Örömhír hirdetése, 
az emberek megfelelő tájékoztatása. Ahhoz, hogy a munka 
jól működjön, szükség van a médiamunkát végzők közötti 
kapcsolatra, a közösségre, ahol egymást meghallgatva és 
megismerve méginkább az emberek szolgálatára lehetünk. 
Ferenc pápa Az evangélium öröme (Evangelii gaudium) 
kezdetű apostoli buzdításában a püspököknek, a papoknak 
és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és a 
világi híveknek az evangélium hirdetéséről a mai világban, 
felhívja a figyelmet arra, hogy újra kell gondolni az igehir-
detés módszereit és a jelen idő kihívásaihoz igazítani a már 
meglévő struktúrákat – figyelni kell az idők jeleire.

Az egyház kommunikációjában a média szerepe napja-
inkban nélkülözhetetlen, hiszen ez egy olyan érintkezé-
si forma, amely nagymértékben alakítja így a jövőt. Az 
egyházi kommunikáció „kiindulópontja az isteni személyek 
közti szeretet, és az, hogy velünk kommunikálnak”, illetve 
annak megértése, hogy a Szentháromság kommunikációja 
„az emberiséget akarja elérni: a Fiú az Ige, melyet az Atya 
öröktől fogva »kimond«. Jézus Krisztusban és Jézus Krisz-
tus által, aki a megtestesült Fiú és Ige, Isten közli önmagát 
és megváltását az emberrel.” (Az internet etikája. Etika a 
tömegkommunikációban, 3. – Kiadja a Tömegkommu-
nikáció Pápai Tanácsa 2002. február 22.) A ma embere 

elsősorban a különféle médiaorgánumok követése által 
(írott és elektronikus sajtó) tájékozódik a világ dolgairól/
eseményeiről/történéseiről. Ebből kifolyólag az egyház fő 
feladatai közé tartozik a céltudatos tájékoztatás és a nyitott 
kommunikáció. Természetes tehát, hogy „a katolikus egyház 
feladata részének tartja, hogy a tömegtájékoztatási eszkö-
zökkel is továbbítsa az üdvösség jó hírét. (...) Az egyháznak 
veleszületett joga, hogy felhasználja és birtokolja ezeket az 
eszközöket, amennyiben azok a keresztény neveléshez vagy a 
lelkek üdvösségéért végzett bármiféle munkához szükségesek 
és hasznosak.” (IM 3)

A lelkipásztorok feladata, hogy felhívják híveik figyelmét 
arra, hogy a tömegkommunikáció eszközeivel, keresztény 
szellemiségben tevékenykedjenek önmaguk és az emberiség 
üdvösségéért. Az Inter mirifica zsinati dekrétum kiemeli, 
hogy minden embernek (főképpen azoknak, akik ilyen 
területen dolgoznak) kötelessége, hogy a tömegtájékozta-
tási eszközök felhasználásával apostolkodjanak és tegyenek 
tanúságot Krisztusról. Ez ugyanakkor nem csak a világi 
krisztushívők, hanem a lelkipásztorok feladata is:

„Az Egyház minden tagja egy szívvel-lélekkel azon legyen, 
hogy a tömegtájékoztató eszközöket haladéktalanul és semmi 
fáradtságot sem kímélve eredményesen használják föl az 
apostolkodás legkülönfélébb munkáiban, amint az idők és a 
körülmények megkívánják (...). A lelkipásztorok ezért sies-
senek e területen is eleget tenni feladatuknak, mely általános 
igehirdetői tisztüknek szerves része; a világi hívek is, akiknek 
részük van ezen eszközök használatában, törekedjenek tanú-
ságot tenni Krisztusról, főként úgy, hogy ki-ki szakmailag 
felkészülten és apostoli lelkülettel áll helyt a maga munka-
területén.” (IM 13)

A tömegtájékoztatási eszközök használói az erkölcsi 
rend és normák betartásával, a legjobb szakmai tudásuk 
szerint kell, hogy teljesítsék Jézus evangelizációs parancsát/
küldetését. Gyakran ugyanis a közvetett evangelizálás – film, 
riport vagy olyan irodalmi mű, amely keresztény értékeket 
közvetít – hatékonyabb, mint egy prédikáció, amelynek 
mondanivalója kevésbé kelti fel az emberek figyelmét.

„A katolikusok teljes mértékben legyenek tudatában 
annak, hogy szabadon elmondhatják véleményüket és ennek 
csak a hitérzék és a szeretet szab határt (...) Miközben minden 
katolikus elfogadja a Tanítóhivatalt, joguk és kötelességük 
a szabad keresés, hogy jobban megértsék a kinyilatkozta-
tott igazságokat, és azokat a folyton változó társadalomnak 
megmagyarázzák.” (Communio et Progressio 116–117)

(Egyházi) sajtó/média 
munkadokumentum

„Az evangélium hirdetése ingyen és szeretettel – ez a feladata 
a katolikus médiának” (Ferenc pápa)
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A katolikus egyház és a tömegkommunikáció kapcsolata 
kiemelten kezelt téma több, mint fél évszázada. Az egyházi 
kommunikáció kereteit több dokumentum is szabályozza/
meghatározza, ilyen például a II. Vatikáni Zsinaton megfo-
galmazott Inter mirifica dekrétum, a Communio et progressio 
és az Aetetis novae kezdetű lelkipásztori határozatok, illetve 
az Egyház és Internet, valamint Az internet etikája dokumen-
tumok. A II. Vatikáni Zsinat elrendelte továbbá egy olyan 
direktóriumnak a létrehozását, melynek középpontjában a 
katekézis áll. Ezen dokumentum szintén kiemeli a média 
és a különböző tömegtájékoztatási eszközök fontosságát a 
ketékézisben: „A sok hagyományos eszköz mellett »a média 
használata lényegessé vált az evangelizáció és a katekézis 
számára«. Ugyanis »az Egyház vétkesnek érezné magát az 
Úr előtt, ha nem használná föl ezeket a hatalmas eszközö-
ket, melyeket az emberi értelem napról napra tökéletesít; (...) 
bennük találja meg a szószék modern és hatékony változa-
tát«.” (KÁD 160) A Zsinat sajtóról és kommunikációról 
szóló Inter mirifica kezdetű, 1963-ban kelt határozata alap-
ján a katolikus egyházban a tömegtájékoztatás világnapját 
húsvét VI. vasárnapján tartják, amelynek témáját minden 
évben meghatározza a január 24-én (Szalézi Szent Ferenc, az 
egyházi sajtó védőszentje napján) megjelenő pápai üzenet.

II. Ferenc pápa és a média, mint az evangelizáció
 eszköze 
„Nem a technológia határozza meg a kommunikáció 

hitelességét, hanem az emberi szív, és az a képességünk, hogy 
bölcsen használjuk fel a rendelkezésünkre álló eszközöket” 
– üzente Ferenc pápa a tömegtájékoztatás 50. világnapja 
alkalmából. A katolikus egyházfő számára a kommunikáció, 
a tömegkommunikáció és média eszközeinek használata 
kiemelt jelentőséggel bír. Gondolatait, véleményét, üzene-
teit, megnyilatkozásait egy-egy témában – a már hagyo-
mányos eszközök (tévé, rádió, írott sajtó) mellett – nap, 
mint nap olvashatjuk a közösségi oldalakon, mikroblogon 
(twitter), viszontlátjuk video-megosztásokban, stb. A kato-
likus egyházfő mindig szívesen áll a média munkatársai 
rendelkezésére, nyilatkozik, teret biztosít a tudósítók számá-
ra minden témában, ugyanakkor elvárásai is vannak velük 
szemben: „Az igazság, a szépség és a jóság keresése az össze-
kötő kapocs a médiában dolgozók és az Egyház között, ennek 
a hármas egységnek a hirdetése valamennyiünk feladata” – 
mondta Ferenc pápa megválasztása után a média munka-
társaival való találkozásakor.

Ferenc pápa a tömegtájékoztatásban dolgozóktól tudást, 
érzékenységet, tapasztalatot kíván munkavégzésükben, 
valamint különös figyelmet az igazság, a jóság és a szép-
ség iránt. Ez a figyelem hozza őket közel az Egyházhoz, 
amelynek épp az a feladata, hogy az igazságot, a jóságot és 
a szépséget hirdesse.

„A félretájékoztatás azt jelenti, hogy az információ-
nak csak a fele hangzik el; csak az a része, amelyik nekem 
kedvezőbb. Így azonban a rádióhallgatók és a tévénézők nem 
tudnak átfogó véleményt alkotni, mert nincsenek hozzá eszkö-

zeik, nem kapják meg hozzá az eszközöket. Kérlek benneteket, 
kerüljétek ezt a bűnt. (...) A média egyre inkább üzleti célo-
kat szolgál. Gyakran olcsó élvezeti cikké alakul, hogy elvonja 
a figyelmet egy szomorú, reménytelen világról. Az emberek 
sokszor az erőszakot és még inkább a pornográfiát keresik 
az interneten. A műsorszerkesztők egyre újabb mediális ötle-
teket (például számítógépes játékokat) és olyan reklámfogá-
sokat találnak ki, amelyek függőségben lévő (gyakran szen-
vedélybeteg) felhasználók számát szaporítják. Ez visszaélés 
a médiával. A keresztényeknek ezért bizonyos témákat és 
műsorokat következetesen kerülniük kell, és az internetfüggő 
embereket (főképpen a fiatalokat) szeretettel és nyitottság-
gal kell kigyógyítaniuk betegségükből.” (DOCAT. Mit kell 
tennünk?, Vigilia kiadó, Budapest, 2018, 52)

Ferenc pápa sok mindenben újszerűen hat, így a közös-
ségi médiában való jelenléte is példátlan, hiszen az „idők 
jeleit” felismerve rájött, hogy a modern kommunikációs 
csatornákon keresztül sokkal több emberhez szólni tud. 
Másrészt, az általa szorgalmazott „nyitott ajtók egyházát” 
így hitelesebben tudja képviselni, emberközelibb, üzeneteit 
a hívők mellett az ateisták, keresők és nem keresztények is 
jobban megértik és elfogadják, sőt, gyakran idézik is.

III.  Helyzetkép
A Nagybecskereki Egyházmegye vallási életének felmé-

rése részeként az egyházi média, valamint a tömegtájé-
koztatási eszközök jelenlétét és felhasználásának módját/
szokásait is tanulmányoztuk.Az írott sajtó termékei közül 
magyar nyelven legrégebben megjelenő Hitélet folyóiratot 
egyházmegyénk első főpásztora, msgr. Huzsvár László hívta 
életre 1963-ban. A Hírvivő katolikus hetilap tizennyolc éve 
van jelen a vajdasági egyházi média kínálatában. A lelkiségi 
mozgalmak közül a fokoláré közösség havi jelleggel adja ki 
az Életigét magyar és horvát nyelven. A szláv/horvát nyel-
vű sajtótermékek közül a Szabadkai Egyházmegye égisze 
alatt megjelenő Zvonik folyóirat és a Belgrádi Érsekség által 
kiadott Blagovest folyóirat, valamint a fokoláré mozgalom 
magazinja, a Nova Varoš és a már említett Reč života érhe-
tő el a híveink számára. A világi sajtótermékekben is rend-
szeresen tudósítanak vallási életünk eseményeiről, ezek a 
Magyar Szó napilap, valamint a Hét Nap és Családi Kör 
hetilapok. A helyi szinten megjelenő újságok – Csernyei 
Újság, Tordai Újság, Muzslyai Újság, Zrenjanin hetilap 
magyar oldala – is fontosnak tartják, hogy a jelentős egyházi 
eseményekről hírt adjanak.

Elektronikus formában jelen van a Szabad Magyar Szó, 
a Vajdaság Ma, valamint a helyi internetes portálok – vala-
mennyin viszontláthatjuk jelentősebb egyházi eseményein-
ket. Az elektronikus média munkatársai – Vajdasági Rádió 
és Televízió, Pannon Rádió és Televízió, illetve alkalman-
ként a Magyar Televízió – is rendszeresen tudósítanak az 
egyházi eseményekről, közvetítik főpásztorunk karácsonyi 
és húsvéti üzenetét magyar nyelven, de vannak élő szentmise 
közvetítések is. A Szerbiai RTV jelentősebb eseményekről 
rendszeresen beszámol szerb nyelven, alkalmanként inter-

3
Folytatása a 4. oldalon



A Nagybecskereki Egyházmegye hivatalos értesítője                                                          9. szám – 2020. január

4

júkat készítenek közösségeink lelkipásztoraival, karácsonyi 
és húsvéti riportokat sugároznak. A Vajdasági Rádió és Tele-
vízióban szerb, illetve német nyelven rendszeresen közlik 
a püspök karácsonyi és húsvéti köszöntőjét.

A Nagybecskereki Egyházmegye 2000 óta van jelen 
a virtuális térben. Az egyházmegye internetes honlapja 
kezdetben schematizmusként, az egyházmegye központi 
szerveiről és a bánáti plébániákról közölt pontos adatokat. 
2006. március 19-én, msgr. Huzsvár László püspök megala-
pította a Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóirodát. Ettől 
kezdve az egyházmegyei honlap magyar és szerb nyelvű 
hírportállá – http://www.catholic-zr.org.rs/ – alakulva, a 
szokásos schematikus adatok mellett folyamatosan hírt 
ad az egyházmegye vallási életéről. Elsődleges feladatunk 
az egyházmegye területén történő események folyamatos 
bemutatása. Az iroda állandó kapcsolatban van az egyház-
megye plébániáin tevékenykedő tudósítókkal, valamint más 
egyházmegyék sajtóirodáival és egyéb sajtóorgánumokkal. 
Mivel a Nagybecskereki Egyházmegye többségében szór-
vány jellegű plébániák közössége, nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy ezeket a közösségeket életük folyamatos bemutatásával 
bekapcsoljuk abba a híráradatba, amely a magyar egyház 
keretén belül van. Ezáltal nem csak a szélesebb körű tájé-
koztatást tudjuk megvalósítani, hanem a szórványközössé-
geinket önkezdeményezéseikben is támogatjuk. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a hívek előszeretettel olvassák 
a helyi közösségek életének bemutatását, az ilyen jellegű 
tanúságtételekből merítenek erőt a hétköznapok nehézsé-
geivel történő megküzdéshez. A technika fejlődésével és a 
kommunikációs eszközök/módok előrehaladásával a Nagy-
becskereki Egyházmegye a közösségi médiában, ponto-
sabban a Facebookon is jelen van: https://www.facebook.
com/catholic.zr/. A zsinati folyamatokról rendszeresen 
tudósítunk írott és elektronikus formában is. A Zsinati 
Hírek/Sinodski Vesnik időszakosan – egy-egy munkado-
kumentum megjelenéséhez igazodva – készül magyar és 
szerbhorvát nyelven, s ezzel párhuzamosan az Egyházme-
gyei Zsinatnak is lett saját Facebook-oldala: https://www.
facebook.com/nagybecskerek/.

A közösségi médiában való jelenléttel több hívőhöz, 
illetve keresőhöz is eljutunk. Az egyházmegye Facebook-
oldalán felhívjuk a figyelmet a honlap aktuális eseményeire. 
A zsinat Facebook-oldalán elsősorban a zsinati folyamatok-
ról tudósítunk, s adunk ízelítőt a plébániákon folyó zsinati 
munkából, közösségeink életéből vett rövid gondolatokkal 
és képekkel.

Plébániai értesítőt egyházmegyénkben a muzslyai 
plébánia Liliom címmel heti jelleggel készít. Az ingyenes 
kiadvány 14 éve jelenik meg nyomtatott és elektronikus 
formában. A Liliom tartalma: a vasárnapi evangélium, az 
evangéliumi rész magyarázata vagy elmélkedés az adott 
szentírási szakaszról, heti miserend és mise szolgáltatá-
sok, illetve hirdetések a helyi plébánia életéből, Don Bosco 
mondások, részlet a szentek életéből, névnapi köszöntő, 
továbbá az elmúlt héten elhunyt hívők említése. Lélek erejé-

vel címmel mintegy huszonöt évvel ezelőtt, körülbelül tíz 
éven keresztül jelentetett meg a székesegyházi plébánia havi 
jelleggel plébánialapot aktuális, a közösség életét érintő 
hírekkel, s amelynek írásába a közösség minden korosztálya 
bekapcsolódott. Régebben több plébániaközösségnek volt 
saját plébániai értesítője, de ezek az évek során elsorvadtak/
visszafejlődtek néhány kivételével.

A Mária Rádió tizenhárom éve működik Szerbiában, 
amelynek magyar szerkesztősége négy éve önállósult, a 
központi stúdió Szabadkán van. Dr. Német László SVD 
nagybecskereki megyéspüspök támogatásával a muzslyai 
Emmausz kollégiumban 2015. november 10-én nyitottak 
egy stúdiót, s ezzel Muzslya is felkerült a Mária Rádió világ-
családjának a térképére. A Mária Rádió egyházmegyénkben 
csak interneten keresztül hallgatható, de nagyon jó lenne, 
ha a bánáti hívek is hallgathatnák rádiókészülékeiken. A 
hallgatók nagyobb része az idősebb korosztályhoz tarto-

zik, akik kevésbé vagy egyáltalán nem járatosak az inter-
netes rádiózásban. Palatinus István atya, a Szerbiai Mária 
Rádió magyar szerkesztőségének igazgatója, a Mária Rádió 
muzslyai stúdiójának jelentőségéről így nyilatkozott: „Az 
Emmausz kollégiumban összpontosul a vidék kultúrélete és 
egyházi élete is. Emellett fontos, hogy itt vannak a fiatalok is. 
Számunkra a fiatalok a jövőt jelentik, és bízunk abban, hogy 
itt, ebben a kollégiumban a fiatalok számára is kihívást jelent-
het a rádiózás. Aztán kihívást jelenthet az is, hogy műsorokat 
készítsenek. Maga a technika is érdekes, és betekintést nyer-
hetnek a média világába.” A Mária Rádió muzslyai stúdió-
jában kialakult egy kis csapat, akik önkéntesen vállalják a 
heti két élő közvetítést. Bánáti papok, világiak és kollégisták 
áldozatos munkájának köszönhetően minden csütörtökön 
délután egy órás élő adás – kontaktműsor – van a muzslyai 
stúdióból, majd ezt követően élőben sugározzák a kollégi-
um kápolnájából a szentmisét.

Dél-Bánátban a Székelykevei Igaz Szó, mint a falu első 
sajtóterméke, 1997. május 5-én jelent meg a Moj Kovin 
című lap mellékleteként. A lap alapítója Székelykeve Önkor-
mányzata volt. A lap a falu minden intézményének munká-
járól tudósított, így az egyházközség életéről is. Sikeresen 
együttműködtek Martinek Imrével, aki a Hét Nap heti-
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lapban megjelentette az eseményeket és újdonságokat a 
faluról, de segítségével Székelykeve is tudomást szerzett a 
dél-bánáti rendezvényekről. A székelykevei Helyi Közösség 
Tanácsa minden péntek este a Radio Kovin hullámhosszán 
2000 nyarától Székelykevei Nótacsokor címmel sugározott 
magyar nyelvű műsort. 2004-ben Szatmári Mihály vette át 
a szerkesztői feladatokat, így nem csak a vasárnap délutáni 
műsor volt hallható a rádió hullámhosszán, hanem havon-
ta két alkalommal mons. Fiser János esperesplébánossal 
készítettek műsort a hallgatók számára. A műsort hétköz-
naponként az esti órákban sugározták és a családi életet, 
illetve a vallási magatartás témáit dolgozták fel.

A Pancsovai RTV magyar szerkesztősége az idén kará-
csonykor fogja ünnepelni a huszadik „születésnapját”. Jelen-
leg hetente sugározzák a műsort, amely egy ideig félórás volt, 
újabban ezt lecsökkentették 24 percre. A Magyar percek 
500. adása a YouTube közösségi oldalra is felkerült, és azóta 
rendszeresen látható az interneten is. Ez azért előnyös, 
mert a vidékről elvándoroltak szerte a világon követhetik 
a műsort. A szerkesztőség ezzel az ötlettel nagy sikerre tett 
szert, hiszen nagy nézettségnek örvendhet és a műsor is 
egyre közismertebb lett.

A Csernyei Újság első száma 1996-ban jelent meg, a hely- 
ben lakó plébános pedig azóta a szerkesztőbizottság tagja. 
Az újság szerkezeti felépítése alapján a második oldal tudósít 
az egyházi eseményekről. Itt jelenik meg mindig a plébános 
alkalmi írása, az aktuális egyházi ünnephez kötődő gondo-
lataival vagy más elmélkedéssel. A Csernyei Újság beszámol 
a faluban történő egyházi eseményekről, legyen az elsőál-
dozás vagy bérmálkozás, természetesen fotóval együtt. Más 
jelentősebb egyházi események is fontos helyet kapnak a lap- 
ban, például a templomhoz kötődő jubileumi ünnepségek, 
missziós napok, zarándoklatok. Egykori zarándoklatok 
címmel több régi, évtizedekkel ezelőtti zarándoklat is megje-
lent a lapban, így emlékeztünk az elmúlt időkre, régi fotókat 
is gyűjtöttünk ez alkalomból. A Csernyei Újság karácsonyi 
számában az egyházi statisztikát minden évben ismertetjük.

A havonta megjelenő Tordai Újságban a helyi plébános 
rendszeresen közöl híreket az egyházi ünnepekről, de a lap 
beszámol a faluban történő minden egyházi eseményről.

A hetente megjelenő Zrenjanin hetilap magyar olda-
lán rendszeresen átveszik a Nagybecskereki Egyházmegyei 
Sajtóiroda híreit. A világi médiában – mind a magyar, mind 
a szerb nyelvűben – a nagy horderejű egyházi vonatkozású 
események megjelennek. Lelkipásztoraink és főpásztorunk 
felismerték, hogy a média eszköz lehet és kell, hogy legyen 
az evangelizációban.

IV.  A média az evangelizáció szolgálatában 
Az (egyházi) média nem szűkítheti le működését pusz-

tán az egyház életéről való tájékoztatásra mondván, a többit 
megtalálhatjuk a közmédiában, illetve világi médiumokban 
is. A médiában egy nagyon fontos evangelizációs lehető-
ség rejlik, amelyet kötelességünk kihasználni és legjobb 
tudásunk szerint alkalmazni. Az (egyházi) média feladata, 

hogy mind szakmai, mind műfaji szempontból maximális 
professzionalizmussal álljon az evangélium terjesztésének 
szolgálatában! 

„Menjünk ki a sekrestyéből az utcára! Ne nézzünk mindent 
egyházi szemüvegen keresztül! Ne mérjünk mindent önma-
gunkhoz! Hagyjunk fel azzal a gyakorlattal, hogy minden-
ről dokumentumokat gyártunk, ehelyett tanuljunk bele a 
párbeszéd, a találkozás kultúrájába! Szabaduljunk meg régi 
nyelvezetünk terhétől, és tanuljunk új nyelvet: a tiszteletét, a 
tanúságtételét! Valójában az evangéliumok nyelvét kell újra-
tanulnunk. Mint manapság gyakran elhangzik: az a baj, hogy 
túlszakramentalizáltuk, ám alulevangelizáltuk és -humani-
záltuk az egyházat. Ehelyett úgy kell tennünk, mint Jézus: 
a remény, a gyógyulás, a mennyei királyság paraboláival a 
világ felé fordulni.” (Michael Paul Gallagher SJ)

Kérdések:

  1. Mi az én felelősségem, amikor az írott vagy 
elektronikus sajtótermékeket használom?

  2. Meg tudom-e különböztetni a hiteles forrásokat az 
álhíreket, féligazságokat közlő sajtótermékektől?

  3. Ismerem-e az egyházi médiatermékeket?
  4. Milyen helyi (egyházmegyei és állami) 

sajtótermékeket követek, amelyek a hitélettel 
kapcsolatos tartalmakat közvetítenek? 
(konkrét tévé- és rádióadók megnevezése, újságok, 
internetes felületek feltüntetése)

  5. Vannak-e kedvenc sajtótermékeim? 
Mi az, amit szívesebben olvasok/követek?

  6. Követek-e külföldi csatornákat/újságokat, 
amelyek a világegyház történéseit közvetítik? 
(konkrét tévé- és rádióadók megnevezése, újságok, 
internetes felületek feltüntetése) 

  7. Van-e jó és rossz média (sajtó)?
  8. Hogyan kommunikálok az interneten?
  9. Hogyan lehet megvédeni a médiát a helytelen 

felhasználástól? 
(erkölcsi alapelvek, gyermekpornográfia, névtelen 
internet használat, adatokkal való visszaélés, 
közösségi háló túlzott használata)

10. Részt kell-e vennie az egyháznak minden technikai
 fejlődésben? Miért?
11. Van-e észrevehető különbség az egyházi és a világi 

sajtó között (hangulat, figyelemfelkeltés, üzenet)?
12. Hogyan nyilatkozhat meg Isten titka a különféle 

kommunikációs csatornák közvetítésében?
13. Mennyire válik átélhetővé az istenélmény 

a médiában megjelenő vallási műsorok 
közvetítésében?

14. Vannak-e javaslataim az egyházmegyei 
médiamunkát illetően? Melyek volnának ezek?



A Nagybecskereki Egyházmegye hivatalos értesítője                                                          9. szám – 2020. január

6

„Az Egyház, befogadva a különböző kultúrák 
értékeit, sponsa ornata monilibus suis, 
»ékszerekkel díszített menyasszonnyá« 
válik (vö. Iz 61,10).”
(II. János Pál pápa, Ecclesia in Africa szinódus utáni 
apostoli buzdítás [1995. 9. 14.], EG 116)

Bevezető
Egyházmegyei zsinatunk első munkadokumentuma az 

evangelizációról, mint az Egyház identitásának és küldeté-
sének kifejeződéséről beszél. Az Örömhír, azaz az Evangéli-
um hirdetése minden népnek, az egész Egyháznak feladata. 
Ezt a küldetésünket Jézus Krisztustól kaptuk, Ő az, aki küld 
bennünket és egyben Ő adja ebben a legszebb példát. Amint 
az Isten Fia emberré lett, a világba jött, megtanulta népe 
kultúráját és azt a nyelvet beszélte, amit ők beszéltek, úgy 
nekünk is az ő példáját követve törekednünk kell azt a nyelvet 
és nyelvezetet megtalálni, amelyet az emberek megértenek. 
Jézus Istenről és az Ő országáról a legegyszerűbb emberek 
számára is érthető módon beszélt, képeket, példabeszédeket 
használt, hogy üzenete mindenkihez eljusson.

Teológiai megalapozás
Jézus Krisztus halálával és feltámadásával kiszabadított 

a sötétség hatalmából. Ő a világ világossága (Jn 8,12), aki 
Egyházában továbbra is jelen van, különösképpen is a liturgi-
kus cselekményekben. Jelen van a szentmise áldozatában, az 
eucharisztiában, a szentségekben és az Igében is (vö SC 7). A 
II. Vatikáni zsinat Sacrosantum concilium (Konstitúció a szent 
liturgiáról) dokumentumában a liturgiáról a következőképpen 
fogalmaz: „Mindazonáltal a liturgia az a csúcspont, mely felé 
az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, 
amelyből fakad minden ereje. Az apostoli munkának ugyanis 
az a rendeltetése, hogy mindazok, akik a hit és a keresztség 
által Isten gyermekei lettek, jöjjenek össze, az Egyház közös-
ségében dicsérjék Istent, vegyenek részt az áldozatban, és 
vegyék az Úr vacsoráját.” (SC 10) A liturgia közös ünneplé-
sében tehát fontos feladatot kapnak a hívek, akik imádságos 
válaszaikkal, énekeikkel, a közös imákkal kapcsolódnak be 
a megváltás megünneplésébe. A II. Vatikáni Zsinat a szent 
liturgia megújításával szerette volna, hogy a szertartások és a 
szent szövegek oly módon hangozzanak el, hogy azok a nép 
számára a lehető legérthetőbbek legyenek, és a hívek még 
inkább bekapcsolódhassanak és részt vegyenek az egyház 
ünneplésében. Ennek érdekében a Zsinat szorgalmazta az 
anyanyelvhasználatot, felismerve, hogy ez hasznos, és a nép 
számára gyümölcsöző lehet (vö. SC 36). A Zsinat szempont-

jai megtalálhatóak később az Egyházi Törvénykönyvben is, 
mégpedig a papnevelés körülményeinek szabályozásában, 
ahol a nyelvtanulás fontosságát hangsúlyozza az egyház: „A 
papnevelés szabályzata gondoskodjék arról, hogy a növen-
dékek ne csak a hazai nyelvet sajátítsák el pontosan, hanem 
a latint is jól ismerjék, és azokban az idegen nyelvekben is 
kellőképpen jártasak legyenek, melyek tudása képzésükhöz 
vagy lelkipásztori szolgálatuk gyakorlásához szükségesnek 
vagy hasznosnak tűnik.” (CIC 249. kán.) A papi szolgálatot 
teljesítők más vidékre történő áthelyezésükkor a megyés-
püspök feladata annak elrendelése, hogy az adott személy 
kellően felkészüljön a szent szolgálat ottani gyakorlására, 
„vagyis tanulják meg az illető vidék nyelvét, és értsék meg 
az ottani intézményeket, társadalmi viszonyokat, gyakorlatot 
és szokásokat” (CIC 257. kán. 2. §). Az Egyház a II. Vatikáni 
Zsinat óta különös figyelmet szentel a misszióknak a kultúrák, 
szokások, nyelvek egyházba történő beépülésének szempont-
jából is. Támogatja a missziókat és irányelveket határoz meg 
a missziós tevékenység hatékonyabbá tételéhez, amelyekben 
különös figyelemmel van a kultúrák felértékelésére. Az Ad 
gentes kezdetű határozatában, amely pont az Egyház missziós 
tevékenységéről szól, a következőket olvashatjuk:

„(...) a misszionáriusok a helyszínen még alaposabban 
ismerjék meg a nép történelmét, társadalmi szervezetét 
és szokásait: erkölcsi rendjét, vallása parancsait s azokat 
a mély eszméket, melyeket szent hagyománya alapján 
Istenről, a világról és emberről alakított ki. A nép nyelvét 
olyan fokon sajátítsák el, hogy könnyedén és csiszoltan 
használhassák, s így könnyebben találhassanak utat az 
emberek lelkéhez és szívéhez.” (AG 26)

Láthatjuk tehát, hogy az Egyház folyamatosan arra buzdít, 
hogy a liturgia ünneplésében és az evangelizációs tevékeny-
ségben is arra törekedjünk, hogy minél egyszerűbb, mindenki 
számára érthető nyelvezettel fogalmazzuk meg az Örömhírt, 
aminek hirdetésére mindannyian meghívást kaptunk.

1. Vissza tudunk-e még emlékezni, hogy milyen 
nyelven hallottunk először az Istenről, 
milyen nyelven mondtuk el első imádságainkat?

2. Fontosnak tartjuk-e, hogy mindenkinek lehetősége 
legyen a saját anyanyelvén megszólítania az Istent 
és a saját anyanyelvén ünnepelnie 
az Eucharisztiát a szentmiseáldozatban?

3. Fel tudjuk-e sorolni mindazokat a nyelveket, 
amelyeket plébániánk/leányegyházunk területén 
használnak? Melyek ezek?

4. Lenne-e igény más nyelvű liturgiák/ájtatosságok 
végzésére? Ha igen, melyik az a nyelv?

Anyanyelvi pasztoráció 
munkadokumentum
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Egyházmegyénk jelenlegi helyzete
Annak ellenére, hogy egyházunk egyetemes azaz kato-

likus, a pasztorációban mindazokat a nyelveket használjuk, 
amelyeket egyházmegyénk területén a hívek beszélnek.

A magyar nyelv a legelterjedtebb helyi egyházunk katoli-
kus hívei között. Számbelileg a magyarok jelenleg egyházme-
gyénk híveinek kétharmadát teszik ki. A pasztorális munka 
körükben van a legjobban megszervezve, papjaink mind 
beszélnek magyarul, minden szükséges liturgikus könyvvel 
is rendelkezünk.

A horvát nyelv jónéhány plébánián és leányegyházban 
használatos, pár közösségben a horvát a többségi nyelv a 
katolikus hívek között, ilyen közösségeink többek között: 
Ópáva, Tárcsó, Óborcsa és Perlaszváros. A horvátokkal való 
pasztorális munkáról elmondhatjuk, hogy mind a hívek, mind 
a papjaink igyekeznek megőrizni a nyelvet, annak ellenére, 
hogy ez sokszor nagyon nehéz. A horvát nyelv esetében is 
elmondható, hogy vannak szükséges liturgikus könyveink.

A cseh nyelv egyházmegyénk déli részein van használat- 
ban, a következő leányegyházakban többségi nyelvként: 
Gálya, Körtéd, Csehfalva. Az ő anyanyelvi pasztorációjukkal 
kapcsolatban már nem mondhatjuk azt el, hogy minden ne- 
hézségtől mentes, sajnos nincsenek csehül beszélő papjaink, 
csupán csak olvasni tudnak csehül. A szentmisék így a közös-
ség anyanyelvén, csehül vannak, de már a szentbeszédek szer-
bül hangzanak el, mert ez a közös nyelv a hívek és a pap között.

A bolgár, pontosabban a paltyán, úgyszintén egy olyan 
nyelv, amelyet egyházmegyénk területén néhány helyen 
beszélnek (a legnagyobb ilyen közösség Erzsébetlak). Jelen-
leg van olyan papunk, aki beszéli a nyelvet anyanyelvi szinten, 
így van lehetőség arra, hogy ők is anyanyelvüket használják.

A romák egy speciális csoportot képeznek, ők legtöbb-
ször a lakóhelyük szerinti többségi nemzethez, illetve több-
ségi valláshoz tartozónak vallják magukat. Természetesen 
katolikusok is vannak közöttük, de mindezidáig nem fejezték 
ki szándékukat, hogy a liturgikus szertartásokban kerüljön 
használatra az ő nyelvük is.

Vannak még német származású katolikus híveink is, de 
nagyon kis számban, úgyhogy nyelvük már csak nagyon mini-
mális szinten van használatban a vallási életben (a Miatyánkot 
németül is elimádkozzuk a szentmisén például).

Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említenünk azokat 
a katolikus híveinket is, akik szerbül beszélnek. Származá-
suk szempontjából valamelyik fentebb említett nemzethez 
tartoztak őseik, de már sajnos az egykori anyanyelvüket nem 
beszélik, hanem csak a többségi nyelvet, azaz a szerbet, és 
már azt is vallják anyanyelvüknek. Leginkább egyházme-
gyénk déli részein van ez így, de már a központi részen sem 
megy ritkaság számba, hogy katolikusaink szerbül beszél-
nek. Az ő helyzetük talán a legnehezebb a pasztoráció szem-
pontjából, mivel az ő helyzetükben, a többiekkel ellentétben, 
nem mondhatjuk el, hogy rendelkezünk megfelelő liturgikus 
könyvekkel. A pasztorációban horvát liturgikus könyveket 
használunk, amelyeket sajnos a fiatalok és gyermekek már 

nagyon nehezen értenek meg, mivel az ott használt kifeje-
zések számukra idegenek, a mindennapokban használtaktól 
nagyon különböznek.

5. Plébániánk/leányegyházunk liturgikus és pasztorá-
lis életében kifejezésre jut-e a többnyelvűség? 
Konkrétan ez miben mutatkozik meg?

6. Véleménye szerint az egyházmegyei szintű 
programokban (olyan alkalmak, amikor a püspök-
ség egész területéről összegyűlnek a hívek) 
kellő szinten jelen van-e minden nyelv, 
amelyet a hívek beszélnek? Amennyiben nem, 
mit kellene megváltoztatni, másképpen csinálni 
ezen programok szervezésében?

7. Fontosnak tartja-e, hogy mindenki számára 
lehetőség legyen arra, hogy a szentségeket (itt első-
sorban a beavató szentségekre és a házasságra 
gondolunk) anyanyelvén ünnepelje és a temetés 
szertartása is az ő anyanyelvén történjen?

Összefoglalás
Amint a fentiekből is látjuk, egyházmegyénk terüle-

tén élő katolikus hívek több nyelvet beszélnek, pont ezért 
nem könnyű a helyzetünk, ha arra akarunk törekedni, hogy 
mindenkinek a saját anyanyelvén hirdessük az Örömhírt, az 
Evangéliumot. Különösen is érződik ez a nehézség a kisebb 
nyelvi csoportok esetében, akiknek talán sok esetben az lehet 
az érzésük, hogy róluk szinte alig van, aki gondot viselne. 
Annak ellenére, hogy a katolikus egyház nem nemzeti jellegű, 
mégis, itt a mi területünkön, pont az ilyen specifikus körül-
mények miatt, feladatai közé tartozik az is, hogy őrizze azokat 
a nyelveket, melyeken a katolikus hívek beszélnek. Meg kell 
értenünk, hogy akkor, amikor a pasztorális és liturgikus élet-
ben arra törekszünk, hogy mindenkihez a saját anyanyelvén 
szóljunk, az nem a többségi nyelv (jelen esetben itt a magyar 
nyelvre gondolunk) kárára történik, hanem ez a Krisztusban 
való testvériségünk és közösségünk, illetve az egymás iránti 
szeretetünk kifejeződése. Ferenc pápa az Evangelii gaudi-
um kezdetű apostoli buzdításában a következőképpen ír 
az Egyházban fellelhető kulturális és nyelvi sokszínűségről:

„A különféle népekben, melyek sajátos kultúrájuknak 
megfelelően tapasztalják meg Isten ajándékát, az 
Egyház kifejezi a maga hiteles katolicitását, és megmu-
tatja ezen »sokszínű arc szépségét«. Egy evangelizált nép 
keresztény kifejezési formáiban a Szentlélek megszépíti 
az Egyházat: megmutatja neki a kinyilatkoztatás 
új szempontjait, és új arccal ajándékozza meg. 
Az inkulturációban az Egyház »a népeket kultúrájukkal 
együtt bekapcsolja saját közösségébe,« mert »az értékek 
és a pozitív formák«, melyeket minden kultúra hordoz, 
»gazdagítják azt a módot, ahogyan hirdetik, megértik 
és megélik az evangéliumot.« Ily módon »az Egyház, 
befogadva a különböző kultúrák értékeit, sponsa ornata 
monilibus suis, ’ékszerekkel díszített menyasszonnyá’ 
válik« (vö. Iz 61,10).” (EG 116)
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Egyházmegyei zsinatunk két újabb 
munkadokumentuma áll előttünk, hogy 
megismerkedjünk velük és a közös véle-
ménycsere által formáljuk az érintett 
témákkal kapcsolatos gondolatainkat, 
és életünket is ezeken a területeken. A 
mostani dokumentumokban érintett 
témák az anyanyelvű pasztoráció és a 
média, sajtó, illetve annak evangelizá-
ciós szerepe.

Az anyanyelvű pasztoráció az 
Egyház első pillanatától létezik. Az 
Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, 
hogy amikor az első Pünkösd napján a 
Szentlélek leszállt az apostolokra, Péter 
apostol kilépett a ház ajtaján és az ott 
várakozó tömeghez szólt. Ekkor a Szent-
lélek rögtön megadta azt a csodát, hogy 
az ott lévő emberek, akik különböző 
népcsoportok tagjai voltak, ( az Apos-
tolok Cselekedetei tizenöt vidéket sorol 
fel) a saját anyanyelvükön halloták Péter 
beszédét. Tehát az Egyházban a kezdetek 
kezdete óta létezik a többnyelvűség, ami 
manapság is így van, hála Istennek a mi 
püspökségünk területén is (tudtommal 
legalább 4-5 nyelven végeznek papjaink 
szentmisét egyházmegyénk területén).

Körülbelül húsz évvel ezelőtt vettem 
részt először életemben olyan szentmi-
sén, amely számomra teljesen ismeret-
len nyelven zajlott. Még azt sem tudtam 
kiszűrni, hogy mikor mondják „Jézus 
Krisztus” nevét. Ekkor elhatároztam 
magamban, hogy ha én misézek és 
tudom, hogy a szentmisén olyan valaki 
is részt vesz, aki azt a nyelvet egyáltalán 
nem érti, de én ismerem az ő nyelvét, 
akkor legalább egy-két szóval elmon-
dom, hogy mi is volt az evangéliumban 
aznap, hogy ő is részesülhessen, táplál-
kozhasson Isten Igéjéből is.

A többnyelvűségből néha nehézsé-
gek is támadnak. Ha úgy érezzük, hogy 
jogosan vannak megjegyzéseink, fenn-
tartásaink, beszélgessünk el a lelkipász-
torunkkal, hátha akkor megértjük, miért 
is tesz valamit éppen úgy, ahogyan tesz, 
vagy talán ő is elgondolkodik a megfo-
galmazottakon. Egy dolgot azonban 
mindenképpen kerüljünk el, mert a 
legrosszabbat válthatjuk ki vele: ha 
nemzeti alapon széthúzást okozunk a 

közösségben, illetve nemzeti vitákat 
szítunk. Isten gyermekeihez ez egyál-
talán nem illik, világosabban: Isten őrizz 
ettől! Hiszen tudjuk, mindannyian csak 
egy „nyelven” kell először is megértsük 
egymást – a szeretet nyelvén. Kizárólag 
„e nyelven” kezdjük el a beszélgetéseket 
a közösségben, ha a többnyelvűség terén 
nehézségek jelentkeznek, mert akkor 
biztosan a többi nyelvre is lehet megol-
dást találni!

Tehát jó, ha világosan látjuk és meg- 
értjük: az anyanyelvű pasztorációt nem 
az Egyház, nem az emberek „vezették 
be”, a Szentlélek akarta már a kezdetek 
kezdete óta, hogy mindenki megért-
hesse a világon elhangzott és elhangzó 
legfontosabb üzenetet: az Isten szere-
tetéről szóló üzenetet. És most itt át is 
térhetünk a következő munkadokumen-
tum témájára: média, sajtó.

A média alatt általában a hírközlő 
eszközöket értjük: az írott eszközöket 
(újságok, folyóiratok, könyvek…) és az 
elektronikusakat (rádió, televízió, film, 
internet…)

A médiát nagyon egyszerű hasonlat-
tal egy patakhoz, egy folyóhoz is hason-
líthatjuk, amely életadó vizet ad, akár-
csak a különböző csatornákon keresztül 
működő média is. Nélkülük nincs isko-
la, tudás, nevelés, fejlődés, információ, 
ügyintézés – s mindez az életet szolgál-
ja. És ahogyan a patakokba és folyókba 
lehet szemetet dobni – gondoljunk csak a 
mai vizek szennyezettségére (kanalizáció 
ömlik beléjük, mérgek, hulladék, főleg 
plasztika és sok más) – így a sajtó külön-
böző eszközeit is meg lehet tölteni sok 
„szennyel”: hazugságokkal, fekete króni-
kák áradatával, gyűlölettel, pornográ-
fiával, romboló ideológiákkal stb. De 
amint gyermekeinknek, unokáinknak 
sem adunk oly sok helyen inni még a 
csapból folyó vízből sem, mert ártal-
mas anyagokat tartalmaznak, akárcsak 
a szennyezett folyók (és természetesen 
magunk sem iszunk belőlük), ugyan-
így kell viselkedjünk az olyan sajtóter-
mékekkel szemben is, amelyben sok a 
„szenny, a méreg”.

Találkozhatunk viszont pozitív tar- 
talmakkal is, amelyeket használjunk 

bátran! Annyi szép, pozitív és vallásos 
tartalmú dolgot lehet az interneten, a 
rádióban, a tévében találni. Van vidé-
künkön is katolikus könyvkiadó és sajtó, 
de sajnos még egy-egy nagyobb plébá-
nián sem tudunk tíznél több „Hírvivőt” 
vagy „Hitélet” folyóiratot megrendelni, 
mert nagyon kevesen olvasák őket. Eze- 
ket, illetve a többi lehetőséget nem kihasz- 
nálni nagy mulasztás, és tudjuk, hogy 
legtöbbet talán mulasztással vétkezünk, 
nem csak e téren, hanem más területe-
ken is, például: elmulasztunk felebará-
tunknak jót tenni, elmulasztjuk az időn-
ket jól kihasználni, elmarad az ima, a 
szentmise, a gyónás stb. De elmarad az 
istenkapcsolatunk elmélyítése is, melyet 
sokszor éppen a lelkiekben gazdag sajtó-
termékek tudnának elősegíteni.

És nem mellesleg tudjuk: a legfon-
tosabb üzenet – a Szentírás – írásban, 
képeken keresztül, hang által terjed a 
mai világban.

A média különböző eszközei tehát 
elengedhetetlenül hozzátartoznak az 
Egyház életéhez, illetve az evangelizáció- 
hoz, és elképzelhetetlen manapság az 
Egyház élete, működése ezek nélkül. Gon- 
doljunk csak a hitoktatásra, a felnőttek- 
kel való foglalkozásokra, a különböző val- 
lási összejövetelekre (pl. Ifjúsági világta- 
lálkozókra, Eucharisztikus Kongresszus- 
ra, stb.), a katolikus rádió- és tévéműso- 
rokra, vallásos tartalommal bíró filmekre.

Olyan jó, ha merünk nagyon pozití- 
van is gondolkodni a médiáról – úgy te- 
kintve a médiaeszközökre, mint a Szent-
lélek adományaira a történelem e szaka-
szában, melyek rendeltetése a hírközlés 
mellett az Örömhír, illetve az Evangéli-
um hirdetése minél több ember számára. 
Természetesen, mint korábban is emlí-
tettem, lehet ezeket rosszra is használni, 
de a Szentlélek eszközévé is válhatnak.

Végezetül, mind a két munkadoku-
mentum nagyon időszerű és éltünket 
nagyon is érinti, ezért ezzel az írásom-
mal szeretettel hívom, sőt arra buzdí-
tom a kedves olvasót, hogy másokat is 
hívjon meg e munkadokumentumok 
megbeszélésére.

Mons. Gyuris László
püspöki helynök

Pünkösd és kisugárzása
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Szárnyakkal és 
gyökerekkel

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Muzslyán 
– 2019. szeptember 21.

A ferences testvérekkel csiszoltunk, faragtunk, nyakláncokat készítettünk

„Az a szép, az a szép, 

akinek a szeme kék” 

(aki ott volt, az érti)

Lelkibeszélgetés, 
töltekezés, elcsendesedés

Vendégek és házigazdák. Köszönet mindenkinek mindent!

Esti laza program, zene, tánc...

Foci, foci, foci...

Egy kis jó hangulatú társasjáték

Előadások utáni csoportos beszélgetések

Pindroch Csaba színművész 
lendületes előadása, 

tanúságtétele közben

Hugó testvér 
és a népszerű lufik

9
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„Kigyógyítalak sebeidből” (Jer 
30,17b) mottóval tartottuk az Egyház-
megyei Pasztorális Napokat Muzslyán, 
2019. szeptember 27-én és 28-án közel 
120 résztvevővel. A rendezvény pénte-
ken szentmisével kezdődött, amelyet 
dr. Német László SVD nagybecskereki 
megyéspüspök az egyházmegye lelki-
pásztoraival, illetve a vendégelőadó-
ként jelen levő két romániai lelkész-
társával mutatott be.

Az este a nagybecskereki, padéi és 
pancsovai plébániák, illetve a plébá-
niákon zajló különböző tevékenysé-
gek (beleértve a zsinati találkozókat) 
bemutatásával folytatódott, majd a 
napot egy zenés, kötetlen beszélge-
téssel egybekötött vacsora zárta.

Szombaton két előadást hallhat-
tunk: első előadónk dr. Vik János, 
a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
Római Katolikus Teológia Karának 
a dékánja volt, aki Isten a vádlottak 
padján című előadásában arra keres-
te a választ, hogy hogyan kapcsoló-
dik össze a világunkban és személyes 
életünkben tapasztalt sok szenvedés 
a jóságos, mindenható, szerető Isten-
nek a képével. A második előadást dr. 

Holló László, a fent említett egyete-
mi fakultás dékánhelyettese tartotta 
Gyónjunk-e még a 21. században? 
címmel, boncolgatva a gyónás szent-
ségének különböző vonatkozásait és 
keresve a választ arra, hogy egyálta-
lán szükségünk van-e a 21. században 
még a gyónásra.

A rendezvény moderátora dr. 
Csiszár Klára, az egyházmegyei zsinat 
teológiai tanácsadója volt, aki a két 

nap során programról programra 
vezetett mindannyiunkat, ugyanak-
kor a hozzászólásainak és összefog-
lalóinak köszönhetően könnyedén 
tudtunk haladni a találkozó mottója 
mentén. A közös ebéd és hazautazás 
előtt a püspök atya szólt a jelenlevők-
höz, „Ültess fát a zsinat tiszteletére!” 
mottóval versenyfelhívást tett közzé, 
hogy zöldebbé, egészségesebbé tegyük 
környezetünket, egyházmegyénket.

„Kigyógyítalak sebeidből” 
/Jer 30,17b/

Egyházmegyei Pasztorális Napok
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Közelgő fontos 
események
2020. március 1.
Gyűjtés a zsinat javára
2020. március 15.
A zsinati munkadokumentumok jegyzőkönyve-
inek beküldési határideje
2020. március 29.
Az összes templomlátogatók számlálása

Zsinati ima
Mindenható Atyám, áldalak és dicsőítelek, mert 

szeretetből teremtettél engem. A keresztség szent-
ségében gyermekeddé fogadtál. Gondviselő kezed 
azóta is vezet életutamon. Irgalmad és kegyelmed 
újra és újra felemel. Te gondomat viseled minden 
esés, bukdácsolás, árulás ellenére is, szereteted 
újjá teremt nap, mint nap. Most szeretettel hívsz, 
hogy helyi Egyházunk zsinatába aktívan bekap-
csolódjak. Engedd, hogy teremtő szereteted eszkö-
ze legyek a zsinati folyamatokban.

Megváltó Jézusom, áldalak és dicsőítelek téged, mert 
emberré lettél, hogy megmutasd nekem az isteni 
szeretet gyógyító erejét. Köztünk élve tanítványo-
kat gyűjtöttél magad köré, akik veled éltek, Téged 
követtek. A keresztségben arra hívtál meg, hogy 
Egyházad tagjaként én is tanítványod és köve-
tőd legyek. Barátságodat, közelségedet felajánlod 
nap, mint nap. Szüntelenül Testeddel, Véreddel 
és életet adó Igéddel táplálsz és gyógyítod sebe-
imet. Engedd, hogy én magam is a Te gyógyító 
szereteted eszköze legyek embertársaim számára.

Életadó Szentlélek, áldalak és dicsőítelek, mert te 
működsz bennem és a teremtett világban. Te vagy 
Egyházunk Lelke. Tekints rám és egyházmegyénk 
minden tagjára. Vezess bennünket, hogy egyház-
megyénk első zsinata felismerje közösségünk kihí-
vásait, feltárja erősségeinket és rámutasson gyen-
geségeinkre. Te mutass utat és adj erőt ahhoz, 
hogy megvalósítsuk mindazt, amit segítségeddel 
jónak találunk. Engedd, hogy megújító szereteted 
eszközei legyünk a mi bánáti földünkön!

Szűz Mária, az Egyház anyja! Ahogyan az aposto-
lokkal együtt imádkoztál Fiad mennybemene-
tele után, kérünk, úgy maradj velünk a zsinati 
úton. Imádkozz velünk, járj közben értünk, hogy 
mindenben kövessük Szent Fiad akaratát.

 Ámen.
A zsinati imát imádkozzuk 

minden szentmise után, és otthonainkban 
személyes imádságunkban se feledkezzünk meg 

imádkozni egyházmegyénk zsinatáért.

Tippek egy 
környezettudatos 

élethez!
Amint azt korábban meghirdettük, szeretnénk minden-

kit felhívni arra, hogy környezetünkre tudatosabban figyel-
jünk oda, szívleljük meg és ültessük gyakorlatba Ferenc 
pápa környezetvédelemre szóló felhívását. Tudjuk, hiszen 
a magyar közmondás is állítja, hogy „Egy fecske nem csinál 
tavaszt”, viszont kötelességünk mindannyiunknak azt a kis 
lépést megtenni, amire lehetőségünk adódik és azzal a kevés-
sel, amivel tudunk, hozzájárulni Földünk védelméhez. A 
Zsinati Hírek előző, 8. számában közöltünk három tippet egy 
„zöldebb”, egészségesebb környezetért, most ezeket folytatva 
újabb három ötlettel próbálunk segíteni azoknak, akiknek 
szívügyük a környezetünk megóvása.

•	 igyekezzünk	minél	többet	gyalog	vagy	
biciklivel járni, városokban használ-
juk a tömegközlekedést, ezzel csök-
kentve az autók által kibocsátott 
káros anyagok okozta légszeny-
nyezést; a saját autót próbáljuk 
csak akkor használni, ha 
nagyobb utat szeretnénk 
megtenni vagy ha gyalog/
biciklivel nem megoldható 
a közlekedés;

•	 figyeljünk	oda	arra,	hogy	a	villany	
csak indokolt esetben égjen, tehát 
ha a helyiségben egyedül tartóz-
kodtunk és elhagyjuk azt, oltsuk 
le a villanyt; ezzel csökkenthetjük 
az izzók égetéséből következő szén-
dioxid kibocsátást;

•	 igyekezzünk	 odafigyelni	 a	
vízhasználatra, és amennyiben 
lehetőségünk van rá, takaré-
koskodjunk vele, nem enged-
ve fölöslegesen akkor is, 
amikor nincs is szük-
ségünk rá (például 
fogmosás közben).

„Mindnyájan együttműködhetünk Isten eszközeként 
a teremtés gondozásában, mindenki a maga kultúrája és 
tapasztalata szerint, saját kezdeményezéseivel és képessé-
geivel.” (LS 14)
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