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Zsinati Hírek
Amit a zsinatról 
tudni érdemes

A Zsinati hírek ezen számával kezükbe 
kerül, kedves bánáti katolikusok, az egyház-
megyei zsinatunk utolsó munkadokumentu-
ma. Ezzel elérkeztünk a zsinati napokat előké-
szítő folyamat egy fontos pillanatához: ha 
beérkeznek a válaszok erre a dokumentumra, 
akkor a Zsinati Iroda, a teológiai tanácsadónk,  
és még a püspökség néhány erre választott 
tagja, összeállítják a végleges zsinati szöveget, 
amelyet jövőben, 2021. május 28-30. között 
Nagybecskereken tárgyalnánk meg.

Tudom, hogy a járvány és más tényezők 
is oda vezettek, hogy sajnos még az előző mun- 
kadokumentumról (anyanyelvi pasztoráció és 
médiamunka) sem érkeztek be mind a jegyző- 
könyvek, ezért arra kérem az animátorokat, hogy 
a helyi plébánossal együtt szervezzék meg ezen 
témákban is a találkozót, és küldjék be a meg- 
beszélések jegyzőkönyveit legkésőbb decem-
ber 1-ig. Ez vonatkozik az anyagi dolgokról és 
struktúrákról szóló dokumentumra is.

Hála Istennek jelenleg javul a járvány-
helyzet Szerbiában, kevesebb a fertőzött 
beteg, és kevesebben vannak kórházi keze-
lésen. Köszönhetjük ezt részben a védekezési 
rendeleteknek, illetve azok szigorú betartásá-
nak is. Mi, katolikusok tartsuk be az állami 
előírásokat, mert azok ránk is vonatkoznak. 
A templomainkban is. Amíg a maszkviselés 
kötelező az iskoláinkban, a tömegközleke-
désben, az irodákban és a boltokban, addig 
az kötelező a templomainkban is. Ahogy ezt 
püspökeink már március végén rendeletben 
kihirdették, továbbra is csak a kézre áldoz-
tatás engedélyezett templomainkban. Ezek 
az előírások nem követelnek tőlünk nagyon 
nagy áldozatokat, de megakadályozhatnak 
egy következő „lezárási” hullámot, amilyent 
tavasszal megéltünk tájainkon.

Zsinati folyamatunk lelassult, de nem állt 
meg! Erre utal az is, hogy elkészültek a báná-
tiak és vajdaságiak körében végzett vallási-
pasztorális helyzet felmérésének eredményei. 
Máté-Tóth András professzor vezetése alatt 
olyan dokumentum született meg, amely rá- 
mutat a jelen vallási és pasztorális állapotunk-
ra. Az anyagot a következő hetekben kézhez 

fogjátok kapni, arra kérek mindenkit, hogy 
aki ezt megkapja a Zsinati Irodától, hallgassa 
is meg az átküldött anyagot – közösen, vagy  
egyedül!

Befejezésül még egy gondolatot osztok 
meg veletek: folytassuk a Zsinati ima közös 
végzését a miséinken! A Zsinati imának négy 
része van, azt is megtehetjük, hogy vasár-
naponként csak egy részt imádkozunk, így 
egy hónap alatt az egész imát elmondhatjuk.

Jó zsinati munkát és egészséget kívánok 
mindenkinek!

Püspöki áldással: + László SVD

Z s i n a t i  I r o d a
23001 Zrenjanin, Trg Slobode br. 8. Pf.: 98.
Telefon: +381 (023) 534-722 Fax: +381 (023) 528-625;
e-mail: synodus@tippnet.rs
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Sinoda Biskupije

Zsinati folyamatunk lelassult, 
de nem állt meg!
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Közelgő 
fontos 
események
2020. december 1.
A zsinati munkadoku- 
mentumok jegyző-
könyveinek beküldési 
határideje
A jegyzőkönyveket kérjük
elektronikus úton bekül-
deni a Zsinati Irodába:
synodus@tippnet.rs

2020. december 6.
Gyűjtés a zsinat javára

2020. december 13.
Korosztály szerinti
számlálás (gyermekek, 
fiatalok, középkorúak, 
idősek)
Az adatokat kérjük decem-
ber 20-ig e-mailben be-
küldeni a Zsinati Irodába:
synodus@tippnet.rs

2021. május 28-30.
Zsinati napok – zsinat 
bezárása
A Zsinati napokat Nagy-
becskereken tartjuk.
A nyitó szentmise május
28-án 17 órakor, míg a 
zárómise május 30-án 11
órakor kezdődik a székes-
egyházban. Bővebb 
információkat a Zsinati 
Hírek következő számá-
ban olvashatnak.
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Bevezető gondolatok
A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint az Egyház egy olyan 

közösség, amelyben az emberek a keresztség által Krisztus 
testének tagjaivá válnak, az eucharisztia és Isten Igéje aszta-
láról táplálkoznak, továbbá tanúságtételük és szolgálatuk 
által kifejezik hitüket az élő Istenben. Ez a közösség, mely 
Isten újszövetségi választott népe, Krisztus papi, prófétai 
és királyi feladatának részese ebben a világban, és ezért, 
mint Jézusnak, látható testet kellett öltenie. Így az Egyház 
egy látható intézmény e világban, hála megfelelő intéz-
ményrendszerének és struktúráinak (vö. CIC 204. kán.).

A katolikus világegyház a megkereszteltek közössé-
gét jelenti, egy olyan közösséget, amelyben minden egyes 
megkeresztelt megtalálhatja a sajátságos helyét, és szemé-
lyes hivatását keresve, illetve megvalósítva, úton van a 
mennyei Jeruzsálem felé.

A világegyház püspökségekre van felosztva (ezért neve-
zik nagyon sokszor az egyházmegyét részegyháznak is), 
ezeket püspökök vezetik, akik – egységben a római pápával 
–, az egyház egységét biztosítják: „Ahogyan az Úr rendelése 
szerint Szent Péter és a többi apostolok egyetlen testületet 
alkotnak, úgy kapcsolódnak egymáshoz Péter utóda, a római 
pápa és az apostolok utódai, a püspökök is” (CIC 330. kán.).

Egy püspökség vagy egyházmegye mindig egy földraj-
zilag is jól körülhatárolt területet jelent. Egyházmegyéjé-
ben a püspök, mint pásztor, az egyházmegye élén áll, és a 
papsággal, szerzetesekkel, illetve világiakkal karöltve dolgo-
zik azon, hogy Isten Evangéliuma konkrét formát ölthes-
sen az adott időben és térben. Mivel a püspök „egyház-
megyéjében nem tud mindenkor és mindenhol személyesen 
egész nyája élén állni, szükségképpen hívő közösségeket kell 
létesítenie. Közülük a legfontosabbak a plébániák, melyek a 
püspököt helyettesítő helyi lelkipásztor vezetése alatt állnak. 
Ezek valamiképpen a földkerekségre kiterjedő látható Egyhá-
zat teszik jelenvalóvá” (SC 42a).

Minden plébániának van egyházközségi tanácsa. E 
tanácsok összetételét a hívek és a helyi pap állítják össze, a 
tanács pedig az Egyházmegyei tanácsok Statútuma szerint 
működik.

1. Szükségesnek érzem-e, hogy plébániaközösséghez 
tartozzam? Miben nyilvánul ez meg?

2. Papíron hány katolikust tart nyilván a plébánia-
 közösség és ebből hányat nevezhetünk aktív tagnak?

3. Milyen plébániai rendezvényeken szoktam részt 
venni?

4. Élő kapcsolatban vagyok-e plébániaközösségemmel,
 vagy megelégszem azzal, hogy karácsonykor és 

húsvétkor eljutok a szentmisére?
5. Segítek-e másoknak is, hogy aktívabban bekapcso-

lódjanak plébániánk életébe?
6. Jelent-e számomra valamit, hogy Bánátban
 saját egyházmegyénk, illetve saját püspökünk van?
 Ha igen, mit?
7. Kész vagyok-e vállalni felelősséget vagy valamilyen
 feladatot a plébániámon, ha a plébános 

vagy a hívek közössége erre megkér-felkér?

Egyházmegyénk jelenlegi strukturális helyzete
Egyházmegyénk Bánság (ill. Bánát) nyugati, Szerbiában 

levő részén terül el. Területe 9387 km2. Keleten a Temesvári-, 
északon a Szeged-Csanádi-, nyugaton a Szabadkai- és a Sze- 
rémségi püspökségekkel, valamint délen a Belgrádi érsek-
séggel határos. A jelenlegi egyházmegyét 1986-ban alapítot- 
ta II. Szent János Pál pápa Nagybecskerek központtal, azon 
a területen, amely az ősi Csanádi Egyházmegye területéből 
a jelenlegi Szerbia területére szakadt. Az elmúlt évszázad 
történelmi eseményeiből kifolyólag egyházmegyénk terü-
letén számtalan strukturális jellegű változtatásra került 
sor már eddig is.

2009-ben, meghallgatva a papi szenátus véleményét, fő- 
pásztorunk újraszervezte egyházmegyénk területi beosztá- 
sát. Jelenleg három esperesi kerületre oszlik püspökségünk: 
északi, központi és déli, élükön kerületi esperesekkel. Ösz- 
szesen harmincnyolc (38) plébániára oszlik egyházmegyénk. 
Plébánia fogalma alatt a krisztushívőknek olyan állandó 
jelleggel megalapított közösségét értjük, melynek a lelki-
pásztori gondozását, a megyéspüspök felügyelete alatt, 
plébánosra bízzák (vö. CIC 515. kán.). Plébániáink mellett 
meg kell még említenünk az ún. leányegyházakat (fíliákat) 
is, melyek valamelyik plébániához tartoznak, viszont 
nagyon kevés az aktív keresztény vagy kimondottan passzí-
vak ezek a közösségek (ahol már nem élnek katolikusok, 
vagy az ott élők nincsenek kapcsolatban az élő egyházzal).

8. Soknak találjuk-e a jelenlegi plébániák számát, 
ha tudjuk, hogy felét nem helyben lakó plébános 
vezeti?

Egyházi javak és struktúrák 
munkadokumentum

„Krisztus, szent Egyházát (…) ezen a földön 
látható szervezetként alapította és tartja fenn szüntelen, s általa árasztja 

mindenkire az igazságot és a kegyelmet.” (LG 8)
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9. Ha le kellene csökkenteni a plébániák számát, 
milyen kritériumok szerint kellene ezt megtenni: 
a hívek száma szerint, a plébánia épületének 
minősége szerint (jól karbantartva), földrajzi

 elhelyezkedése miatt (központi – jól megközelíthető),
 ahonnét könnyű elérni azokat a közösségeket, 

ahol nem lakik pap állandón?
10. Fenn tudunk-e még tartani ennyi plébániát, 

vagy esetleg érdemesebb lenne olyan jelenlegi
 plébániákat, melyek már képtelenek az önállóságra,
 más plébániával összecsatolni?

ESPERESSÉGEK, PLÉBÁNIÁK ÉS FÍLIÁK 
ÁTTEKINTÉSE
(Jelenlegi állapot 2020. 10. 1.)

A kiemelt helységek PLÉBÁNIÁT, a dőlt betűs kiemelt 
helységek AKTÍV FÍLIÁT, a dőlt betűs helységek pedig pasz- 
szív fíliát jelölnek. Minden plébániának van templomépü- 
lete. A fíliák esetében „t” jelölés templomot jelent, az „i” 
jelölés imaházat, a többi fíliának nincs temploma, se imahá-
za (-). A plébániák száma 38, a szervezett fíliák száma 42, a 
többi megjelölt településen nincs szervezett egyházközség.

SZÉKESEGYHÁZI vagy KÖZPONTI esperesség
Esperes: Ft. Mellár József, törökbecsei plébános

1.     TÖRÖKTOPOLYA
(BANATSKA TOPOLA)
Szűz Mária mennybevétele Római 
Katolikus Plébánia

Mellár
József

2.     UDVARNOK (BANATSKI DVOR)
Szent Rozália Római Katolikus Plébánia

2/a.  SZŐLŐSUDVARNOK (BANATSKI DVOR II)
 (t) (1.)
 Szűz Mária születése Római Katolikus fília

2/b.  Banatsko Karađorđevo (-)
2/c.  Begatárnok (Torak)
2/d.  Csősztelek (Čestereg) (-)
2/e.  Katalinfalva (Ravni Topolovac) (-)
2/f.  Begaszentgyörgy (Žitište) (-)

Masa
Tamás

3.     ERZSÉBETLAK (BELO BLATO)
Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia

Kalapiš
Stojan SDB

4.     BÓKA (BOKA)
Urunk születésének hírül adása Római 
Katolikus Plébánia

4/a.  KANAK (KONAK) (t) (2.)
 Keresztelő Szent János születése Római
 Katolikus fília

4/b.  ÓLÉC (STARI LEC) (t) (3.)
 Szűz Mária születése Római Katolikus fília

4/c.  SURJÁN (ŠURJAN) (i) (4.)
 Szent Katalin Római Katolikus fília

4/d.  Szécsenfalva (Dužine) (-)
4/e.  Szécsány (Sečanj) (-)

Fehér
Roland

5.     MÓDOS (JAŠA TOMIĆ)
Szűz Mária mennybevétele Római 
Katolikus Plébánia

5/a.  KÁPTALANFALVA (BUSENJE) (t) (5.)
 Tours-i Szent Márton Római Katolikus fília

5/b.  Istvánföldje (Krajišnik) (-)
5/c.  Vida (Banatsko Visnjićevo) (-)

Fehér
Roland

6.     SZENTMIHÁLY (MIHAJLOVO)
Szent Mihály főangyal Római Katolikus 
Plébánia

6/a.  Jankahíd (Jankov Most) (-)

Ohoiledwarin 
Elias 
SVD

7.     MUZSLYA (MUŽLJA)
Szűz Mária Szent Neve Római Katolikus 
Plébánia

7/a.  MUZSLYA II. (MUŽLJA II.) (t) (6.)
 Szávió Szent Domonkos Római Katolikus fília

7/b.  ÉCSKA (EČKA) (t) (7.)
 Keresztelő Szent János születése Római
 Katolikus fília

7/c.  LUKÁCSFALVA (LUKINO SELO) (t) (8.)
 Szűz Mária születése Római Katolikus fília

7/d.  Zsigmondfalva (Lukićevo) (-)
7/e.  Óécska (Stajićevo) (-)

Kalapiš
Stojan
SDB

8.     NEZSÉNY (NEUZINA)
Havas Boldogasszony Római Katolikus
Plébánia

8/a.  Ernőháza (Banatski Despotovac) (-)
8/b.  Kismargita (Banatska Dubica) (-)
8/c.  Bótos (Botoš) (-)
8/d.  Árkod (Jarkovac) (-)
8/e.  Szárcsa (Sutjeska) (-)

Ohoiledwarin 
Elias
SVD

9.     TÖRÖKBECSE I. (NOVI BEČEJ I.)
Szent Klára Római Katolikus Plébánia

9/a.  Kumán (Kumane) (-)

Mellár
József

10.  TÖRÖKBECSE II. (NOVI BEČEJ II.)
Szent István király Római Katolikus 
Plébánia

10/a. Aracsi romtemplom (Ruševine Arača) (t rom)

Mellár
József

11.  BEODRA – KARLOVA
(NOVO MILOŠEVO)
Szent Mária Magdolna Római Katolikus
Plébánia

11/a.  BOCSÁR (BOČAR) (t) (9.)
Alexandriai Szent Katalin Római
Katolikus fília

Halmai
János

12.  TORDA (TORDA)
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Plébánia

12/a.  BIKÁCS (BIKAČ) (t) (10.)
Szent Mária Magdolna Római Katolikus
fília

12/b.  Basahíd (Bašaid) (-)

Masa
Tamás

3
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13.  NAGYBECSKEREK (ZRENJANIN)
Nepomuki Szent János Római 
Katolikus Plébánia

13/a.  ELEMÉR (ELEMIR) (t) (11.)
 Szent Ágoston Római Katolikus fília

13/b.  MELENCE (MELENCI) (i) (12.)
 Szent Péter és Pál apostolok Római
 Katolikus fília

13/c.  Aradác (Aradac) (-)
13/d.  Begafő (Klek) (-)
13/e.  Lázárföld (Lazarevo) (-)
13/f.  Tiszatarrós (Taraš) (-)
13/g.  Zlatica (-)

Pastyik
Róbert

ÉSZAKI esperesség
Esperes: Ft. Koncz Tibor, nagykikindai plébános

14.  OROSZLÁMOS
(BANATSKO ARANĐELOVO)
Szent Család Római Katolikus Plébánia

14/a.  MAJDÁNY (MAJDAN) (i) (13.)
 Magyarok Nagyasszonya Római
 Katolikus fília

14/b.  RÁBÉ (RABE) (t) (14.)
 Szent Adalbert Római Katolikus fília

14/c.  EGYHÁZASKÉR (VRBICA) (t) (15.)
 Keresztelő Szent János fővétele Római
 Katolikus fília

14/d.  Podlokány (Podlokanj) (-)
14/e.  Sziget (Siget) (-)

Sóti
János

SJ

15.  CSÓKA (ČOKA)
Szentháromság Római Katolikus 
Plébánia

15/a.  KANIZSAMONOSTOR
 (BANATSKI MONOŠTOR) (i) (16.)
 Szent Illés próféta Római Katolikus fília

15/b.  FEKETETÓ (CRNA BARA) (t) (17.)
 Szent Vendel Római Katolikus fília

Hajdu
Sándor

16.  TAMÁSFALVA (HETIN)
Szentháromság Római Katolikus 
Plébánia

16/a.  SZERBITTABÉ (SRPSKI ITEBEJ) (t) (18.)
 Fogolykiváltó Boldogasszony Római
 Katolikus fília

Tapolcsányi 
Emánuel

17.  HÓDEGYHÁZA (JAZOVO)
Szent Mihály főangyal Római Katolikus
Plébánia

Király
Tibor

18.  NAGYKIKINDA (KIKINDA)
Assisi Szent Ferenc Római Katolikus 
Plébánia

18/a.  HOMOKRÉV (MOKRIN) (t) (19.)
 Szent Kereszt felmagasztalása Római
 Katolikus fília

18/b.  Nákófalva (Nakovo) (-)

Koncz
Tibor

19.   MAGYARCSERNYE (NOVA CRNJA)
Szent Ágota Római Katolikus Plébánia

19/a.  PÁRDÁNY (MEĐA) (t) (20.)
 Nepomuki Szent János Római Katolikus 
 fília

19/b.  KLÁRI (RADOJEVO) (t) (21.)
 Szent Orbán Római Katolikus fília

19/c.  SZERBCSERNYE (SRPSKA CRNJA)
 (t) (22.)
 Szent József Római Katolikus fília

19/d.  Aleksandrovo (-)
19/e.  Magyarittabé (Novi Itebej) (-)
19/f.  Vojvoda Stepa (-)

Tapolcsányi 
Emánuel

20.   TÖRÖKKANIZSA
(NOVI KNEŽEVAC)
Szent György Római Katolikus Plébánia

20/a.  Gyála (Đala) (-)
20/b.  Firigyháza (Filić) (-)
20/c.  Szerbkeresztúr (Krstur) (-)

Sóti
János

SJ

21.   TISZASZENTMIKLÓS
(OSTOJIĆEVO)
Szent József Római Katolikus Plébánia

Király
Tibor

22.  PADÉ (PADEJ)
Havas Boldogasszony Római Katolikus
Plébánia

Király
Tibor

23.  KISOROSZ (RUSKO SELO)
Szent Péter és Pál apostolok Római 
Katolikus Plébánia

23/a.  Szenthubert (Banatsko Veliko Selo) (-)
23/b.  Nagytószeg (Novi Kozarci) (-)

Koncz
Tibor

24.  SZAJÁN (SAJAN)
Szent István király Római Katolikus 
Plébánia

24/a.  Tiszahegyes (Iđoš) (-)

Bővíz
László

25.  SZANÁD (SANAD)
Szűz Mária születése Római Katolikus 
Plébánia

Hajdu
Sándor

26.  TÓBA (TOBA)
Szentháromság Római Katolikus 
Plébánia

Tapolcsányi
Emánuel
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DÉLI esperesség
Esperes: Ft. Erős Mihály, ürményházi plébános

27.   FEHÉRTEMPLOM (BELA CRKVA)
Szent Anna Római Katolikus Plébánia

27/a.  CSEHFALVA (ČESKO SELO) (t) (23.)
 Nepomuki Szent János Római Kat. fília

27/b.  UDVARSZÁLLÁS (DOBRIČEVO) (t) (24.)
 Szűz Mária születése Római Katolikus fília

27/c.  GÁLYA (GAJ) (t) (25.)
 Szent Vencel Római Katolikus fília

27/d.  KARASJESZENŐ (JASENOVO) (i) (26.)
 Szent József Római Katolikus fília

27/e.  KÖRTÉD (KRUŠČICA) (t) (27.)
 Szentháromság Római Katolikus fília

27/f.  Palánk (Banatska Palanka) (-)
27/g.  Krassószombat (Banatska Subotica) (-)
27/h.  Vöröstemplom (Crvena Crkva) (-)
27/i.  Temesváralja (Dupljaja) (-)
27/j.   Grebencz (Grebanac) (-)
27/k.  Izbiste (Izbište) (-)
27/l.   Gajtás (Kajtasovo) (-)
27/m. Szőlőshegy (Kaluđerovo) (-)
27/n.  Kusics (Kusić) (-)
27/o.  Homokdiód (Orešac) (-)
27/p.  Párta (Parta) (-)
27/r.  Temesőr (Straža) (-)
32/s.  Emánueltelep (Šumarak) (-)
27/t.  Varázsliget (Vračev Gaj) (-)
27/u.  Fürjes (Zagajica) (-)

Csipak
Csaba

28.  ÓBORCSA (BEOGRAD – BORČA)
Szent Kereszt felmagasztalása Római 
Katolikus Plébánia

28/a.  Crvenka (-)
28/b.  Jabučki Rit (-)
28/c.  Kotež (-)
28/d.  Kovilovo (-)
28/e.  Krnjača (-)
28/f.  Ovča (-)
28/g.  Padinska Skela (-)

Goran
Avramov

29.  TORONTÁLVÁSÁRHELY (DEBELJAČA)
Szűz Mária mennybevétele Római
Katolikus Plébánia

29/a.  Udvar (Idvor) (-)
29/b.  Antalfalva (Kovačica) (-)
29/c.  Orlód (Orlovat) (-)
29/d.  Nagylajosfalva (Padina) (-)
29/e.  Torontálputnok (Putnikovo) (-)
29/f.   Számos (Samoš) (-)
29/g.  Tamáslaka (Tomaševac) (-)
29/h.  Újozora (Uzdin) (-)

Bogdán
József

30.  SÁNDOREGYHÁZA (IVANOVO)
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia

30/a.  Beresztóc (Banatski Brestovac) (-)
30/b.  Omlód (Omoljica) (-)

Szemerédi
Pál

31.  ÜRMÉNYHÁZA (JERMENOVCI)
Szent Anna Római Katolikus Plébánia

31/a. ALIBUNÁR (ALIBUNAR) (t) (28.)
Rózsafüzér Királynője Római Katolikus fília

31/b.  ISTVÁNVÖLGY (HAJDUČICA) (i) (29.)
Rózsafüzér Királynője Római Katolikus fília

31/c.  Szentjános (Barice) (-)
31/d.  Kevedobra (Dobrica) (-)
31/e.  Ilonc (Ilandža) (-)
31/f.  Újsándorfalva (Janošik) (-)
31/g.  Ferdinándfalva (Novi Kozjak) (-)
31/h. Végszentmihály (Lokve) (-)
31/i.  Nagymargita (Margita) (-)
31/j.  Keviszőlős (Seleus) (-)

Erős
Mihály

32.  KEVEVÁRA (KOVIN)
Avilai Szent Teréz Római Kat. Plébánia

32/a. Homokbálványos (Bavanište) (-)
32/b. Deliblát (Deliblato) (-)
32/c.  Dunadombó (Dubovac) (-)
32/d. Kisbálványos (Malo Bavanište) (-)
32/e.  Homokos (Mramorak) (-)
32/f.  Žarkovac (-)

Szemerédi
Pál

33.  ÓPÁVA (OPOVO)
Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia

33/a. GALAGONYÁS (GLOGONJ) (t) (30.)
Szent Anna Római Katolikus fília

33/b. PERLASZ (PERLEZ) (t) (31.)
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása Római 
Katolikus fília

33/c.  Baranda (-)
33/d. Besni Fok (-)
33/e.  Csenta (Čenta) (-)
33/f.  Dunavac (-)
33/g.  Farkasd (Farkaždin) (-)
33/h.  Rezsőháza (Knićanin) (-)
33/i.  Torontálsziget (Sakule) (-)
33/j.  Szekerény (Sefkerin) (-)
33/k. Vrbovski (-)

Bogdán
József

34.  PANCSOVA (PANČEVO)
Borromeo Szent Károly Római Katolikus
Plébánia

34/a. PANCSOVA II. (PANČEVO II.) (t) (32.)
Szent Anna Római Katolikus fília

34/b. HERTELENDYFALVA (VOJLOVICA)
(t) (33.)
Szentháromság Római Katolikus fília

34/c. Révújfalu (Banatsko Novo Selo) (-)
34/d. Cserépalja (Crepaja) (-)
34/e. Dolova (Dolovo) (-)
34/f.  Torontálalmás (Jabuka) (-)
34/g.  Ferenchalom (Kačarevo) (-)
34/h. Kovilovo (-)
34/i.  Stari Tamiš (-)
34/j.  Petre (Vladimirovac) (-)

Gyuris
László

Folytatása az 5. oldalon
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35.  ZICHYFALVA (PLANDIŠTE)
Rózsafüzér Királynője Római Katolikus
Plébánia

35/a. TORONTÁLÚJFALU (MARKOVIĆEVO)
(i) (34.)
Szent Katalin Római Katolikus fília

35/b.   GYÖRGYHÁZA (VELIKA GREDA) (t) (35.)
 Szűz Mária látogatása Erzsébetnél Római
Katolikus fília

35/c.  Balát (Kupinik) (-)
35/d. Laudon (Laudunovac) (-)
35/e.  Rárós (Miletićevo) (-)
35/f.  Biószeg (Banatski Sokolac) (-)
35/g.  Nagygáj (Veliki Gaj) (-)

Erős
Mihály

36.  SZÉKELYKEVE (SKORENOVAC)
Szent István király Római Katolikus 
Plébánia

36/a. Kevepallós (Pločica) (-)
36/b.  Pločički Rit (-)

Szemerédi
Pál

37.  TÁRCSÓ (STARČEVO) 
Szent Mór Római Katolikus Plébánia

Gyuris
László

38.  VERSEC (VRŠAC)
Szent Gellért Római Katolikus Plébánia

38/a. VERSEC II. (VRŠAC BREG) (t) (36.)
Szent Kereszt felmagasztalása Római 
Katolikus fília

38/b.  KÁROLYFALVA (BAN. KARLOVAC) (t) (37.)
Borromeo Szent Károly Római Kat. fília

38/c. TEMESKUTAS (GUDURICA) (t) (38.)
Keresztelő Szent János születése Római 
Katolikus fília

38/d. FEJÉRTELEP (ŠUŠARA) (t) (39.)
Szent László Római Katolikus fília

38/e. VERSECVÁT (VATIN) (t) (40.)
Szűz Mária születése Római Kat. fília

38/f.  NAGYSZERED (VELIKO SREDIŠTE)
(t) (41.)
Rózsafüzér Királynője Római Kat. fília

38/g. TEMESVAJKÓC (VLAJKOVAC) (t) (42.)
Szent Margit Római Katolikus fília

38/h. Leánykút (Devojački Bunar) (-)
38/i.  Almád (Jablanka) (-)
38/j.  Mélykastély (Kuštilj) (-)
38/k. Kiszsám (Mali Žam) (-)
38/l.  Kisszered (Malo Središte) (-)
38/m. Márktelke (Markovac) (-)
38/n.  Meszesfalu (Mesić) (-)
38/o.  Temesmiklós (Nikolinci) (-)
38/p. Temespaulis (Pavliš) (-)
38/r.  Porány (Potporanj) (-)
38/s.  Réthely (Ritiševo) (-)
38/t.  Temesszőlős (Sočica) (-)
38/u.  Homokszil (Uljma) (-)
38/v.  Vajdalak (Vojvodinci) (-)
38/z.  Verseci rétek (Vršački ritovi)

Palatinus
Alen

Anyagi helyzet
Ahhoz azonban, hogy részegyházunk is eleget tudjon 

tenni a krisztusi küldetésnek, szükségünk van megfelelő 
anyagi forrásokra is, erről sem szabad megfeledkeznünk. 
Az egyházi hagyományok és törvény szerint három fő 
feladata van az egyházi vagyonnak: a lelkipásztori munka 
támogatása és fenntartása, az irgalmasság tetteinek gyakor-
lása – a szegényekért végzett tevékenység, illetve az egyházi 
személyek méltó ellátása.

Hosszasan tudnánk itt most sorolni konkrétan, hogy 
mit is jelentenek ezek a célok, de említsük csak meg a 
legfontosabb kiadásokat: a pasztorális munka kiadásai, az 
épületek (templomok és plébániaépületek) karbantartása 
és felújítása, a papság és az egyházi szolgálatban levők (pl. 
papok, kántor, harangozó, sekrestyés ...) fizetése, a közpon-
ti, püspöki irodák fenntartása, szegények segítése (Caritas), 
különböző közüzemi díjak stb. Az a tény, hogy már az I., 
utána meg a II. világháború után nagyon sok egyházi tulaj-
dont államosítottak, amelyek addig szolid bevételi forrást 
jelentettek és segítették a plébániák működését, nehezebbé 
tették a megmaradt épületek fenntartását.

Az egyházmegyénk legtöbbször nyugati segélyszerve-
zetek adományaiból tartja fenn épületeit.

Hálával és elismeréssel gondolunk azokra a közössé-
gekre, amelyekben élő az a tudat, hogy nem csak a püspö-
kük és a plébánosuk feladata gondoskodni a plébánia anya-
gi szükségleteiről, hanem ők is tevékenyen részt vesznek 
ebben a munkában.

Ami a papok és szerzetesek életét illeti, a Nagybecs-
kereki Egyházmegye területén nagyrészben a II. Vatikáni 
Zsinat ajánlata szerint történik ezek ellátása: „Amennyiben 
a papok méltányos ellátása más forrásból nincsen biztosítva, 
maguk a hívek, akikért a papok dolgoznak, valódi kötele-
zettség alapján, gondoskodjanak róla, hogy meg legyenek 
számukra a tisztes és állásukhoz méltó életfeltételek.” (PO 20).

Napjainkban lassan, de annál biztosabban megkezdő-
dött az államosított egyházi vagyon visszaszolgáltatása. Ez 
a folyamat reménnyel tölt el bennünket, hogy belátható 
időn belül több plébániánk is öneltartóvá válhat. A vissza-
származtatási folyamat előreláthatólag olyan helyzeteket 
is teremthet, hogy ma már megszűnt plébániák kapnak 
vissza javakat. Jogilag ez a visszakapott tulajdon az azon 
a területen illetékes jelenlegi plébániát illeti. Sajnos már 
most biztos, hogy több olyan élő plébániaközösségünk 
lesz, amelyek semmit sem, vagy nagyon keveset kaphatnak 
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vissza az egykori tulajdonaikból. Ez a helyzet új kihívások 
elé állít minket. Nem elég csak azt a szempontot tartani a 
szemünk előtt, hogy a mi plébániaközösségünk helyzete 
legyen anyagilag biztosítva, hanem a tőlünk esetleg sokkal 
nehezebb helyzetben levő közösségeket is észre kellene 
vennünk, és esetleg lehetőségeink szerint segítségükre is 
sietni. Mennyi szép példát látunk erre az ősegyház életében!

11. Szoktam-e anyagiakban is segíteni plébániámat?
12. Be kellene-e vezetni, hogy a helyben lakó plébános
 nélküli plébániák anyagilag is segítsék
 azokat a plébániákat, ahol az adott plébános lakik?
 Tehát nem csak utazási költségre adni
 a kilátogató plébánosnak, hanem részt venni
 annak eltartásában a központi plébánián
 (rezsiköltségek fedezése stb.)?
13. Véleményünk szerint kinek a feladata gondoskodni
 a plébánia ingatlanjairól?
14. Segítjük-e plébánosunkat munkájában, vagy úgy
 gondoljuk, hogy arra ott van neki az egyháztanács,
 ez az ő kizárólagos gondjuk?
15. Szoktam-e részt venni a plébániai munkaakciókban?
16. Gondoltunk-e már arra, hogy a tőlünk szegényebb 

plébániaközösségeknek is segíthetnénk a saját 
közösségünk anyagi javaiból? Hogyan tudnánk 
ezt megtenni?

17. Tudjuk-e hogyan tartja el magát a püspökség?
18. A plébánia földjének a bérletét hogyan kellene
 beosztani, hogy biztosítsuk a templomban dolgozók
 bérét?
19. Milyen új anyagi forrásokat tudna a plébániánk 

keresni és találni a mai időkben 
(pályázatok keresése és írása, helyi közösségek 
támogatása, más források)?

Hogyan tovább?
Napról napra látjuk azt, hogy plébániáinkról nagyon 

sok család elköltözik külföldre, nagy űrt hagyva maga után. 
Nem olyan régen még szép számú közösséggel rendelke-
ző helyeken a hívek száma megfeleződik, vagy nagyon 
lecsökken. Az elkötelezett katolikusaink számának csök-
kenésével párhuzamosan sajnos csökken a papjaink száma 
is. Mindez elgondolkoztathat bennünket a jövőnket ille-
tően. Kevesebb plébánia könnyíthetné az adminisztrációs 
feladatok elvégzését, így plébánosainknak több ideje jutna 
más feladatok elvégzésére.

Újra kellene gondolnunk, hogy mi is az, ami egy plébá-
niát igazán plébániává tesz. Nem pusztán a név, vagy a 
földrajzi kiterjedés, terület, sokkal inkább a krisztusi közös-
ség. Amikor vasárnaponként az eucharisztikus közösség-
ben megtapasztaljuk az eggyé tartozást, ez fogja erősíteni 
közösségeinket. Ha ez nincs meg legalább csírájában, ott 
sajnos már plébániáról nem beszélhetünk.

Az egyházi illetékek, hozzájárulások is azt a célt szol-
gálják, hogy Krisztus Egyházának szerteágazó tevékeny-
sége, amely a lelkek javára Isten üdvözítő szeretetét hirdeti 
az embereknek, megvalósulhasson. Amint azt az Egyházi 
Törvénykönyv is kiemeli, a katolikus egyháznak joga, hogy 
anyagi javakat szerezzen, birtokoljon és igazgasson, ezzel 
összhangban pedig joga van azon illetékek és hozzájáru-
lások meghirdetéséhez, amelyekkel a krisztushívők hozzá-
járulnak az egyház sajátos céljainak eléréséhez. (vö. CIC 
1254. kán. 1. §. és CIC 1260. kán.) A mellékelt Taxatórium 
– az egyházi illetékek egységes összegeit tartalmazó táblázat 
– is ahhoz szolgál segítségül, hogy a krisztushívők hozzá-
járulásával az egyház Isten megváltó szeretetét hirdető 
tevékenysége egyre inkább megvalósulhasson.

Illetékek 2015. január 1-jétől (Taxatórium)

Csendes szentmise: 800,00 dinár.

Énekes szentmise: 1.200,00 dinár, ebből miséző pap 900,00, 
kántor és sekrestyés 150-150 dinár.

Gergely misesorozat (30 egymást követő szentmise): 
30.000,00 dinár.

Zártkörű esküvő: 800,00 dinár. A papot 650,00 dinár illeti, 
a sekrestyést 150,00 dinár.

Ünnepélyes esküvő: 2.000,00 dinár. Felosztás: 1.000,00 
pap; 300,00 – 300,00 dinár a kántornak és a sekrestyés-
nek, plébániapénztár 400,00 dinár. Útiköltség címén a 
kilométerpénz szabály szerint vehető fel anyagi támogatás.

Temetés: 3.000,00. Felosztás: 2.000,00 pap; 300,00 – 300,00 
dinár a kántornak és a sekrestyésnek, plébániapénztár 
400,00 dinár. Ha azonban a temetés nem a temetőkápol-
nából történik, akkor még 500,00 dinár kérhető, amelyet 
a kántor és a pap feleznek.

Harangozás: 400,00 dinár. Megosztás: 200,00 dinár a haran-
gozónak, a többi a plébániapénztárba.

Plébániai dokumentumok kiadása: egyházi célra: 300,00 
dinár/okirat

Plébániai dokumentumok kiadása nem egyházi célra: 
600,00 dinár/okirat

Anyakönyvi kivonat családfa keresésére: 10 EUR/okirat

Az okiratok díjának elosztása a következőképpen történik: 
50% a kiállítót illeti, 50% pedig azt az intézményt (plébá-
niai vagy püspökségi hivatal) ahol a kiállításhoz használt 
anyakönyv található.

Püspöki hatósághoz intézett kérvény illetéke felnőtt 
bérmálkozás és házasság gyökerében való orvoslása esetén 
eltörölve.

A processus nullitatis matrimonii mind az első, mind a 
második fokon 2.000,00 dinár.
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A korábban kiküldött zsinati doku-
mentumok tanítottak bennünket, isme-
reteket nyújtottak és meghívtak arra, 
hogy megfogalmazzuk véleményün-
ket olyan dolgokról, amelyek személyes 
keresztény életünket és egyházi életün-
ket is egyaránt mélyen érintik.

Most a 10. és egyben az utolsó 
dokumentum is ilyen, amelynek címe és 
tárgya az „Anyagi javak és struktúrák”. 
E dokumentum nélkül befejezetlen, 
hiányos lett volna zsinati folyamatunk.

Az Egyház ugyanis Krisztus titokza-
tos teste itt a földön, s mert küldetését 
itt a földön tölti be és mert „test”, így 
látható is kell legyen, ezért vannak 
nagyon konkrét, látható dimenziói – a 
mi egyházmegyénkben is.

Ebben a dokumentumban szó lesz 
tehát egyházmegyénk anyagi és struktu-
rális vonatkozásairól, amelyek nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy egyházme-
gyénkben jobban, gördülékenyebben 
valósuljon meg a lelkipásztori munka és 
annak fő célja: a mi megszentelődésünk 
a közösségi egyházi életben. Tudjuk az 
Evangéliumokból, hogy Jézus adta meg 

Egyházunk leglényegesebb strukturá-
lis alapjait, amikor kiválasztotta a 12 
apostolt és közülük Péternek különle-
ges, egyedi feladatot, megbízást, kegyel-
met adott. Azután az Apostolok Csele-
kedeteiből tudjuk, hogy az apostolok 
hithirdető útjaik során egy-egy város-
ban kézrátétellel elöljárókat szenteltek 
fel és bíztak meg az egyes közösségek 
vezetésével, illetve további tanításával. 
Később pedig a Szentlélek vezetésé-
vel kialakultak az Egyház ma is ismert 
strukturái.

Ami az anyagi javakat illeti, arról is 
szükséges szót ejtenünk, hogy egyház-
megyénk hívei belátást nyerjenek abba, 
hogy ezen a téren miből és hogyan él 
az egyházmegye. Hiszen van püspök-
ségünk, vannak templomaink, plébá-
niáink, diákotthonaink, idősek otthona 
– ezeket mind fenn kell tartani, továbbá 
az egyházi alkalmazottaknak is méltó 
megélhetési lehetőséget kell biztosítani. 
Szintén anyagi háttér szükséges ugyan-
akkor a lelkipásztorkodáshoz és a szegé-
nyek megsegítéséhez, illetve több más 
tevékenységhez...

Gondoljunk csak legszentebb imánk- 
ra, a Miatyánkra. Ebben az imában 
Jézus arra mutat rá, hogy miután az 
ima első részében a Mennyei Atyát 
dicsőítjük és mindenben Neki vetjük 
alá magunkat, merjük kérni a „minden-
napi kenyerünket” – vagyis a nélkü-
lözhetetlen anyagi javakat. A Miatyánk 
ima második részének ez az első kérése! 
Ebből is láthatjuk, érezhetjük az anyagi-
ak nélkülözhetetlenségét, fontosságát...

Amint Jézus is rámutatott arra, földi 
életünk során elengedhetetlenül szük-
ségesek az anyagi javak, s így van ez 
egyházunk, egyházmegyénk életében is.

Ezen rövid bevezetővel minden ked- 
ves hívőt meghívok, hogy vegyen részt 
az utolsó munkadokumentum megbe-
szélésén. Több új dolgot fog hallani és 
mélyebb, átfogóbb belátást nyer egyház-
megyénk strukturális helyzetébe. E té- 
makör közös megbeszélése során pedig 
hozzászólásai, javaslatai biztosan sokat 
fognak segíteni, hogy majd a végső doku- 
mentumban célszerű irányelveket tud- 
junk megfogalmazni a jövőnket illetően.

Mons. Gyuris László
püspöki helynök

„Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk...”

Zsinati ima
Mindenható Atyám, áldalak és dicsőítelek, mert szere-

tetből teremtettél engem. A keresztség szentségében 
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 aktí-
van bekapcsolódjak. Engedd, hogy teremtő szereteted 
eszköze legyek a zsinati folyamatokban.

Megváltó Jézusom, áldalak és dicsőítelek téged, mert ember-
ré lettél, hogy megmutasd nekem az isteni szeretet 
gyógyító erejét. Köztünk élve tanítványokat gyűjtöttél 
magad köré, akik veled éltek, Téged követtek. A kereszt-
ségben arra hívtál meg, hogy Egyházad tagjaként én is 
tanítványod és követőd legyek. Barátságodat, közelsé-
gedet felajánlod nap, mint nap. Szüntelenül Testeddel, 
Véreddel és életet adó Igéddel táplálsz és gyógyítod sebe-
imet. Engedd, hogy én magam is a Te gyógyító szerete-
ted 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 egyházmegyénk első zsinata 
felismerje közösségünk kihívásait, feltárja erősségeinket 
és rámutasson gyengeségeinkre. Te mutass utat és adj 
erőt ahhoz, hogy megvalósítsuk mindazt, amit segítsé-
geddel jónak találunk. Engedd, hogy megújító szereteted 
eszközei legyünk a mi bánáti földünkön!

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

 Ámen.
Folytassuk a Zsinati ima közös végzését 

miséinken, illetve otthonainkban! 
Azt is megtehetjük,

hogy egyszerre csak egy részt imádkozunk.


