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Zsinati Hírek
Amit a zsinatról tudni érdemes

Az egyházmegyei zsinat 
nyitóünnepsége

„Sok mindent megéltek már e megszentelt falak, nagyszabású ünnep-
ségeket, püspökök szentelését, jeles vendégek látogatását, de első ízben 
tanúi az egyházmegyei zsinat megnyitásának” – kezdte ünnepi köszön-
tőjét Dr. Német László SVD, nagybecskereki püspök a zsúfolásig megtelt 
nagybecskereki székesegyházban. December 3-án ünnepi szentmise kere-
tében hirdette ki a főpásztor az egyházmegye minden részéből összegyűlt 
hívek közössége előtt a zsinat megnyitását jelentő püspöki dekrétumot. 
Bár a 2017–2020 között tartó zsinati munka hivatalosan csak a vasárna-
pi szentmisével vette kezdetét, az előkészítő munkálatok a zsinati iroda 
és a koordinációs bizottság közreműködésével már május óta tartanak.

Ft. Bővíz László, megjelent a Családi Kör 2017. december 7-i számában
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Egyházmegyénk elmúlt öt év pasztorá-
lis tervének gyümölcseiért hálát adva és az első 
Bánátból származó apostoli kormányzónk kine-
vezésének 50 éves jubileumára készülve (1971. 
december 22.), a papi szenátus meghallgatása 
után és az Egyházi Törvénykönyv ide vonatko-
zó kánonjait (kán. 460-463) figyelembe véve ma, 
2017. december 3-án, Advent első vasárnapján, 
megnyitom a nagybecskereki egyházmegye első 
zsinatát, melyet a zsinati napokkal zárunk 2020. 
szeptember 20–23. között.

Egyházmegyei zsinatunk elsődleges feladata 
mindannyiunk hitbeli megújulása, az Isten szere-
tetében való elmerülés és az embertársi szeretet-
ben való megerősödése. Zsinatunk célja, hogy 
egyházmegyénkben egyre többen az evangéli-
um örömhíréből forrásozó tettrekész lelkülettel, 
Péter apostol szavaival megvallják: „Jó nekünk itt!” 
(Lk 9,33). Ezt a reményteli törekvésünket fejezi 
ki zsinatunk mottója is.

Egyházmegyei zsinatunk egy három éves ke- 
gyelmi idő, egy intenzív munkafolyamat, mely 
akkor igazán eredményes, ha mindannyian 
bekapcsolódunk. Az együtt imádkozás, az együtt 
gondolkodás, a beszélgetések szent ideje ez. A 
közös útkeresés ideje, egy szebb és egyre inkább 
krisztusibb jövő érdekében, egy nyitott, befogadó 
és szerető Egyház felé. A „Jó nekünk itt” zsinati 
mottó valósuljon meg életünkben is!

Szeretettel hívok és bátorítok minden kedves 
testvéremet, a legkisebbektől a legidősebbekig, 
kedves pap- és szerzetestestvéreimet, kapcsolód-
junk be a zsinati munkálatokba!

Az egyházmegyei zsinat koordináló bizottsá- 
gát 2017. április 7-én neveztem ki és bíztam meg a 
zsinati folyamatok lebonyolításával. A velük való 
egyeztetés értelmében kilenc zsinati tematikus 

bizottságot hoztam létre. A bizottságtagokat a 
2017. októberében megjelent hivatalos egyház-
megyei Közleményekben neveztem ki és tettem 
közzé. Az Egyházi Törvénykönyv 463-as kán. 
1§ 2. 4. és 5. pontjainak értelmében ma zsinati 
tagokká nevezem ki egyházmegyénk általános 
helynökét, püspöki helynökét és bírósági hely-
nökét, a papi szenátus tagjait valamint a zsina- 
ti tematikus bizottságok világi tagjait és szerzete- 
seit.

Az egyházmegyei zsinat kísérésére és támoga-
tására egy teológiai tanácsadót, egy lelki kísérőt és 
egy liturgikus felelőst kérek meg, akiket kompe-
tenciájuknak megfelelően a feladatok szakszerű 
elvégzésével bízok meg.

Egyházmegyei zsinatunk lefolyásával kapcso-
latban elrendelem, hogy a zsinati tematikus bizott-
ságok a koordináló bizottság által meghatáro-
zott időpontra állítsák össze a plébániákon és más 
csoportokban megbeszélésre kiküldendő tema-
tikus munkadokumentumokat; ezeket a munka-
dokumentumokat a plébánosok és az általuk 
kiválasztott zsinati animátorok dolgozzák fel a 
hívek körében, a megbeszélésekről készítsenek 
jegyzőkönyvet, amelyeket meghatározott időre 
küldjenek vissza a zsinati irodába. A beérkezett 
jegyzőkönyvek alapján a zsinati tematikus bizott-
ságok meghatározott időre készítsék el azt a zsina-
ti dokumentumot, melyet a záró zsinati napok 
előtt minden zsinati tag áttanulmányoz és vélemé-
nyez felkészülve ezzel a zsinati napok keretében, 
tartandó zsinati szessziókra. A zsinati szesszió-
kon megbeszélt és a zsinat tagjai által elfogadott 
lelkipásztori irányt örömmel veszem majd. Az 50 
éves jubileum alkalmából erre a zsinati konszen-
zusra alapozva teszem majd kötelező érvényűvé 
azt a lelkipásztori tervet, mely zsinatunk céljának 
értelmében krisztusibb jövőt hivatott alakítani itt 
a mi egyházmegyénkben.

Az egyházmegyei zsinatot 
megnyitó püspöki dekrétum
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Egyházmegyei zsinatunkat kísérjük imánkkal. 
Az egyházmegye egész területén a zsinat lezárá-
sáig, minden szentmisében az áldás előtt imád-
kozzuk el közösen a zsinati imát.

Kérjük a mai naptól kezdődően a zsinat befe-
jezéséig Isten kegyelmét, a Szentlélek tegyen 
mindannyiunkat a teremtő és gyógyító isteni 

szeretet eszközévé úgy ahogyan azt Krisztusban 
nap mint nap megtapasztalhatjuk.

Isten áldása kísérje egyházmegyei zsinatunkat!

Nagybecskerek, Advent első vasárnapján,
2017. december 3.
Prot. Nr. 500/2017 + László püspök

Zsinati bizottságok
Koordináló bizottság

Dr. Német László SVD megyéspüspök
ft. Fiser János általános helynök

ft. Gyuris László püspöki helynök
ft. Hajdu Sándor bírósági helynök

ft. Csipak Csaba irodaigazgató
ft. Bővíz László vagyonkezelő

ft. Pastyik Róbert plébános
Kovács Szöszill Zsinati Iroda titkárnője

Halmai Tibor Caritas igazgató

Gyerek és ifjúság 
tematikus bizottság
Vezető: P. Kalapiš Stojan SDB
Titkár: Mészáros Attila
Tagok: ft. Tapolcsányi Emánuel
P. Elias Ohoiledwarin SVD
Kátity Enikő

Család tematikus 
bizottság

Vezető: Mészáros István
Titkár: ft. Hajdu Sándor

Tagok: Halmai Ágnes
Halmai Tibor
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Papok, szerzetesek 
tematikus bizottság
Vezető: Dr. Német László SVD
Titkár: Szabó M. Cecília SSND
Tagok: ft. Mellár József
P. Sóti János SJ
ft. Szemerédi Pál

Sajátságos 
csoportok tematikus 
bizottság
(periféria: szegények, öreg-, beteg-, 
börtönpasztoráció):
Vezető: ft. Gyuris László
Titkár: Halmai Tibor
Tagok: ft. Bővíz László
P. Jelen Janez SDB,
Somorai Aranka

Világiak tematikus 
bizottság

Vezető: Molnár Rózsa
Titkár: Mészáros Dóri
Tagok: ft. Erős Mihály

ft. Gyuris László
Oros József

Ökumenizmus 
tematikus bizottság

Vezető: ft. Pastyik Róbert
Titkár: ft. Masa Tamás

Tagok: Micsik Béla
Gasenberger Josip
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Anyanyelvi 
pasztoráció 
tematikus 
bizottság
Vezető: ft. Csipak Csaba
Titkár: Mergel Dalibor
Tagok: Savanović Erzsébet
Milićević Marta
ft. Bogdán József

(Egyházi) sajtó/média 
tematikus bizottság

Vezető: Kovács Szöszill
Titkár: Filó Levente

Tagok: Nagy Erzsébet
Gabona Ferenc

Szatmári Mihály

Egyházi javak 
és struktúrák 
tematikus bizottság
Vezető: Dr. Német László SVD
Titkár: Lébhaft Mária
Tagok: ft. Bővíz László
Lőrincz József
Gerdof Zsolti

A zsinat teológiai
tanácsadója

Dr. Csiszár Klára
pasztorálteológus
Frankfurt am Main,
Németország

A zsinat lelki
kísérője

ft. Danku Balázs
plébános
Nagybánya, 
Románia

A zsinat 
liturgikus felelőse

ft. Koncz Tibor
plébános
Kikinda,
Szerbia

Akik még közremuködnek  ̀ ̀
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Az egyházmegyei zsinat egy a koordináló bizott-
ság által elfogadott munkaterv szerint halad 2017. 
december 3. és 2020. szeptember 23. között. Miután 
a tematikus bizottságok elkészítették a zsinati munka-
dokumentumokat a Zsinati Iroda gondoskodik arról, 
hogy ezek a dokumentumok kikerüljenek a plébáni-
ákra. A plébános atyák és a plébániai zsinati animá-
torok feladata, hogy helyi szinten zsinati csoportokat 
hozzanak létre, igényeknek és a plébániai adottságok-
nak megfelelően. Fontos, hogy minden plébánián 
legalább egy zsinati csoport működjön. Ugyanakkor 
egyházmegyei intézményeinkben, az idősek ottho-
nában, a Caritasnál, a fiú- és a lánykollégiumban is 
alakulhatnak zsinati csoportok. A zsinati csoportok-
nak a bázison egy hónap áll rendelkezésükre, hogy 

a megkapott munkadokumentumokat megbeszél-
jék, a munkadokumentumban felvetett kérdéseket 
megválaszolják, ezekről jegyzőkönyvet készítsenek 
és visszajuttasák azokat a Zsinati Irodán keresztül a 
tematikus bizottságoknak, akik a beérkezett hozzászó-
lások alapján előkészítik azt a zsinati dokumentum-
javaslatot, melyet 2020. szeptember 20. és 23. Között 
fognak megtárgyalni a zsinati tagok és a tárgyalások 
eredményeit átadják majd az egyházmegye főpászto-
rának. A plébániai zsinati csoportok moderálásában 
segít a helyi plébános és az általa kiválasztott zsinati 
aminátor/ok.

Az egyházmegyei zsinat kényege, hogy a lehető 
legtöbben bekapcsolódjunk a plébániákon keresz-
tül ezekbe a folyamatokba, szóljunk hozzá a témák-
hoz, beszéljük meg és tervezzük meg közösen a jövőt, 
egyházmegyénk jövőjét a következő évekbe.

Az Egyházi Törvénykönyv ide 
vonatkozó kánonjait (CIC, kán. 
461–466) figyelembe véve 2016 
szeptemberi körlevelével Dr. Né- 
met László SVD megyéspüspök 
meghirdette a Nagybecskereki 
Egyházmegye első zsinatát.

A zsinati folyamatok 2017. 
december 3-án kezdődnek és 2020. 
szeptemberében a zsinati napokkal 
zárulnak. Az egyházmegyei zsinat 
fő célja a jövő egyházi gyakorlatá-
nak célszerű és időszerű alakítása 
annak érdekében, hogy az egyház-

megye plébániai közösségei, lelki-
ségi mozgalmai, fiataljai, idősei, 
papjai, szerzetesei egyre inkább 
Isten szeretetét megtapasztalva 
maguk is egyre inkább megtapasz-
talhatóvá tegyék azt a Bánátban. A 
zsinati folyamat egy kegyelmi idő, 

Az egyházmegyei zsinat ütemterve

Az egyházmegyei zsinat mottója, 
logója, célja és folyamata

Dr. Csiszár Klára pasztorálteológus, a zsinat teológiai tanácsadója

A munkadokumentumok kiküldésének terve a plébániákra, intézményekbe és más csoportokhoz

KIMEGY MUNKADOKUMENTUM VISSZAKÜLDÉS

2018. április EVANGELIZÁCIÓ 2018. május vége

2018. június GYERMEK ÉS IFJÚSÁG 2018. október 15.

2018. október CSALÁD 2018. november 15.

2018. november PAPOK, SZERZETESEK 2018. december 15.

2019. január VILÁGIAK 2019. március 15.

2019. április SAJÁTSÁGOS CSOPORTOK 2019. május 30.

2019. június ÖKUMENIZMUS 2019. október 15.

2019. október ANYANYELVI PASZTORÁCIÓ ÉS SAJTÓ 2019. december 15.

2020. január ANYAGI JAVAK, STRUKTÚRÁK 2020. március 30.
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az útkeresés állapota, az Istenre és 
egymásra való odafigyelés intenzív 
időszaka. Minél többen bekapcso-
lódunk ebbe az útkeresésbe, annál 
biztosabb lesz az irány. Éppen ezért 
fontos, hogy aktívan vegyünk részt 
a plébániai vagy más plébánián 
kívüli zsinati csoportban, melyek 
2018 tavaszán fognak egyházme-
gye szerte megalakulni.

Az egyházmegyei zsinat lebo-
nyolításával a püspök úr egy úgyne-
vezett koordináló bizottságot bízott 
meg. Az ő munkájukat egy teológiai 
tanácsadó és egy lelki kísérő segíti. 
Ez a csapat már májusban nekilátott 
a munkának. Mindenekelőtt zsina-
ti mottót választottunk, egy olyan 
szentírási mondatot, mely nagyon 
találóan itt és most a bánátiaknak 
szól és mely a következő években 
egyfajta vízióként, vezércsillagként 
előttünk állhat azért, hogy a zsina-
ti folyamatban motiváljon, újra és 
újra irányt adjon és olykor talán 
kritizáljon is. „Jó nekünk itt lenni!” 
erre a Lk 9, 33-ból vett mondat-
ra esett a választás, mely nyilván 
további kérdéseket vet fel. Példá-

ul azt, hogy mikor mondható el, 
hogy jó nekünk itt lenni? De folya-
matosan feltehetjük magunknak 
azt a kérdést is, hogy mit tehetek 
annak érdekében, hogy egyre jobb 
legyen nekem és a rám bízottaknak 
itt lenni?

Foglalkozzunk ezekkel a kérdé-
sekkel a következő években anél-
kül, hogy türelmetlenül vagy elha- 
markodottan megválaszolnánk 
azokat. A válaszkeresésben segítsé- 
günkre lehet a teljes szentírási rész, 
melynek lényege Jézus közelségé-
nek, az Ő Istenségének valamifé-
leképpen történő megtapasztalá-
sa, melyben az apostoloknak ott 
a hegyen részük volt. Egy Isten-
élmény, melyben Isten szeretete 
válik nyilvánvalóvá és mely változ-
tatni, átformálni akar. Egy-egy 
ilyen tapasztalat pedig új lendületet 
és jó gyümölcsöt hoz. Konkrétum-
má válhat életünkben, ha valami-
képpen testet ölt a felebaráti szere-
tetben, ahogyan történt az Jézus 
Krisztusban, a megtestesülésben is.

Ezt a szeretetben történő válto-
zást, megújulást próbálja kifejez-
ni a zsinat logója is. Egy szív, mely 
nyitva van. Befogad és mindig a 
másikra irányul. Olyan szív ez, 
melyben találkozások valósulhat-
nak meg, az Istenre való figyelés 
helyét körvonalazza és jelzi, hogy 
ha megvalósult az Isten szereteté-
ben való elmerülés annak konk-
rét következménye az embertársi 
szeretetben való felbukkanás. Ez 
a krisztusi szeretet kettős dinami-
kája. Hiszen, ha Istent szeretjük, 
akkor a szívünk nyitva van ember-

társunk felé. Nem véletlen a szivár-
vány színe sem. A szövetség jele a 
szivárvány. Isten szeretetének kife-
jeződése, mely Jézus Krisztusban 
beteljesedett és a benne való hit 
által napról-napra újra és újra a mi 
életünkben az odaforduló szeretet-
ben a beteljesülés konkrét formáját 
ölti. Ez a beteljesedett és visszavon-
hatatlan isteni szeretet egy állandó 
esemény, mely a halálból az életre 
hív, úgy amint ezt napról napra a 
szentmisében is ünnepeljük. Ez a 
szeretet átjár és átalakít mindent. 
Isten megtapasztalható szerete-
tét jelzi tehát a szivárvány színe, 
de nem csak. Ezek a színek jelzik 
szimbolikusan a Bánát, a Nagy-
becskereki Egyházmegye határa-
it is. Utalva ezzel arra, hogy mi 
itt, ebben a földrajzilag behatárolt 
helyen próbáljuk megtapasztalni 
és továbbadni az Isten szeretetet. 
A kék jelzi egyházmegyénk határát, 
melyet a két folyó, a Duna és a Tisza 
képez, a sárga jelzi a román határt, 
a zöld a magyar határt és a piros 
pedig a mindent átfogó és életre 
hívó isteni szeretetet. A földrajzi 
határokat megjelenítő színek utal-
nak a helyi kihívásokra, melyeket 
a zsinati folyamatok alatt próbá-
lunk felderíteni és jobban megérte-
ni. Ezek a határok utalhatnak azon-
ban saját személyes határainkra is, 
melyek a szeretetben akadályoznak 
bennünket, a félelmeinkre, melyek 
megnehezítik életünket. Ezeket is 
mind-mind átjárja és átváltoztatja 
az isteni szeretet.

Ha jól szemügyre vesszük a 
logót, akkor láthatjuk, hogy a szív 
a mottóban meglevő „itt”-ből indul 
ki. Ez sem véletlen. Utal arra, hogy 
a következő években különösen is 
megpróbálunk figyelni mindarra, 
ami szűkebb értelemben is környe-
zeti valóságunkhoz, identitásunk-
hoz tartozik, szűkebb értelemben 

Jó nekünk itt!
Dobro nam je ovde!

Lk 9,33

Folytatása a 8. oldalon
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vett személyes életemhez, félelme-
imhez és mindezt a szeretet említett 
kettős dinamikájának fényében a 
világra való nyitottsággal tesszük.

A koordináló bizottság 10 
olyan témát választott ki zsinati 
témaként, melyeket a következő 
években különösen is megvizsgá-
lunk majd. A témák kidolgozását 
a püspök úr zsinati bizottságokra 
bízta. Elsőként az evangelizáció 
tematikát fogjuk az egyházmegyé-
ben megbeszélni. Hogyan valósul 
meg az evangelizáció itt a Bánát-
ban? Hogy állunk az istentisztelet 
különféle formáival, a szeretetszol-
gálat gyakorlatával és a tanúságté-
tellel? Mi történik e téren a gyermek 
és ifjúság körében folytatott munká-

ban, a családokkal való foglalkozá-
sokban, a papok és szerzetesek életét 
tekintve, a világiak szerepét vizs-
gálva, sajátságos csoportok, mint 
idősek, betegek, szegények, fogjok 
esetében. Megvizsgáljuk azonban 
azt is, hogyan állunk az ökume-
nizmus kihívásaival, az anyanyelvi 
pasztoráció terén milyen feladata-
ink vannak, mi jellemző az egyházi 
média munkánkra. Végezetül pedig 
keressük majd, hogy mit tehetünk 
az anyagi javaink és a struktúráink 
terén azért, hogy egyházi gyakorla-
tunk a jövőben itt a Bánátban egyre 
időszerűbb és célszerűbb legyen.

A zsinat lényege, hogy ezekhez 
a témákhoz az egyházmegyében 
élő minden kedves hívő hozzászól- 

hat, véleményét kifejtheti. A hozzá-
szólásokhoz keretet és lehetőséget 
biztosítanak majd a zsinati csopor-
tok, melyek a plébániákon vagy egy- 
házi intézményeinkben fognak mű- 
ködni. A beérkezett véleményeket 
a témafelelős bizottságok átnézik 
és beépítik majd abba a végső mun- 
kadokumentumba, melyet a zsina-
ti folyamat végén a püspök úr által 
kinevezett zsinati tagok átbeszél-
nek, megszavaznak és majd zsinati 
dokumentum-javaslatként átnyúj-
tanak az egyházmegye főpásztorá- 
nak. Ezt követően a püspök úr meg- 
fontolja és eldönti, hogy a zsinatot 
követő években milyen lépésekben 
kívánja a zsinati eredményeket az 
egyházmegyében megvalósítani.
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Zsinati ima
Mindenható Atyám, áldalak és dicsőítelek, mert szeretetből 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 
aktívan bekapcsolódjak. Engedd, hogy teremtő szereteted eszköze legyek 
a zsinati folyamatokban.

Megváltó Jézusom, áldalak és dicsőítelek téged, mert emberré lettél, hogy 
megmutasd nekem az isteni szeretet gyógyító erejét. Köztünk élve tanítvá-
nyokat gyűjtöttél magad köré, akik veled éltek, Téged követtek. A keresztség-
ben arra hívtál meg, hogy Egyházad tagjaként én is tanítványod és követőd 
legyek. Barátságodat, közelségedet felajánlod nap, mint nap. Szüntelenül 
Testeddel, Véreddel és életet adó Igéddel táplálsz és gyógyítod sebeimet. 
Engedd, hogy én magam is a Te gyógyító szereteted eszköze legyek ember-
társaim számára.

Életadó Szentlélek, áldalak és dicsőítelek, mert te működsz bennem és a 
teremtett világban. Te vagy Egyházunk Lelke. Tekints rám és egyházme-
gyénk minden tagjára. Vezess bennünket, hogy egyházmegyénk első zsina-
ta felismerje közösségünk kihívásait, feltárja erősségeinket és rámutasson 
gyengeségeinkre. Te mutass utat és adj erőt ahhoz, hogy megvalósítsuk 
mindazt, amit segítségeddel jónak találunk. Engedd, hogy megújító szere-
teted 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.
A zsinati imát imádkozzuk minden szentmise után, és otthonainkban személyes 

imádságunkban se feledkezzünk meg imádkozni egyházmegyénk zsinatáért.

Közelgő fontos 
események
2018. április 7-én, 
10 és 15 óra között
A plébániai animátorok 
képzése és első találkozója.
Helyszín: Hotel Vojvodina, 
Nagybecskerek
A képzést tartják:
Csiszár Klára 
(Frankfurt am Main, 
Németország)
Danku Balázs 
(Nagybánya, Románia)
Részvétel ingyenes, jelent-
kezni a helyi plébánosokon 
keresztül, az ő jóváhagyá-
sukkal lehet március 1-ig a 
Zsinati Irodában.

2018. április folyamán
A plébániák megkapják az 
első zsinati munkadoku-
mentumot, melynek témá-
ja az evangelizáció.
Ezek a zsinati csoportokban 
kerülnek megbeszélésre.
A jegyzőkönyvek beküldési 
határideje: 2018. május vége.


