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Zsinati Hírek
Amit a zsinatról tudni érdemes

Amikor valaminek az előre hala-
dásáról beszélünk, sokszor 
használjuk a „dübörög” kife-

jezést: dübörög a kampány, a gazdaság 
stb. Ezt a kifejezést szeretném én is 
használni a mi zsinati folyamatunkkal 
kapcsolatban: dübörög a zsinat!

Nagy öröm számomra, hogy min- 
den plébániáról visszaérkeztek az 
evangelizációs munkadokumentum 
jegyzőkönyvei, amelyek nagyon inten-
zív munkáról tanúskodnak. Köszö-
nöm mindenkinek, aki ebben a hatal-
mas munkában részt vett! Tudom, 
hogy ez nem volt annyira egyszerű. 
Először is mindannyian először vet- 
tünk részt egy ilyen folyamatban (én 
is csak püspöki szinóduson vettem 
eddig részt, de egyházmegyei zsina-
ton még soha), tehát mindannyian új 
dologba fogtunk. Másodszor, az evan- 
gelizációs munkadokumentum szö- 
vege nem volt egyszerű. De hitünk gaz- 
daságát nem lehet mindig csak leegy-
szerűsítetten visszaadni, van amikor 
a sokszínűségét is ki kell domboríta-
ni. A beszélgetések folyamán remé-
lem, hogy sikerült hitünk tartalmát 
is elmélyítenünk.

Külön hála az animátoroknak és 
a lelkipásztorainknak, akik végigve-
zették az első munkadokumentum 

megbeszélését, az elhangzottakat 
rögzítették majd a jegyzőkönyveket 
beküldték a Zsinati Irodába.

Felbuzdulva az első munkadoku- 
mentum sikerén, a Zsinati Hírek je- 
len számában küldjük a következő 
munkadokumentumot, amely a gyer-
mekekről és az ifjúságról szól. Ez a do- 
kumentum a nyári szabadságok után 
kerül majd megbeszélésre a helyi zsi- 
nati csoportokban. Addig is kívánok 
mindenkinek kellemes és pihentető 
nyári napokat!

+ László SVD

Gyermek és ifjúsági 
munkadokumentum

Gyermekekről 
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A jövőnk kincsei, a gyermekek
A gyermekek a jövőt jelentik. Egyházmegyénk és or- 

szágunk nagy kincsei ők. Kincsek nem csak azért, mert 
kevesen vannak, hanem azért is, mert jelenlétük re- 
ményt ébreszt bennünk arra, hogy tovább tudjuk adni 
az életet, hogy életünknek jövője van. Vannak, akik 
majd utánunk jönnek, akik Krisztus nyomában járva 
ezt a világot egy élhetőbb és szebb otthonná alakíthat-
ják. A gyermekek, mint keresztény reményünk hordo-
zói, külön figyelmet érdemelnek az Egyházunkban is. 

A gyermekek jelenléte felhívja a figyelmünket az 
élet értékére, mint Isten legnagyobb ajándéka. Isten 
minden élet forrása, mi itt a földön pedig ennek forrás-
nak munkatársai lehetünk úgy, hogy teret biztosí-
tunk az élet növekedésének, a személy fejlődésének és 
alakulásának. Tőle származik minden élet, mi az élet 
továbbadásában csak munkatársai vagyunk. Egyszó-
val segítünk abban, minden körülmény között, hogy 
az élet elsősorban ne terhes, hanem a növekedés és a 
szabadság helye legyen. Ezért védjük az életet a foga-
nás első pillanatától az ember utolsó leheletéig.

1. Mennyire van jelen közösségünkben az élet 
ajándékának a tisztelete?

2. Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy 
minden megfogant gyermek Isten ajándéka? 
Hogyan mutatkozik ez meg a 
mindennapokban?

3. Milyen családjainkban a „gyermekvállalási 
kedv”?

4. Hol és hogyan találunk alkalmat arra, 
hogy gyermekeinkkel az élet fontosságáról

 beszéljünk és arról, hogy a foganás pillanatától
 emberről beszélünk?
5. Ki adja tovább a vallási értékeket a családban,
 közösségükben?
6. Mennyire téma vagy probléma közösségünkben, 

ismeretségi körünkben a terhességmegszakítás?
Jézus a gyermekeket hozta példaképként, amikor a 

tanítványoknak azt ecsetelte, hogyan juthatunk Isten 
országába (Mt 19,13-15; Mk 10,13-16; Lk 18,15-17). 

Ezért is annyira fontos, hogy az egyházmegyénk 
minden szinten odafigyeljen a gyermekekre.

A gyermekek elsődleges nevelői a szülők, így fejlő- 
désükért is felelősek. Őket segítik a nagyszülők. Mellet-
tük állnak többé vagy kevésbé hatékonyan egyházkö-
zösségeink a hitoktatástól kezdve a különféle foglal-
kozásokon át, a szentségekre való felkészítésig.

7. Hogyan neveljük gyermekeinket: van rá időnk, 
erőnk, türelmünk?

8. Mit jelent a szigor ma, hogyan tudunk 
következetesek maradni gyermekeinkhez?

9. Mikor játszunk, egyáltalán játszunk-e 
gyermekeinkkel?

Az otthoni nevelés mindenképpen magában foglal-
ja a vallási nevelés legfontosabb alapjait és azt a támo-
gatást, hogy a gyermekeket fokról-fokra bevezessük a 
hitéletbe: támogassuk a szentségek felvételéhez való 
előkészületet, a gyermekek megkeresztelkedését, az 
iskolai és plébánia hittanórán való részvételre törté-
nő buzdítás, a közös ima a családban, az első imák 
megtanítása és begyakorlása. De nem szabad elfe-
lejteni az iskolai oktatást sem. Ez is nagyon fontos 
szerepet játszik nem csak ismeretek továbbadásában, 
hanem nevelésben is. Az iskolában szerzett tudást 
fontos lenne otthon is tovább fejleszteni, odafigyelni 
a gyermekek tanulására.

10. Hogyan vannak jelen a keresztény élet elemei 
az otthoni nevelésben?

11. Hogyan imádkozunk otthon közösen?
12. Milyen gyakran szoktunk közösen 

templomba járni?
13. Hogyan fejezzük ki gyermekeink iránti 

szeretetünket?
14. Hogyan tanítjuk gyermekeinket, hogy 

elfogadják azokat is, akik nem barátaink, 
akár az iskolában a szegényebbek, más 
nemzetiségűek, romák, esetleg menekültek?

15. Hogyan látom az iskolai hitoktatást?
16. Hogyan támogatja az iskola a hittantanítást, 

és hogyan az egyházmegye?

Gyermek és ifjúsági 
munkadokumentum
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17. Mit tudunk, mit hallunk arról,
 hogy miért járnak iskolai hittanra a gyermekek,
 vagy miért nem?
18. Milyen tapasztalatom van a plébániai 

hitoktatással kapcsolatban?
19. Jónak tartanám-e, ha működne 

katolikus óvoda egyházmegyénk területén? 
Lenne-e igény rá?

20. Mi jut eszembe az elsőáldozásra való felké-
szítőkről? Hogyan zajlanak ezek a plébánián? 

A szülőkkel közösen a nyári szünetben is fontos 
figyelmet szentelni a gyermekeknek. Különböző prog- 
ramok szervezésével (táborok, oratórium, stb.) kö- 
zelebb hozhatjuk a gyermekeket az egyházmegye 
különböző részeiről. Ezek a találkozók közösségépí-
tő szerepet is játszhatnak, de egyben vallási elemeket 
is tartalmazhatnak.

21. Hogyan látom a gyermekek részvételét a nyári 
 programokban, amelyeket az egyházmegye 

vagy szerzetesközösségeink szerveznek?
22. Milyen tapasztalatokkal mentek egy ilyen 

nyári program után haza a gyermekek? 
A ministránsokkal való foglalkozás mindenkép-

pen hozzátartozik a rendszeres és rendes plébániai 
munkához. A ministráns szolgálat nemcsak tartást ad 
a gyermekeknek, hanem az oltár körüli szolgálat és az 
átváltoztatás közeli megélése segíti őket abban, hogy 
magukkal vigyék ennek jelentőségét a mindennapok-
ba is. Ők azok, akik már nagyon korán megérthetik, 
hogy a kenyér és a bor átváltoztatása nemcsak egy 
tőlünk független esemény, amelynél asszisztálhatunk, 
hanem az egy olyan esemény, amely értünk történik, 
s melynek részesei lehetünk, ha átadjuk magunkat 
annak az isteni szeretetnek, amely a szentáldozatban 
jelenvalóvá lesz és amely minket is átváltoztat, egyre 
inkább szeretőbb emberré tesz bennünket is, szent-
miséről szentmisére.

23. Hogy állunk ministránsok terén a plébániánkon?
24. Milyen foglalkozások vannak számukra?
25. Milyen lehetőség lenne arra, hogy foglalkozzunk 

ministránsokkal? Akarjuk-e, hogy gyermekeink 
ministráljanak?

26. Ministrálhatnak-e a lányok is, vagy csak 
fiúministránsok vannak a plébánián?

27. Ha jönnek, miért jönnek a gyermekek 
ministrálni? Ha nem, miért nem? 
Hogyan hívhatnánk meg őket?

Egyházmegyénk területén nagyon sok hátrányos 
helyzetben élő gyermek nevelkedik. A mélyszegény-
ség, a hiányos szociális hálózat, az egyedülálló szülők 
helyzete nem mindig hat pozitívan a gyermekek életé-
re. Ahol csak lehet, segítenünk kell a szegény sorsú 
gyermekek mind zökkenőmentesebb fejlődésében. 
Vonatkozik a halmozottan sérült gyermekekre is, és 
a szülői szeretetet nélkülözőkre.

28. Tudjuk-e, hány szegény vagy különös 
hozzáállásra szoruló gyermek van 
a plébániánk területén? 
Hogyan tudnánk feltérképezni őket?

29. Hogyan segítjük a nagyon rossz sorban 
élőket, különösen a gyermekeket?

30. Van-e szegények látogatása vagy különféle 
gyűjtés számunkra?

31. Mi a véleményem és mit tudok az egyházon 
belül gyermekekkel szemben elkövetett 
szexuális visszaélések kapcsán? 
Hogyan tudnánk gyermekeinket és fiataljain-
kat is ilyen vonatkozásban védeni? 

Fiatalnak lenni a mai világban
A fiatalok sok külső és belső lehetőség és kihívás 

előtt állnak. Némelyek a helyi körülményekhez kapcso- 
lódnak, mások az egész világot átölelik. Ennek a tuda- 
tában az egyháznak meg kell vizsgálnia, hogyan gon- 
dolkodik az egyház a fiatalokról, hogyan viselkedik 
velük, annak érdekében, hogy egy megfelelőbb, ered- 
ményesebb és érdeklődésüket felkeltő, biztos és meg- 
bízható útitárs legyen számukra. A fiatalok alatt értjük 
a 16-29 év közöttieket. Ezt az életszakaszt sajátságos 
kihívások, lehetőségek, nehézségek jellemzik, ezért is 
fontos, hogy különösen is figyelmet szenteljünk nekik.

A fiatalok helyzetével, világával, kihívásaival az 
Egyház mindig is foglalkozott. Ebben a munkában 
Jézus Krisztust, isteni Mestere példáját követi, aki 
minden ember számára elérhetővé akart válni. Az 
Evangéliumból tudjuk, hogy a fiatalokat, akik hozzá 
jöttek, tanácsokkal látta el (Mk 10,21), a tanítványai 
közül pedig János volt a legfiatalabb, akit különösen 
is szeretettel illetett. Ő a szeretett tanítvány, aki még 
a szenvedésben sem hagyta magára Jézust, ott állt a 
keresztje alatt.

32. Vannak-e a közösségünkben fiatalok? 
Hogyan vannak ők jelen?

33. Hogyan vesznek részt a közösség életében? 

3
Folytatása a 4. oldalon
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34. Milyen rendezvényeket szervezünk nekik a 
plébánián?

35. Mi az, ami különösen is vonzó a fiatalok számá-
ra a helyi közösségben, városban, faluban?

36. Vannak olyan fiatalok, akik részt vennének a 
közösségi élet szervezésében?

37. Hogyan bátorítjuk egyházként a fiatalokat, 
vagy csak a tiltást és a szigort látják 
az egyházban?

38. Mit lehet tenni annak érdekében, 
hogy a fiatalokat ne elijesszük hanem, 
hogy azt érezzék az egyház az, akire minden-
ben mindenkor mindennek ellenére számít-
hatnak, mert mi az Irgalmas Isten szerető és 
váró arcát mutatjuk neki? 

A világ és benne az élet gyorsan változik. Érvényes 
ez a mi egyházmegyénkre is, az itt élő fiatalokra. Ezek 
a változások néha csak a helyi adottságok eredményei, 
de sokszor egy világot átfogó társadalmi, szociológia, 
kulturális folyamat következménye.

Egyik jellemzője a fiatalok mai helyzetének az 
állandó változás, a megbízható alapok átrendeződé-
se, az autoritások átrendeződése. Ez ellen nem harcol-
hatunk, egyházként, felelőtlenség úgy viselkednünk, 
mintha ez visszafordulna. A kérdés, mit kezdünk 
ezzel és hogyan tudjuk a fiatalokat szeretettel ráve-
zetni arra, hogy tájékozódni tudjanak a mai világban. 
Ma mindenki rengeteg információs anyaggal, hírrel, 
jelenséggel találkozik. Nehéz ebben a híráradatban 
megtalálni mindig a megfelelő anyagot, nehéz ráérez-
ni, melyek azok az információk és hírek, amelyek egy 
jobb világot segítik elő, amelyek a békét szolgálják és 
értelmetlen szenvedéseknek veszik elejét. Ez vonat-
kozik mindenkire, de különösen a mai kor fiataljaira, 
akik már a média világ sokszínűségébe születtek bele, 
akiknek sokszor az okostelefon előbb a kezükben volt, 
mint akármilyen más információs adattároló és közve-
títő eszköz. Fontos tudatosítanunk egyházként, plébá-
niai közösségként, hogy mindez nem rossz, mindez 
nem egy párhuzamos világ, hanem mindennapja-
ink része, akárcsak az utazás, a telefon vagy bármi 
más. Nem eltiltani és elzárni kell ezeket a fiataloktól, 
hanem arra kell rávezetni őket, hogyan kell ezeket az 
élet jobbá, szebbé tételére használni. És erre számos 
kezdeményezés van már világszerte.

39. Hogyan reagálok a fiatalok digitális
 beállítódására? Elítélem-e a fiatalok túlzottan
 digitalizált világát?

40. Hogyan segítem őket abban, hogy ezeket 
megtanulják megfelelően használni?

41. Milyen pozitív példákat tudok arra, hogy 
a fiatalok életébe ügyesen integrálták a 
különféle alkalmazásokat?

42. Mit tesz plébániánk annak érdekében, hogy 
a fiatalok megtanulják használni 
a digitális eszközöket és szépen éljenek ebben 
a digitális világban? 

Bizonytalanság van a jövőt illetően is: egyház-
megyénk területén sokszor nehéz megfelelő tovább-
képzést találni (kevés iskolai képzés, a nyelvek prob-
lémája), a demográfiai és elvándorlási jelenség miatt 
gyorsan szűnnek meg a középiskoláinkban a külön-
böző képzések. A középiskolások száma egyházme-
gyénk területén nagyon gyorsan csökken, amely az 
iskolák központosításához vezet. A következő nagyobb 
településeken van középiskolai oktatás: Törökkanizsa, 
Csóka, Törökbecse, Nagykikinda, Nagybecskerek, 
Pancsova és Versec.

43. Hogyan vesznek részt a hétvégén a városokból
 hazatérő fiatalok a közösség életében?
44. Hogyan működik a tapasztalatcsere ilyenkor 

a szülők és a fiatalok között?
45. Milyen nehézségekkel küszködnek fiataljaink 

egyedül a városokban?
46. Ha fiataljaink nem otthon laknak, 

van-e ott kapcsolatuk a középiskola idején 
a helyi plébániával?

47. Hogyan lehetne velük éreztetni, hogy nincsenek 
egyedül, mit tehetünk ennek érdekében?

48. Mit tudunk egyházi kollégiumainkról?
49. Miért fontosak ezek a kollégiumok 

az egyházmegyében? 
A fiatalok sokszor az élet különböző lehetőségeit 

mérlegelve, kevésbé figyelnek oda a vallási életre, olyan 
értelemben, mint ahogy ezt az idősebbek elvárnák. Ha 
az általános elvárás az, hogy egy keresztény a temp-
lomba megy, imádkozik, részt vesz a plébániaközös-
ség életében, akkor lehet, hogy nehéz lenne konkrét 
adatokkal szolgálnunk a fiatalok vallásosságáról. De 
ha a más emberekre való nyitottságukat, a lelkesedés-
re való hajlamukat látjuk, akkor már másképp kell 
látnunk a helyzetüket.

A statisztikai adatok szerint a bérmálkozás után 
van egy törés a fiatalok és az Egyház közötti kapcso-
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latban. A bérmálkozók száma bár nagyrészt növek-
vő tendenciát mutat az elmúlt tíz évben, utána mégis 
különböző okok miatt a megbérmáltak is sokszor 
eltűnnek az egyház életéből. Emlékeztetőül a bérmál-
kozók száma 2009-2017 között: 2009 – 251; 2010 – 
367; 2011 – 319; 2012 – 385; 2013 – 288; 2014 – 305; 
2015 – 313; 2016 – 230; 2017 – 296.

50. Mi a véleményem a bérmálkozók életkoráról? 
Jónak látnám-e ezt emelni? 
Miért bérmálkoznak a fiatalok?

51. Hogyan lehetne őket a bérmálkozás után is 
„megtartani” a közösségi életben?

52. Hogyan lehetne a bérmálásra való előkészületet 
érdekesebbé, tartósabbá tenni hosszútávon? 

A fiatalok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy 
erősek, tettre készek, szeretnének cselekedni, a vilá-
got megváltoztatni. Ferenc pápa mondja: „Ti, fiata-
lok erősek vagytok, az életetek olyan szakaszában 
vagytok, amikor nem vagytok híjával az energiának. 
Használjátok ezt az erőtöket és energiátokat a világ 
megjavítására, kezdve a hozzátok legközelebb eső való-
ságokon. Azt szeretném, hogy az egyházban bízzanak 
rátok felelősségteljes feladatokat, hogy legyen bátorság 
teret engedni nektek, ti pedig készüljetek fel rá, hogy 
magatokra vállaljátok ezt a felelősséget.” (Ferenc pápa, 
az Ifjúság világnapjára írt üzenete, 2018)

53. Hogyan vonjuk be a fiatalokat 
a plébánia életébe?

54. Milyen plébániai programokat lehetne nekik 
szervezni?

55. Hogyan bízhatnánk rájuk nagyobb felelőséget 
a gyermekpasztorációban?

56. Hogyan lehetne őket bevonni a ministráns 
munkába?

57. Milyen programot lenne fontos szervezni 
számukra esperességi vagy egyházmegyei 
szinten?

58. Milyen szerepe van a fiatalok életében 
a közösségnek? Tudnak-e közösségben lenni? 
Vagy nem? Ha nem, miért nem?

A középiskolai hittanórák nem nagyon látogatot-
tak. Sokszor a kevés jelentkező is fél vagy szégyenkezik 
nyilvánosan kiállni a hite mellett. Fontos ezért, hogy 
feltérképezzük kicsit iskolai hitoktatásunk helyzetét is.

59. Milyen a hangulat a középiskolás fiatalok 
körében, amikor vallásról van szó?

60. Mikor tapasztaljuk bennük nyitottságot 
hitük megvallására, vagy mikor szégyellik 
a hitüket, mert bántják őket a barátaik?

61. Mit várnak a fiatalok az Egyháztól?
62. Milyen nehézségei vannak a hitoktatóknak?
63. Milyen témák segítenék a hitoktatókat abban, 

hogy jobban tudják végezni szolgálatukat?
64. Hogyan tekintünk a fiatalok közében történő
 hitoktatásra, mit látunk: mi megy jól, 

hol lenne érdemes még javítani (plébániai 
és iskolai hitoktatás)?

Az Egyházunk sokszor és joggal az idősek egyhá-
zának számít. Ha megnézzük a templomba járókat, 
rendszeresen idősebb embereket találunk padjaink-
ban. A fiatalok valahogy távol vannak a hagyományos 
vallásos megnyilvánulásoktól (miselátogatás, ájtatos-
ságok, más hagyományos egyházi programok). Ha 
azonban konkrét akciókat szervezünk, amelyek a fele-
barátok vagy a teremtett világ fenntartására irányul-
nak, könnyebben tudjuk őket lelkesíteni (a bérmálási 
előkészület faültetési gyakorlata, idősek vagy rászo-
rulók látogatása, stb.).

65. Mit tudnánk szervezni a fiatalok számára, 
hogy érezzék fontosak?

66. Ki tudná kézbe venni a plébánián az ifjúsági 
munkát?

67. Ki tudná kézbe venni esperességi szinten 
az ifjúsági munkát?

68. Lenne-e igény arra, hogy egyházmegyei 
szinten nagyobb erőfeszítéssel figyeljünk az 
ifjúsági munkára? Milyen hangsúllyal? 
Ki tudná ezt végezni?

69. Hogyan látom a szerzetesrendek jelenlétét 
az ifjúsági munkában?

70. Hogyan látom a papok hozzáállását 
a fiatalokhoz?

71. Hallottam-e olyan ifjúsági programról, 
amit jó volna egyházmegyénkben vagy 
plébániánkon megszervezni?

A generációk közti kapcsolat mindig is kihívás 
volt a társadalmak számára, de ma, amikor nagyon 
nagy a mobilitás és hihetetlenül gyors az élet válto-
zása, az egyik legfontosabb kihívássá vált. Ebben a 
kapcsolatban mindenkinek megvan a saját szerepe és 
feladata. Fontos, hogy a generációk közti párbeszéd 
és együttlét mind jobb és több gyümölcsöt hozzon 

Folytatása a 6. oldalon
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mindenki számára. Nem véletlenül mondja Ferenc 
pápa: „Szükségetek van az idősek bölcsességére és 
látásmódjára. Miközben odatárjátok szárnyaitokat 
a szélnek, fontos, hogy felfedezzétek gyökereiteket, 
és meghallgassátok az előttetek járók tanúságtételét. 
Értelemmel rendelkező jövő építéséhez ismernetek 
kell a múlt eseményeit, és azokat illetően állást is kell 
foglalnotok. Nektek, fiataloknak megvan az erőtök, az 
időseknek pedig megvan az emlékezetük és a bölcses-
ségük.” (2017. február 27.)

72. Milyen a kommunikáció a különböző 
generációk között?

73. Mikor beszélgetünk otthon az élet különböző 
tapasztalatairól?

74. Milyen gyakran tudunk sort keríteni közös 
étkezésre otthon a családban?

75. Mennyire merik a fiatalok kérdezni 
a felnőtteket? Vannak-e tabu témák a 
családban?

76. Miben segíthet az egyház, a közösség, hogy 
a családok minőségi időt töltsenek együtt?

77. Tudunk-e gyengédséggel közeledni 
gyermekeinkhez, szüleinkhez?

Egyházmegyénk két kollégiuma (Nagybecskere-
ken és Muzslyán) fontos műhelyei a helyi egyházunk 
jövőjének. Az egyházi kollégiumok nyitottak a nem 
katolikusok számára is. Az egyházmegye területén élő 
szerzetesek vezetik ezeket az intézményeket. Ennek 
is köszönhető, hogy a keresztény értékek szervesen 
beépülnek a kollégium közösségének életébe és a neve-
lés szerves részét képezik. 

78. Mit tudunk egyházi kollégiumainkról?
79. Miért fontosak ezek kollégiumok 

az egyházmegyében?
80. Volna-e szükség más kollégiumokra is, 

más helyszínen?
81. Mit szeretnék elmondani, átadni a kollégiumot 

vezetők számára?
82. Hogyan tudnánk támogatni ezeket 

az intézményeket? 
A társadalomban érezhető letargia és érdektelen-

ség erősen hat a fiatalokra is, akik sokszor konkrét 
célok és tervek nélkül csak sodródnak az idővel. A 
kivándorlás gondolata számukra néha az egyetlen 
konkrét cél. Nyomasztó a munkanélküliség veszélye, 
az esélytelenség félelme.

83. Mitől félnek fiataljaink a leginkább?
84. Mibe kapaszkodnak?
85. Mi lenne segítség számukra?
86. Megtartó erőt jelent-e a közösség? 
Tudjuk, hogy lelkipásztoraink és segítőik prog-

ramokat szerveznek fiatalok számára ott, ahol ehhez 
megfelelő számú érdeklődő van. Mégis nagyon gyak-
ran a bérmálkozás után a fiatalokat csak a házassági 
felkészítőn látjuk újra.

87. Hogyan lehetne elérni a fiatalokat ma?
88. Van-e, lehetne-e gyermekmise vagy ifjúsági 

mise a plébániánkon? 
Mire lenne szükség ezek bevezetésére?

89. Mit lehet tenni ott, ahol a szülők már részben 
külföldön élnek, dolgoznak, és a gyermekek 
és fiatalok nevelését nagyszülők vagy rokonok 
vállalták fel?

A rohamosan változó világban a fiataloknak nem 
könnyű olyan döntéseket hozni, amelyek hosszú távon 
tudnák segíteni őket. Kultúránk egyik meghatározó 
eleme a lehetőségek sokasága, valós vagy nem mindig 
igazi „értékek” jelenléte. Ami tegnap jónak tűnt, ma 
lehet, hogy már „idejemúlt”, elavult. Ez nem csak a di- 
vatra és az okostelefonokra vonatkozik, hanem szak-
mákra, munkahelyekre és sokszor a kapcsolatokra is. 
Úgy tűnik, hogy az élet „habzsolása” sokszor a legfon-
tosabb. Ferenc pápa ezért mondja a fiataloknak: „So- 
kan azt hirdetik, hogy a pillanatnyi »gyönyör« a fontos, 
nem éri meg az egész életre elköteleződni, végleges, 
»örökre szóló« döntéseket hozni, mert nem tudhat-
juk, mit hoz a holnap. Én viszont azt kérem tőletek, 
hogy legyetek forradalmárok, ússzatok szemben az 
árral, igen, azt kérem, hogy lázadjatok fel az ideigle-
nesség e kultúrája ellen, amely voltaképpen azt hiszi, 
hogy ti nem vagytok képesek a felelősségvállalásra, azt 
hiszi, hogy ti nem vagytok képesek igazából szeretni. 
Én viszont bízom bennetek, fiatalok, és imádkozom 
értetek. Legyen bátorságotok, szemben úszni az árral!” 
(2013. július 28.)

A pillanatnyi örömök különböző formája leselke-
dik fiataljainkra: kábítószer, video játékok, okostelefon, 
kommunikáció a társasági médiában, dohány, szex. 
Összefogva az érintett szülőkkel, intézményekkel, azon 
kell dolgoznunk, hogy megelőzzük ezeket a jelensége-
ket és a fiatalokkal megízleltessük a jó döntés stabili-
záló és nyugalmat, belső békét jelentő értékét.
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90. Mire költik el a pénzüket fiataljaink?
91. Mennyi általában a zsebpénz összege?
92. Kitől tanulják meg, hogy hogyan kell bánni 

a pénzzel?
93. Mit teszünk a kis közösségekben élő fiatalok 

magánya ellen?
94. Lehetőségük van-e a fiataloknak arra,
 hogy megértsék és megtanulják, miért érdemes
 nem mindig csak rövidtávon gondolkodni, 

hanem hosszútávra befektetni pénzt, időt, 
munkát, energiát?

95. Honnan láthatják, hogy nem a divat (a telefon
 terén, vagy ruházatban) a legfontosabb?
96. Milyen nehézségekkel küszködnek fiataljaink
 a párkapcsolatok terén? Tévedések, csalódások
 esetén kihez mennek? Érzik-e a családban a 

feltétlen szeretet otthonát?
97. Hogyan működik a családos életre és felelős 

nemi életre való előkészítés közösségeinkben 
és családjainkban? 

A már előbb említett szociális problémák mellett a 
szegénység, a szülők külföldi munkavállalása rányom-
ja a bélyeget a helyi életre. Ennek egyik következ-
ménye, hogy a fiatalok sokszor nem figyenek eléggé 
felebarátaikra, elveszíthetik a szolidaritás iránti érzé-
küket. Ide tartozik a tájainkon is jelenlevő migráns 
problémához való viszonyulás. Ahogy egyházme-
gyénk püspöke írta 2015-ben:

„A keresztények számára minden ember EMBER, 
különösen a rászoruló ember. Mária és József Egyip-
tomba szöktek a kis Jézussal, amikor Heródes a gyer-
meket kereste. Ezek az emberek a halál, az éhség, az ül- 
döztetés elől menekülnek. Nagy részük egyszerűen csak 
át akar jutni Szerbián, Magyarországon, Ausztrián ke- 
resztül a „megígért” földre: Németországba, Dániába, 
Hollandiába, Nagy-Britanniába… Lehetőségeinkhez 
mérten segítsünk nekik, ha tudunk. Ne sajnáljunk tőlük 
egy-két jó falatot, vagy pár üveg vizet. Most pedig, hogy 
lassan beköszönt az ősz, próbáljunk melegebb ruhát ad- 
ni nekik, ha rászorulnak. Nem tudunk mindenkin segí- 
teni, de az sem igaz, hogy nem tudunk senkinek sem 
segíteni. És még egy gondolat: ha már úgy döntünk, vagy 
érezzük, hogy nem tudunk rajtuk segíteni, akkor még 
véletlenül se használjuk ki őket. Semmilyen módon.”

Ehhez a témához szól Ferenc pápa is: „Különös-
képpen rátok, fiatalokra bízom azt a feladatot, hogy 
ismét az emberi kultúra középpontjába állítsátok a 
szolidaritást. […] Meg kell tanulnunk a szegények 
mellett állni. Ne tömjük tele a szánkat szegényekről 

szóló szép szavakkal! Találkozzunk velük, nézzünk a 
szemükbe, hallgassuk meg őket! A szegények konkrét 
alkalmat jelentenek számunkra, hogy magával Jézussal 
találkozzunk, hogy megérintsük az ő szenvedő testét.” 
(2014. április 13.)

98. Meglátom-e a szegényekben, menekültekben 
(migránsokban) a felebarátimat, 
akiknek segítenünk kellene?

99. Hogyan motiválhatjuk a fiatalokat, hogy 
aktívan részt vegyenek a közösségi életben 
ezen a téren is: szolidaritás, karitatív akciók?

100. Milyen más szolidaritási tevékenységet 
tudnánk szervezni a fiataljainknak?

101. Milyen a fiatalok viszonya 
a környezetvédelemhez? Milyen akcióik 
vannak a környezetvédelem kapcsán? 

Nagyon gyakran másnak szeretnénk látni a fiatal-
jainkat, mint amilyenek. Ez téves magatartás! Nem 
photoshoppolhatjuk vagy retusálhatjuk őket, mert 
akkor épp egyediségüket, szépségüket, frissességüket, 
kritikus énüket veszítenénk el, amire nagy szüksége 
van a jövőnek. Nyitogassuk előttük az ajtót, adjunk 
teret nekik, hogy megtanulják bontogatni a szárnya-
ikat, bátorítsuk őket, hogy merjenek szembenézni a 
félelmeikkel, ezeket konkretizálják. Dolgozzunk azon, 
hogy tudjanak megkülönböztetni, tájékozódjanak a 
mai világba azzal a friss üde lelkülettel, melyet Jézus 
is oly annyira értékelt bennük. Engedjük, hogy növe-
kedjenek mellettünk, ne határokat szabjunk nekik, 
hanem tanítsuk meg őket arra, hogy mit jelent fele-
lősség teljesen kiállni egy jó ügy mellett. Bíztassuk 
őket Ferenc pápa szavaival: 

„Soha ne veszítsétek el annak jó ízét, hogy találkoz-
hattok új emberekkel, barátokat szerezhettek, együtt ál- 
modhattok és haladhattok az úton másokkal. A hiteles 
keresztények nem félnek tőle, hogy megnyíljanak má- 
sok felé, és osztozzanak velük életterükön, hogy ezek-
ből a testvériség terei válhassanak. Ne engedjétek, fiata- 
lok, hogy kihunyjon bennetek a fiatalság csillogása egy 
bezárt szobában, amelynek egyetlen ablaka a világra a 
számítógép és az okostelefon képernyője. Nyissátok ki 
életetek ajtajait! Életetek terét és idejét konkrét embe-
rek, mély kapcsolatok népesítsék be, akikkel hiteles és 
valós tapasztalatokon osztoztok a hétköznapokban.” 
(Lásd: Ferenc pápa üzenetét az Ifjúság Világnapjára, 
2018. március 24)

Útmutató a dokumentum megbeszéléséhez: 
A kérdéseket tárgyalhatjuk csoportosítva, úgy ahogy a 

dokumentumban együtt szerepelnek, egy-egy téma után.
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A gyermekekről és fia- 
talokról szóló munkadoku-
mentum, amelyet most ka- 
punk kézhez és őszig be- 
szélhetünk róla, egy frap-
páns (találó, hatásos) mon- 
dattal és egyben egy alap-
igazsággal kezdődik: „A 
gyerekek a jövőt jelentik!” A 
dokumentum témáját ille- 
tően azonban megtoldhat-
juk még egy csoporttal: a 
fiatalok is (a jövőt jelentik).

Egy ismert régi kínai 
közmondás ezt mondja: 
„Aki száz évre előre gon- 
dol, az fát ültet, aki ötszáz 
évre előre gondol, az gyer-
mekeket nevel.” Dávid ki- 
rály édesanyja, akinek ne- 
vét sem ismerjük, és apja, 
Izáj valószínű sohasem 
gondolták, hogy egyik 
fiúkból ki lesz: Isten Fiának, 
a megtestesült második is- 
teni személynek, vagyis Jé- 
zusnak méltó nemzetség-
fője („Dávid nemzetségé- 
ből”, halljuk többször a 
Szentírásból)! És millió-
számra lehetne példákat 
mondani, hogy egy-egy 
gyermekből ki-mi lett...

A munkadokumentum 
elején áll ez a kijelentés is: 
„Isten minden élet forrása, 
mi itt a földön pedig ennek 
a forrásnak munkatársai 
lehetünk úgy, hogy teret 
biztosítunk az élet növeke- 
désének, a személy fejlődé-
sének és alakulásának. Tőle 
származik minden élet, mi 
az élet továbbadásában csak 
munkatársai vagyunk.” 
Igen, ez a nagy megtisz-
teltetés ér minden szülőt, 
mert Isten munkatársa lesz, 
amikor elfogadja és növeli 
a gyermeket, gyermekeket.

A szülőknek ezt az „Is- 
ten-munkatársi” mivoltát 
akarja ez a munkadoku-
mentum aláhúzni és lehe-
tőséget adni sokunknak, 
hogy velük együtt végig-
gondoljuk e szent feladat 
örömeit, kihívásait, nehéz-
ségeit – hiszen a gyermek 
nem egyedül „csak a szülőé”, 
hanem a társadalomé, az 
Egyházé is és főleg Istené, 
az „élet lehelete” és a kereszt-
ség szentsége által. Így a 
gyereknevelés közös felada- 
tunk, gondunk, örömünk.

Azt hiszem – nem va- 
gyok egészen biztos benne, 
mert nem vagyok/voltam, 
iskolás gyermek szülője – 

de az utóbbi évtizedek alatt 
egyetlen társadalmi intéz-
mény sem szólt ennyi figye-
lemmel, gonddal, szere-
tettel hozzátok, kedves 
szülők és nevelők, mint a 
helyi Egyházunk ezzel a 
munkadokumentummal, 
amellyel kb. száz kérdés-
sel belevon benneteket és 
mindannyiunkat egy olyan 
komoly eszmecserébe és 
útmutatásba, amely sok 
gyümölcsöt hozhat szent 
és felelős életfeladatok-
hoz és életfeladatunkhoz: 
hogy tapintatosan segítsük 
gyermekeinket, fiataljain-
kat életútjuk kibontakozá- 
sában, hogy elérhessék 
mindazt a földi és örök jót, 
amire emberi mivoltunk-
ban mindannyian meghí-
vást kaptunk Istentől.

Az imént említett egy- 
házi részről indított kez- 
deményezést a nevelési 

kérdések megtárgyalásá- 
ról nem szánom kritiká-
nak a többi társadalmi in- 
tézmény felé, már csak azért 

sem, mert ha nem tarta-
nánk ezt az egyházmegyei 
zsinatot, nekünk sem jutott 
volna eszünkbe, hogy ilyen 
széles körben és ilyen mé- 
lyen elbeszélgessünk ezek-
ről a dolgokról. Ezt kizá-
rólag csak a Szentléleknek 
köszönhetjük!

Ezért hívunk Titeket, 
kedves fiatalok, szülők és 
idősek, jöjjünk el okvetle-
nül e munkadokumentum 
tárgyalási találkozóira, hi- 
szen szinte „élet-halál” ügy 
amiról szó van, s meglát-
juk mennyi fényt, örömteli 
megértést, nevelő kritikát, 
pozitív viselkedési válto-
zásokat, stb. hozhatnak/
hoznak majd e találkozók.

És mielőtt eljönnénk 
ezekre, olyan jó, ha vissza-
nézünk a múltba. Ferenc 
pápa többszöri felhívását 
is olvashatjuk a munka-
dokumentumban, hogy 

Gyermekekről és fiatalokról
Szentbeszéd gyanánt a Gyermek és ifjúsági munkadokumentum kapcsán

8
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Jó nekünk itt!
Programok a zsinat jegyében

mennyire fontos tanulni 
a múltból. Hát tanuljunk 
ebből is, amit egy könyv-
ből idézek: Mit hallunk ma 
nap mint nap a fiatalokról? 
Például efféle kiábrándult 
nyilatkozatokat:

„Fiatalságunk [...] rosz-
szul nevelt, fittyet hány a te- 
kintélyre és semmiféle tiszte-
letet nem tanúsít az idősek 
iránt. Manapság fiaink [...] 
nem állnak fel, amikor a 
helyiségbe belép egy idős 
ember, feleselnek a szüle-
ikkel és fecsegnek ahelyett, 
hogy dolgoznának. Egysze-
rűen kiállhatatlanok.”

„Nem táplálok többé 
semmiféle reményt orszá-
gunk jövőjét illetően, ha hol- 
nap a mai fiatalság kerül 
hatalomra, mert ez a fiatal-
ság kibírhatatlan, nem is- 
mer mértéket, egyszerűen 
rettenetes.”

„A világ válságos helyzet- 
be került. A gyermekek nem 
hallgatnak többé a szüleik-
re. Nem lehet messze a világ 
vége.”

„A fiatalság velejéig rom- 
lott. A fiatalok elvetemültek 
és semmirekellők. Sohasem 
lesznek olyanok, mint a ré- 
gi idők fiatalsága. A mai fia- 
talok nem lesznek képesek 
megőrizni kultúránkat.”*

Mintha a legfrissebb új- 
ságcikket olvasnánk. Azon- 
ban az első idézet Szókra- 
tésztől való (Kr.e. 470-399), 
a második Hésziodosztól 
(Kr.e. VII. sz. első fele), a 
harmadik egy egyiptomi 
szerzetestől (2000 éve), 
az utolsó pedig több mint 
3000 éves, Babilon romjai 
között találták egy égetett 
agyagtáblán.

Az imént idézett ókori, 
Krisztusunk születése előt- 

ti emberi vélemények meg- 
tanítanak arra, hogy ne 
higgyünk túlságosan az 
emberi véleményekben, 
jóslatokban. Azóta hány 
generáció múlt el... Milyen 
borzasztóan kellene kinéz-
nie a világnak, ha csak em- 
beri elvárás szerint történ-
tek volna a dolgok... Isten 
tartja kezében a világot, Ő 
képes a legnagyobb rossz-
ból, Fiának meggyilkolá- 
sából a legnagyobb jót fa- 
kasztani: a mi megváltá- 
sunkat!!!

Tehát ne a sok rosszon 
„csámcsogjunk”, amit a vi- 
lágban, a fiatalok életében 
látunk, hanem tegyük meg 
azt, amire Isten hív most itt, 
Bánátban e zsinati folya-
matok alatt: nézzük meg, 
mit tudunk jobban, szebben, 
értékesebben tenni mint 
eddig tettünk gyermeke- 
ink fiataljaink érdekében. 

És ti is fiatalok, mit tud- 
tok ti tenni egymásért és 
másokért, hogy e világban 
ne a Gonosz országa, ha- 
nem Isten országa növe-
kedjen – és azt egyszerű-
en, jézusi módra tegyétek, 
a többit meg mind bízzá- 
tok, és mi idősebbek is bíz- 
zuk Istenre, az Atyára. Ő 
a történelem abszolút ura! 

És éljünk szívünkben 
békésen, bízva Isten végte-
len irgalmában, jóságában, 
erejében, mert „ahol elha-
talmasodott a bűn, túláradt 
a kegyelem.”(Róm 5, 21)

Mons. Gyuris László
püspöki helynök

* J. M. Petitclerc, szalézi pap, fia- 
talok evangelizációjáról szóló 
könyvéből (Keszeli Sándor 
jegyzetéből)

Különleges nevelési igényű hittanosok 

találkozója a püspökségen

Dél-bánáti hittanosok találkozója Versecen

Rajzpályázat díjazottainak fogadása a püspökségen
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Dr. Német László SVD püspök, Dr. Csiszár Klára 
pasztorálteológius és Prof. Dr. Máté-Tóth András 
valláskutató sajtótájékoztatót tartottak június 

22-én, amelyen a főpásztor bemutatta a zsinati folya-
matokban részt vevő két professzort. Dr. Német László 
SVD tíz éve vezeti a Nagybecskereki Egyházmegyét, 
amelynek jövőjét mindig többéves tervekben fogalmazta 
meg munkatársaival együtt. A püspökség alapításának 
huszonöt éves jubileumát egy hároméves előkészület 
előzte meg; ezt egy ötéves pasztorális terv megvalósítása 
követte. A zsinat előkészítését 2016-ban kezdték, s 2017. 
december 3-án nyitotta meg a főpásztor Bánát hívő népe 
jelenlétében. A zsinat, amely 2020 szeptemberében zárul 
egy hosszú távú pasztorális víziót vetít előre. 

Dr. Csiszár Klára a zsinati folyamatok teológiai ta- 
nácsadójaként beszélt a zsinat fogalmáról, a „Jó nekünk itt” 
mottóról; a nyitott szivárványszínű szívet ábrázoló zsina-
ti logó jelentéséről; s magukról a munkafolyamatokról. 
Elmondta, hogy az első témát, valamennyi dokumen-
tum alapját képező evangelizációt már feldolgozták. Az 
adatok összesítését ebben a témában a nyár folyamán 
elvégzik.

A sajtó munkatársai számára emberközelibbé tette a 
Nagybecskereki Egyházmegye életét meghatározó folya-
matokat, amelyekben teológiai tanácsadóként vesz részt 
és koordinátorként segíti Prof. Dr. Máté-Tóth András 
pasztorálszociológiai felmérését.

Pasztorálszociológiai felmérést első ízben végeznek 
Bánát és Bácska területén. Ugyanis ezzel kapcsolatban 
a Renovabis pályázata lehetővé teszi, hogy ne csak a 
Nagybecskereki, de a Szabadkai Egyházmegyében is 
elvégezzék a kutatatást, amelynek keretében az embe-
rek vallásgyakorlatát, az egyházhoz való hozzáállását, 
az egyház társadalmi funkcióit vizsgálják. Legalább ezer 
személy megkérdezésével próbálnak minél reálisabb 

képet felvázolni a jelen helyzetről a szociológiai felmé-
rések kritériumai alapján. Ezzel egyidejűleg egy „belső” 
felmérést is elvégeznek a plébániákon, amelybe az aktív 
vallásukat gyakorló hívőket kapcsolnák be. A felmé-
rés kiterjedne az egyház magyar és szerb nyelven írott 
sajtóban való jelenlétének tanulmányozására is, amely 
egyéves periódust venne alapul.

A lelkipásztori munkánál a társadalmi helyzetet is 
ismerni kell. A közvéleménykutató intézettel együtt 
végzendő felmérés egy társadalomkép, amely rámutat 
az emberek elvárásaira az Egyházzal szemben – hang-
súlyozta Prof. Dr. Máté-Tóth.

Délután a főpásztor, a teológiai tanácsadó és Prof. 
Dr. Máté-Tóth András a közép-bánáti plébániai animá-
torokkal is találkoztak. Utóbbi ismertette a felméréssel 
kapcsolatos tudnivalókat és egyeztetett az animátorokkal 
arról is, hogy milyen témákat szeretnének viszont látni 
a zártkörű, plébániaközösségeket érintő felmérésben. 

A tervek szerint a felmérést az ősz folyamán (októ-
ber-november) elvégzik, az eredményeket pedig janu-
árban tennék közzé. 

Pasztorálszociológiai felmérés 
egyházmegyénkben
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Az evangelizációs 
munkadokumen-
tum megbeszélésére 

egy hónap állt a plébánia-
közösségek rendelkezésére. 
Az egyházmegye minden 
plébániáján, több filiában 
valamint egyházmegyei 
intézményeinkben, kollégi-
umainkban is feldolgozták, 
valamennyi lelkipásztor 

részt vett megvitatásában a 
hívekkel együtt. Hatvanhat 
csoportban mintegy hét- 
százötven személy mond-
ta el véleményét az evan-
gelizáció témában. Arról, 
hogy hogyan dolgoztak 
egy-egy közösségben, az 
animátorok tudósítottak, 
akiknek ezúton is köszön-
jük munkáját.

Az első munkadokumentum 
megbeszélése közösségeinkben

Beodra

Nezsény

Versec

Padé

Hódegyháza

Fiúkollégium

Lánykollégium
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Közelgő fontos 
események
2018. július15.
A plébániák megkapják a 
gyermek és ifjúsági munka- 
dokumentumot, amelyet zsi- 
nati csoportokban dolgoznak 
fel. A jegyzőkönyveket min- 
den plébániára nyomtatott 
formában elküldjük, emel-
lett a plébánosok és a plébá-
niai animátorok elektroni- 
kusan is megkapják. A jegy-
zőkönyvek beküldési határ-
ideje: 2018. október 15. 

2018. október 14.
Templomlátogatók korosz-
tály szerinti számlálása. Az 
adatokat a következő hét fo- 
lyamán beküldeni a Püspöki 
Hivatalba.

2018. október 17.
Papok lelkinapja Nagybecs-
kereken. További informáci-
ók a Gellért-listán érkeznek 
a találkozóval kapcsolatban.
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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 terem-
tett világban. Te vagy Egyházunk Lelke. Tekints rám és egyházmegyénk 
minden tagjára. Vezess bennünket, hogy egyházmegyénk első zsinata felis-
merje közösségünk kihívásait, feltárja erősségeinket és rámutasson gyen-
geségeinkre. Te mutass utat és adj erőt ahhoz, hogy megvalósítsuk mind-
azt, amit segítségeddel 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.
A zsinati imát imádkozzuk minden szentmise után, és otthonainkban személyes 

imádságunkban se feledkezzünk meg imádkozni egyházmegyénk zsinatáért.

A zsinati koordináló bizottság 
folyamatosan találkozik, június 
22-én tartotta ötödik ülését, ame- 
lyen részt vett a zsinat teológiai ta- 
nácsadója, Dr. Csiszár Klára és a kö- 
zeljövőben elvégzésre kerülő pasz- 
torálszociológiai felmérés vezetője, 
Prof. Dr. Máté-Tóth András. A koor-
dináló bizottság tagjai elemezték az 
elmúlt két hónapot, amelynek során 
feldolgozásra került az első munka-
dokumentum, amelynek témája 
az evangelizáció volt. A koordiná-
ló bizottság tagjai kiemelték, hogy 
egyik legfontosabb gyümölcse a 
zsinati folyamatoknak, hogy a plébá-
niaközösségek nyitottakká válnak a 

párbeszédre, az emberek megtapasz-
talják, hogy fontos a véleményük, 
hogy egy-egy témát több alkalom-

mal is megvitathatnak. A következő 
feladat a gyermek és ifjúság munka-
dokumentum kiküldése a plébáni-
ákra és a Zsinati Hírek harmadik 
számának előkészítése, amelyet július 
15-ig kiküldenek a plébániákra.

Zsinati életképek


