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Zsinati Hírek
Amit a zsinatról tudni érdemes

A zsinati folyamatok lelki kísérője 
Danku Balázs nagybányai plé- 
bános (Románia – Szatmári 

Egyházmegye) egyházmegyénk papjai 
számára lelkinapot tartott október 
17-én.

Egyházmegyénk első zsinatában 
mi papok is aktív szerepet vállalunk, 
amelyben közvetlen munkatársaink a 
zsinati animátorok. Mindezt azonban 
a plébániaközösség tagjai nélkül nem 
tudnánk megvalósítani. A zsinat célja, 
hogy felmérjük a helyzetet egész Bánát 
területén, s meghallgassuk a véleménye-
ket egy-egy témakörben. Fontos, hogy 
mindenki elmondja és elmondhassa 
véleményét! Legyünk ezért nyitottak 
és türelmesek egymás iránt! Hagyjuk 
működni a Szentlelket!

A mindennapokhoz és a zsinati mun- 
kánk minél hatékonyabb végzéséhez 
szükség van arra is, hogy lelkipásztor- 
ként képezzük magunkat és lélekben töl- 
tekezzünk. A papi lelkinap erre nagyon 
jó alkalmat adott. Az elmélkedések 
témája a kegyelem működése az Egyház 
életében volt. Tudjuk, hogy a kegyelem 
Isten ingyenes ajándéka. Az azonban 
rajtunk múlik, hogy észrevesszük-e a 
kegyelmet az életünkben, s lehetőséget 
adunk neki, hogy működjön bennünk. 

Kívánom, hogy egyházmegyénk 
első zsinatának folyamatai során megta-
pasztaljuk hívők és papok egyaránt az 
isteni kegyelmet, s engedjük, hogy árad-
jon bennünk és egész Bánátban!

Csipak Csaba
Irodaigazgató, a Koordináló Bizottság tagja

Család 
munkadokumentum

Remekmű
Szentbeszéd gyanánt 
a Család 
munkadokumentum 
kapcsán

Jó, jó, jó, jó, jó – 
Jó nekünk ITT lenni!!!
Programok 
a zsinat jegyében

Bánáti 
termőföldünk
Szent Gellért ünnepe 
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Zsinati életképek
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Zsinati ima
Egyházmegyei 
zsinatunk 
hivatalos imája

Közelgő fontos 
események

A tartalomból

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

Egyházmegyei Zsinat
2017–2020

Sinoda Biskupije

Feladatunk, hogy 
észrevegyük a kegyelmet!2
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I. Általános bevezető
Az emberi kapcsolatok egyik legmélyebb formája a 

család. Nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a család 
a társadalom alapsejtje, amely az állam, és minden más 
közösség előtt létezett. Isten nem magányos lényként 
teremtette az embert, hanem társas lénynek akarta. 
Az ember csak másokkal való kapcsolatában képes 
növekedni és megvalósítani hivatását. 

A társadalom új tagjai általában családban szület-
nek, és ott kapják meg a közösségi élethez szüksé-
ges képességeket. Ott sajátítják el a közösségi erénye-
ket is és tapasztalják meg a közösségi kapcsolatokat, 
egymás megbecsülését és nagylelkű segítését, a bizal-
mat, áldozatvállalást és hogy mit jelent odaadásban 
élni. A család az irgalmasság testi és lelki cselekede-
teinek az iskolája és első otthona, hogy aztán onnan 
indulhasson a megbocsájtó és segítő szeretetet a társa-
dalom felé is. Így a család, mint a szeretet műhelye 
át tudja alakítani maga körül az emberi viszonyokat 
a társadalomban.

1. Hogyan kapcsolódik be családunk 
a társadalmi, plébániai folyamatokba?

2. Sikerül-e keresztény családjainknak példa-
mutató életükkel, munkájukban pedig lelkiis-
meretes odaadással, mások iránti szeretettel 
végezniük munkájukat a társadalomban?

3. Segítik-e egymást közösségeikben, 
plébánián a keresztény családok? 
Milyen példák vannak erre?

II. A család a Teremtő terve szerint
Isten már a teremtéskor meghatározza a család-

modellt, amikor – a Szentírás tanúsága szerint – „saját 
képére és hasonlatosságára férfinak és nőnek” (Ter 
1,27) teremtette az embert, hogy kölcsönös szeretetük, 
egységük, egyenlőségük által a Szentháromság szere-
tetközösségének visszatükrözői legyenek a világban. 

„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez 
ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” (Ter 2,24). Csak 
ebben a kapcsolatban találják meg a megfelelő társat, 
aki ki tudja tölteni életüket, vágyaikat és kívánságaikat.

A Katolikus Egyház Katekizmusa értelmében: „Egy 
férfi és egy nő, akik házasságban egyesülnek, csalá-
dot alkotnak, gyermekeikkel együtt. Ez az intézmény 

független a közhatalom mindenfajta elismerésétől, 
sőt azelőtt létezik.” (Katolikus Egyház Katekizmusa 
2202) A család ma már sokkal tágabb értelemben él 
a köztudatban. Ide tartoznak a nagyszülők, a tágabb 
rokonság, komák, baráti kör.

Amikor egy férfi és nő a házasság kötelékében 
egyesül, Isten kegyelmét kapják arra, hogy szabadon 
egymásnak megígérjék és megéljék a kizárólagos és 
kitartó szeretetet.

A házasság a katolikusok számára szentség, kegyel-
mi erőforrás, nem csak megkötésének pillanatában, 
hanem a házasság egész tartalma alatt. Ez azt jelenti, 
hogy a család a kegyelem működésének megszentelt 
helye. Jézus minden házasságot felbonthatatlannak 
tekint, mondván: „Amit Isten egybekötött, ember 
szét ne válassza.” (Mt 19, 4-6) 

A család olyan szeretetközösség, ahol a tagokra 
feladatok is hárulnak és ahol nehézségekkel is szem-
be kell néznie. Krisztustól a házastársak kegyelmeket 
kapnak, hogy a nehézségeket kezelni, oldani tudják. 

A családban megélt isteni és emberi szeretet az 
az erő, amely a mindennapi életben rengeteg erőt, 
biztonságot és lendületet adhat. Itt tanulják meg a 
keresztények, hogy minden keresztény család arra 
hivatott, hogy „családegyház” legyen, felragyogtassa 
az evangéliumi erényeket, és a jóság kovászává váljon 
a társadalomban (Ferenc pápa, 2015. december 27.).

4. Véleményem szerint elavult-e a család 
intézménye ma?

5. Milyen az én családképem?
6. Mit jelent az, hogy a házastársak 

egyenrangúak?
7. Melyek a keresztény család erősségei?
8. Mi segíti a keresztény családokat abban, 

hogy könnyebben megoldják mindennapi 
nehézségeiket?

III. A család feladata
Egyházunk tanítása szerint „A házasság és a család 

a házastársak javára, gyerekek nemzésére és nevelésére 
van rendelve.” (Katolikus Egyház Katekizmusa 2201)

Nagyon fontos, hogy a házastársak java (öröm-
ben, boldogságban, csalódásban, jóban-rosszban) 
mindig is jelen legyen a házasságban. Hisz ez adja 

Család munkadokumentum
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meg az alapját minden más érték megvalósítására, így 
például a gyermekfogadásnak is, vagy ha az objektív 
okok miatt nem valósulhat meg, ennek a helyzetnek 
az elfogadására. 

Az élet szolgálata a család egyik alapvető feladata. 
A Teremtés könyve szerint Isten megáldotta az első 
emberpárt és azt mondta nekik: „Legyetek terméke-
nyek és sokasodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok 
uralmatok alá.” (Ter 1,28) 

Az Egyház tanítja, hogy a házastársaknak nyitott-
nak kell lenniük az élet elfogadására, el kell kerülniük 
az olyan tetteket, amelyek „célként vagy eszközként 
meg akarják gátolni a fogamzást”. Az Egyház tanítása 
világosan kiáll az életre nyitottság mellett, olyan termé-
szetes családtervezést javasol, amely a „termékenység 
természetes ciklusain alapul” (Humanae Vitae11), 
hisz „e módszerek tiszteletben tartják a házastársak 
testét, bátorítják az egymás közötti gyengédséget és 
elősegítik a hiteles szabadságra nevelést.” (Katolikus 
Egyház Katekizmusa 2370) Ilyen kapcsolatban fejlő-
dik ki a közös egymásra hangolódás és a szerelem, 
testi érzékenység megélése.

A mai társadalomban elfogadott a mesterséges 
fogamzásgátlók használata, sőt sokszor az abortusz is, 
mélyen elhallgatva e döntéseknek, cselekedeteknek a 
testi és lelki következményeit. 

A mi feladatunk, hogy családjainkban, átlépve saját 
szégyenérzetünket, gyermekeinkkel beszélgessünk 
el arról, mit tanít az Egyház ezen a téren. A plébáni-
ai hittanon is kellene erről beszélni, természetesen 
a gyerekek korához mérten, hangsúlyozva, hogy „a 
gyermekek az Úr ajándékai, a test gyümölcse juta-
lom. Ahogy a nyíl a harcos kezéből, úgy sorakoznak 
a gyermekek az ifjú évekből. Boldog ember, aki velük 
tölti meg tegzét: nem vall szégyent, ha az ellenséggel 
vitába száll a kapunál.” (Zsolt 127,3-5)

9. Mennyire ismerjük az Egyház tanítását 
ezen a téren?

10. Tudunk-e a gyermekeinkre úgy nézni, 
mint Isten ajándékára?

11. Mennyire merünk családunkban, 
plébániaközösségünkben beszélni a természe-
tes családtervezésről?

12. Tudunk-e másokat bátorítani az új élet befo-
gadására, akkor is ha az nem előre tervezett, 
vagy csak passzívan elfogadjuk döntésüket? 

13. Támogatjuk-e a három vagy több gyermeket 
nevelő családokat környezetünkben?

14. Hogyan viszonyulunk azokhoz, akik nem 
rendezett családi körülmények között dönte-
nek a gyermekvállalás mellett?

15. Hogyan viszonyulunk azokhoz, 
akik abortusz mellett döntöttek, és döntésük 
sebét hordozzák?

A Katolikus Egyház így fogalmaz: „Az emberi 
életet fogantatása pillanatától, feltétel nélkül tisztelni 
és védeni kell.” (Katolikus Egyház Katekizmusa 2271) 
Ez azt jelenti, hogy az emberi életet a fogamzástól a 
természetes halálig tiszteletben kell tartani. E mondat 
második fele az eutanáziára (kegyes halálra) utal. A 
családnak, mint szeretetközösségnek fel kell karolnia 
a család idős és beteg tagjait is.

A tudományok fejlődése során a mesterséges, 
lombikban végzett emberi megtermékenyítés olyan 
lehetőségeket vetett fel, amelyeket erkölcsileg át kellett 
gondolni. Az Egyház minden új lehetőség értékelése-
kor azt az erkölcsi szempontot követi, hogy az emberi 
élet szent. Nem lehet tárgy, puszta eszköz, amit szabad 
elképzelés szerint lehet megrendelni. Minden emberi 
lény személy, akinek méltósága van és nem a szülei-
nek a tulajdona.

16. Mi a véleményem az eutanáziával – kegyes 
halállal kapcsolatban? 

17. Hiszem-e hogy az emberi élet Isten kezében van
 és az elsőtől az utolsó pillanatáig értelme van?
18. Van-e a családunknak lehetősége és készsége 

arra, hogy a beteg, idős családtagjainkat 
felkaroljuk és gondozzuk?

19. Ismerem-e a mesterséges megtermékenyítés 
etikai problémáit?

A gyermek nevelése a családban
A megszületett gyermek a családban nevelésre 

szorul, sőt joga van a neveléshez. Az erkölcsi neve-
lésre és a gyermek lelki formálásra is figyelniük kell a 
szülőknek. Ezért a gyermekek nevelése annyira fontos, 
hogy hiányát nehezen lehet pótolni. 

A szülők a gyermekeik számára az evangélium 
első hirdetői. Ajánlatos, hogy a szülők minél előbb 
kereszteljék meg gyermekeiket. Az az elképzelés, hogy 
majd ha felnő, eldönti ő mi akar lenni, megfosztja a 
gyermeket attól az örömtől, ami a megkeresztelteké, és 
az ember fejlődésének első nagyon fontos istenképét 
jelenti, mégpedig hogy Isten gyermeke vagyok és a 
keresztség által örökké a Mennyei Atyához tartozom. 

3
Folytatása a 4. oldalon
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Ez az öröm elmélyül aztán a hitoktatásban, a gyermek 
vallásos nevelésében. Különösen is megerősítő a gyer-
mek számára, ha megtapasztalja, hogy szülei számá-
ra is fontos az istenkapcsolat, a szentmisére járás, az 
egyházi ünnepek megtartása. Ezek olyan pillanatok a 
gyermek életében, amelyek fejlődéslélektanilag a biza-
lom, a hűség, az odatartozás, a Gondviselés megtartó 
erejének értékét formálják és mélyítik. Ne fosszuk meg 
gyermekeinket ettől a szép fejlődéstől.

Nagyon nagy szerep hárul itt a nagyszülőkre, hisz 
sokszor ők a hit első átadói.

A hit átadása történjék ugyancsak a családi asztal 
mellett, a mindennapos beszélgetésben a szeretet 
nyelvén.

20. Ki neveli családunkban hitre a 
gyermekeinket?

21. Mennyi időt szánunk, van-e időnk együttlétre
 és beszélgetésre gyermekeinkkel?
22. Imádkozunk-e közösen a családban? 

Ha igen, mikor?
23. Járunk-e rendszeresen gyermekeinkkel 

szentmisékre?
24. Járnak-e gyermekeink rendszeresen iskolai és 

plébániai hitoktatásra? 
25. Mi a véleményem arról, hogy a gyermekeket 

születésük után minél előbb meg kell 
keresztelni, vagy felnőttkorban?

IV. A család az Egyházban
Isten az emberekkel családként is kapcsolatba akar 

lépni. 
Egyházmegyénkben is működnek családokból álló 

közösségek, lelkiségi mozgalmak, akik egymást és má- 
sokat is segítenek. Ilyenek a Házas Hétvége, a Fokoláre 
lelkiségi mozgalom, továbbá a Háló mozgalom, a Nagy- 
családosok egyesülete és a Kolping családok szövetsége.

Nagyon fontos a hiteles keresztény házaséletet élő 
házaspárok, mint előadók bevonása a jegyesoktatásnál 
és a fiatalokkal való beszélgetések folyamán a szexua-
litásról, a családtervezésről, gyermekvállalásról.

26. Megtörtént-e, hogy a gyermekünk,
 gyermekeink tanítanak minket a hit dolgaival
 kapcsolatosan?
27. Miben segítik családunkat, házasságunkat 

a családos közösségek, lelkiségi mozgalmak?
28. Plébániánkon hogyan kapcsolódnak, kapcso-

lódhatnak be szép házaséletet élő házaspárok 
a jegyesekkel és fiatalokkal való munkába?

A család akkor is fontos szerepet játszik, amikor 
több generáció él együtt. Ilyenkor hathatósan lehet 
gyakorolni a generációk közötti szolidaritást: a beteg 
vagy segítségre szoruló családtag, rokon, ismerős segí-
tését és támogatását. Ferenc pápa a Családok IX. Világ-
találkozóján, 2018. augusztusában Dublinban erről így 
beszélt: „Éljetek mély szolidaritásban azokkal, akik 
szükséget szenvednek és a peremre szorultakkal. Ha 
ezt a gyermekeitekkel együtt teszitek, akkor a szívük 
nagylelkű szertettel telik meg mások iránt. A gyerek 
a szülő példáját követi, ha tehát ti megosztjátok java-
itokat másokkal, akkor a gyerekeitek tőletek tanulják 
meg, hogyan kell keresztényként élni.”

29. Vannak-e tapasztalataink több generációs 
családi együttélésről? 

30. Meg tudjuk-e oldani családunkban 
a generációk közötti nézeteltéréseket?

31. Segítjük-e beteg, szükséget szenvedő család-
tagjainkat, rokonainkat, ismerőseinket? 

A családok lelkipásztori gondozása erősíti a házas-
társak kapcsolatát Istennel, valamint a házaspárok és 
családok közösségeit is.

Sokszor a plébániák és plébánosok legfőbb táma-
szai a hitüket gyakorló családok közösségei. Ezért, ha 
a plébánia teheti, biztosítson lehetőséget arra, hogy 
családos programoknak adjon helyet a plébánia. 

Az Egyháznak feladata a válságba jutott házaspá-
rok és családok felkarolása, megsegítése és kísérése. 
Isten csodálatos terve szerint a férfi és a nő házas-
ságban kibontakozó szeretetkapcsolata örökre szól, 
hiszen a szeretet, amit egy férfi és egy nő éreznek 
egymás iránt annyira mély, hogy az örökkévalóság 
dimenzióját óhajtja. Minden házasságkötéskor az elha-
tározás isteni: „örökké akarom”, hogy így legyen. Az 
emberben azonban, bár istenképű és az örök töké-
letes szeretet utáni vágy ott él benne, mégis bűnre 
való hajlama sok szenvedést tud okozni, sok sebet 
tud ejteni. Azok a sebek, melyeket az ember a szere-
tet akarásának házassági mélységében okoz, gyakran 
különélésre kényszeríti a párokat. Fontos tudni, hogy 
ha valaki különválik házastársától, és új együttélést, 
vagy polgári házasságot nem létesít, járulhat szentsé-
gekhez. Megtörténhet azonban az is, hogy a házasság 
megkötése eleve nem volt érvényes. Érdemes külön-
válás esetén a lelkipásztorhoz fordulni, hogy ezt azt 
illetékes hatóságok kivizsgálják. Hiszen a házasság 
érvénytelenné nyilvánítását az Egyházi Törvényszék 
nyilváníthatja ki, megfelelő kivizsgálás után.
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Az elváltakról és újraházasultakról sem feledkez-
het meg az Egyház. Az imádság, a gyerekek vallásos 
nevelése, a szentmisén való részvétel erőt adhat életük 
későbbi rendezésére. Különleges esetekben, bizonyos 
feltételek mellett, ők is járulhatnak szentségekhez. 
Ezekről az Amoris laetitia pápai buzdítás ír részlete-
sebben (Amoris laetitia 293-297).

Az azonban biztos, hogy „Isten kegyelme az ő 
életükben is működik, megadva nekik a bátorságot a 
jó megtételére, az egymással való szeretetteljes törő-
désre, és hogy szolgálatára legyenek a közösségnek, 
amelyben élnek és dolgoznak.” (Amoris laetitia 291)

32. Tudomásom van-e arról, hogy a plébánián-
kon szerveznek-e jegyesoktatást?

33. Fontos tartom-e a fiatal házaspárok 
lelkipásztori gondozását, látogatását, 
közösségbe kapcsolását? 

34. Hogyan lehetne ezt megoldani, tudunk-e 
ebben segíteni a plébánosnak?

35. Ha van plébániánkon családos közösség, 
biztosítottak-e a feltételek (helyiség) 
a találkozásukra, ünneplésükre?

36. Plébániánkon foglalkozik-e valaki a válságba 
jutott családokkal? Hogyan?

37. Ismerünk-e olyan személyeket, akik tudnának
 segíteni?
38. Tudjuk-e milyen akadályai vannak 

a szentségi házasságnak, melyek azok a 
tényezők amelyek eleve megkérdőjelezik 
annak érvényességét?

39. Plébániaközösségünk befogadja-e az 
elváltakat és újraházasultakat, 
vagy kitaszítottnak érzik magukat?

40. Mit tehetünk azért, hogy a rendezetlen körül-
 mények között élők is otthon érezzék magukat,
 nem feledve azt, hogy senki sem tökéletes, mi
 magunk sem, mégis van helyünk, „tekintélyünk”?

V. A család helyzete egyházmegyénkben
Egyházmegyénkben nagyon sokan élnek boldog 

családi életet és kapcsolatot, de az is látható, hogy 
konkrét válsághelyzetek is előfordulnak. 

Egyedül a szeretet az, amely élteti a házasságot. Ez 
magába foglalja a kölcsönös felelősséget egymás iránt, 
az élet szolgálatában. Ezek fontos aspektusai az élet 
értelmének. Gyakran azonban szeretetkapcsolataink 
zavartak, sebzettek. Az okok különbözőek. 

Egyik ok lehet a gyermekvállalás kérdése. Van, 
amikor családok egyéni érvényesülésük és kényel-
mük érdekében nem vállalnak gyermekeket, nem 
kívánatos tehernek tartják őket. Másoknál a megél-
hetési nehézségek arra kényszerítik mindkét vagy 
egyik házastársat, hogy munkát vállaljanak, különösen 
külföldön. Ez oda vezet, hogy idejük jelentős részét 
családjuktól, gyermekeiktől távol töltik, nem marad 
idejük és energiájuk a párkapcsolat ápolására, haté-
kony gyermeknevelésre.

Egyházmegyénk területén az egyik legnagyobb 
probléma a fiatal családok elvándorlása.

41. Melyek azok az erények, 
amelyekkel családunkban gyermekeinknek 
példát tudunk mutatni?

42. Szánunk-e elegendő időt a házastársunkkal 
való kapcsolatunk ápolására? 

43. Ha gondunk akad, tudunk-e segítséget kérni 
a plébánián, tapasztaltabb házaspártól?

44. Tartja-e családunk a kapcsolatot a tágabb 
rokonsággal (unokatestvérek stb.)?

45. Látogatjuk-e magányos, magukra maradt 
idős családtagjainkat? 

46. Hogyan tekintünk és állunk az egyszemélyes 
háztartások mellett, akik nehéz döntéseket 
kellett meghozzanak, akár a külföldi 
munkavállalás döntését is?

Egyházmegyénk területén a lakosság vallási szem-
pontból vegyes összetételű. Sok a vegyes házasság, de 
még mindig a katolikusok közötti házasság a mérvadó. 

Egyes házastársak egy idő után szembe találkoz-
nak azzal a szomorú valósággal, hogy valami nincs 
rendben kettőjük között: vagy a hűség, vagy a bizalom, 

Folytatása a 6. oldalon
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vagy a szeretet hiányzik. Az alkohol és más drogok 
fogyasztása is megronthatja a házastársak közötti 
kapcsolatot. Ilyen esetekben is fontos volna küzdeni 
az együtt maradásért.

Erőszakos cselekedetek sem ritkák a családokban. 
Ilyenek a mindennapos sértegetések, megalázások, 
családtagjaitól, barátaitól való tervszerű és fokozatos 
elszigetelődések, szexuális zaklatások, érzelmi zsaro-
lások. Mindez előbb vagy utóbb a családok felbom-
lásához vezethet.

Szeretettel kell körülvenni mindazokat, akik bármi-
lyen okból kifolyólag – például házastársuk halála vagy 
válásuk miatt magukra maradtak. Különös gonddal 
kell felkarolni azokat a gyermekeket, akik felbomlott 
házasságokból származnak, vagy egyedülálló szülők 
nevelik, és ezért esetleg nehezebben kaphatják meg 
azt a biztos és szerető otthont, amely harmonikus 
fejlődésüket biztosíthatná.

Önhibájukon kívül gyermektelen családok számá-
ra fontos, hogy megérezzék az Egyház közelségét. „Az 
egyház bátorítja a tudományos kutatást, hogy tárja fel 
a terméketlenség okait, hogy úgy tudjanak gyermeke-
ket világra hozni, ami az ő és a születendő gyermek 
emberi méltóságának megfelel.” (Dominum vitae II. 8)

47.  Miben tudok segíteni a sajátos helyzetű 
családoknak?

48. Mi a tapasztalatom a vegyes házasságban 
élőkkel?

49. Mik a családi válság legfőbb okai meglátásom
 szerint?
50. Mennyire tudnak bekapcsolódni az elvált 

házastársak a plébániánk éltébe?
51. Mi a véleményem a gyermekek 

örökbefogadásáról?

„Szabálytalan” helyzetek
Sokan nem tartják fontosnak az egyházi házassá-

got és csak a polgári szertartást tartanak. Az Egyház 
velük is kell, hogy foglalkozzon. 

A társtalanság, az egymásrautaltság késztet elvál-
takat arra, hogy egymásban sorstársra találjanak, 
újra házasodjanak. Közöttük nem ritka a harmoni-
kus kapcsolat. Különös gonddal, gondoskodással kell, 
hogy forduljunk ezekhez a hívekhez, hogy ne távo-
lodjanak el az Egyháztól és érezzék, hogy az egyház 
befogadja őket.

Az élettársi kapcsolat elfogadottsága a fiatalok 
körében egyre inkább nő. Az élettársi kapcsolat nem 
azonos a házassági kapcsolattal. Fáradoznunk kell 
azon, hogy az élettársi kapcsolatban élők felfedez-
hessék kapcsolatukban azt a vágyat, csíráiban azt a 
lehetőséget mely az életreszóló elköteleződés kegyel-
mét jelenti s mely a házasság szentségében teljesülhet 
igazán ki. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a zsinati folyama-
tokban behatóan foglalkozzunk a családok támogatá-
sával és a sajátos helyzetben lévő családok felkarolá-
sával, lelkipásztori gondozásával, hogy az egyházból 
senki se érezze magát kirekesztve, senki se érezze 
magát eleve elítélve. Fontos Ferenc pápa szavait külö-
nösen is fontolóra venni: elsőbbsége van a hallgató, 
tanuló és figyelő egyháznak, mint az ítélkező, tanító 
és kioktató egyháznak.

52. Miért idegenkednek egyesek az egyházi 
házasságkötéstől?

53. Ha vannak polgári házasságban élők, 
közeli vagy távolabbi rokonságunkban, 
plébániaközösségünkben mit tehetünk azért, 
hogy minél többen egyházilag rendezzék 
házasságukat?

54. Akarjuk, tudjuk-e őket befogadni 
plébániaközösségünkbe?

55. Hogyan valósulhat meg a családi élet 
megújulása?

56. Kitől kaphat segítséget 
és támogatást a család, 
hogy Isten terve szerint élhessen?

57. Miben segíthetek a plébánosnak a sajátos 
helyzetű családokkal való munkában?

58. Imáinkkal, áldozatvállalással támogatjuk-e 
a sajátos helyzetben lévő családokat 
plébániánkon, egyházmegyénkben?
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A család Isten remekmű-
ve. Az Ő vonásait hordja
magán, a szentháromságos
(közösségi) vonását. A Szent-
írás mondja: „Isten megte-
remtette az embert, saját 
képmására, az Isten képmá-
sára teremtette őt, férfinak és 
nőnek teremtette őket” (Ter 
1, 27), vagyis családnak.

Ebbe a legszebb alko-
tásba döfte fullánkját a go- 
nosz az első bűn által. Nem 
akkor kísértette meg Ádá- 
mot, amikor még „egyedül” 
volt, hanem amikor már 
„csont a csontomból, hús a 
húsomból” (Ter 2,23), vagy-
is Éva vele volt. A bűn rög- 
tön feszültséget, távolságot 
hozott közéjük, ami Ádám 
válaszából a jó Istennek ki- 
tűnik: „Az asszony adott a fá- 
ról, akit mellém rendeltél, 
azért ettem”(Ter 3,12), ma- 
gyarán: nem én vagyok a hi- 
bás, az asszony az...

Azóta is a bűn lehetősé-
gének van kitéve a családi 
szent kapcsolat. Kívülről a 
mindenkori „világ” kísér-
ti, belülről a mi bűnre való 
hajlamunk és gyöngesége-
ink. De egyet okvetlenül 
kell tudni és hangsúlyozni: 
azt, amit esküvőkön az ál- 
dási imában is mondunk, 
hogy Isten nem vonta visz-
sza áldását a családról „...és 
erre a legősibb emberi közös- 
ségre áldást adtál, s bár meg- 
büntetted ősszüleink vétkét, 
és vízözönnel sújtottad a bű- 
nös világot, ez az áldásod 
mindvégig megmaradt.”

Az Egyház tudatában 
van, hogy e két valóság a 
kezdet kezdetétől állandó 
kísérője a családnak: az Is- 

ten soha vissza nem vont 
áldása és a gonosz, a világ, 
a rosszra hajló természe-
tünk kísértése. Tudjuk jól, 
hogy Ki és mi az erősebb. A 
családtagok mégis sokszor 
engednek a „hazugság aty- 

jának” (Jn 8, 44), az ördög 
kísértéseinek és a többi le- 
húzó erőnek, s ilyenkor nem 
azt teszik, amit Isten terve- 
zett és szánt a családnak. Ek- 
kor jelentkezik a nehézségek 
széles palettája...

A Gyermek és ifjúsági 
munkadokumentum meg- 
beszélésénél oly sokszor el- 
hangzott, legalábbis itt a mi 
plébániánkon: „Ezt a család- 
ban lehet elsajátítani”, „Ezt 
a család kell, hogy átadja”, 
„Ezt a családból kell magá- 
val hozza a gyermek, fiatal”... 
stb. Igen, a család a legfonto-
sabb közeg az életünkben. Az 
a hely, ahol ha jól mennek a 
dolgok, oly sok mindenre van 
válasz, van alap, van bizton-
ság, van erőforrás, van kö- 

zösség. Ha ott nem mennek 
jól a dolgok, mindez és még 
oly sok minden egyszerűen 
nincs, és nagyon hiányzik...

Természetesen nem vég- 
zetes, pesszimista hangot 
akarok megpendíteni, ha- 

nem serkentőt. Ahol egy csa- 
ládban több minden jól 
megy, ott mindent megten-
ni, hogy továbbra is hason-
ló állapot uralkodjon; ahol 

pedig sok minden „pillanat- 
nyilag” nem megy jól, ott 
szintén mindent előmozdí- 
tani, hogy a családi élet új- 
ból visszanyerje a „remek-

mű” vonásait, amit az Al- 
kotó formált meg. Ezt pedig 
a Jézus által megélt és hir- 
detett evangéliumi élettel le- 
het elérni, amire Egyházunk 
buzdít és amiben segíteni 
akar.

Tudjuk, hogy a családi 
életben számtalan nehéz 
helyzet adódik: a családi 
intézmény krízise a mai 
ultraliberális felfogásokban, 
válások, gyeremekek ne- 
héz helyzete, özvegyek, stb. 
Az Egyház ezeket is a szívén 
hordozza, itt is annyira szük- 
séges a segítség különböző 
formája, a helyes út keresése 
az Evangélium fényében...

Tehát ez a munkadoku-
mentum egy kicsit hamle-
ti fontosságú, mert szinte a 
„lenni vagy nem lenni” sík- 
ját érinti, tárgyalja. Isten te- 
remtette az embert „család-
nak”, ez az ember élettere. 
Itt dől el (szinte) minden, 
ami életünket legmélyebben 
befolyásolja. Nagyon tisztel- 
jük, óvjuk, tanuljuk jobbá, 
szebbé tenni a családot – Is- 
ten remekművét – ezért ol- 
vassuk majd el a dokumen- 
tumot, vegyünk rész annak 
megbeszélésein, hogy csa- 
ládi életünk új minőséget, 
lendületet kaphasson, a ne- 

héz helyzetekre pedig szin-
tén közösen keressük a meg- 
felelő válaszokat!

Mons. Gyuris László
püspöki helynök

Remekmű
Szentbeszéd gyanánt a Család munkadokumentum kapcsán
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Püspökségünk első zsinata mottójának a jegyében 
2018. június 25-től 28-ig tartott a Nagybecskereki 
Egyházmegye nyári hittantábora. Két helyszínen – 
Szajánban és Fejértelepen – táborozhattak a gyerekek 
és fiatalok.

Jó, jó, jó, jó, jó – Jó nekünk ITT lenni!!!

8

A szajáni tábornak a 
Szent István templom és plébánia adott otthont. 
A mára már megszokottá vált táborra idén összesen 100 
gyermek jelentkezett, akiket a plébánián, a plébánia udva-
rában felállított sátrakban és a szajáni Kolping házban 
szállásoltunk el.

E röpke négy nap alatt a gyerekek számos érdekes 
programban vehettek részt. Többek között egy érdekes 
vetélkedőn, amely a falu megismerését szolgálta, íjászat-
ban, kézműveskedésben, tájház- és tűzoltóparancsnoksági 
látogatáson, de ezek mellett nem maradtak el a közös ének-
lések és játékok sem, nem is beszélve a focimeccsekről.

Táborozóinkat tíz csoportra osztottuk, amelyek egy-
egy szentről kapták nevüket, mint például a Szent Pál, a 
Kis Szent Teréz és Don Bosco csoportok. Csoportvezető-
ikkel közösen igen szép és kreatív előadásokat szerveztek 
az esti tábortüzekhez. 

Rövid beszámolómat a tábori csatakiáltásunkal 
zárnám: Jó, jó, jó, jó, jó – Jó nekünk ITT lenni!!!

Jenován Flórián

Szajánban
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A dél-bánáti gyerekek 
táborának helyszíne Fejértelep 
volt. A táborban harminckét gyermek vett részt és a szer-
vezők. A három napban a gyermekek kreatív műhelyeken 
vettek részt, sportolhattak, sétálhattak az erdőben, és még 
sok más játékban vettek részt. Alkalmuk volt meglátogat-
ni Erős László kis telefon múzeumát is. Esténként, lélek-
tápláló filmeket nézhettek. Szent László király búcsúja is 
egybeesett a táborral, így a hívek és a táborban résztvevő 
gyerekek számára Msgr. Dr. Német László SVD megyés-
püspök, búcsúi szentmisét mutatott be. A szentmisén a 
fiatalok látták el a kórus feladatát Kaszás Károly kántor 
úr segítségével. A tábor alatt új barátságok alakultak ki. 
A gyerekek hitben feltöltődve tértek haza.

Tóth Angéla

Fejértelepen
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Szent Gellért-napját, 
eg y házmeg yén k 
patrónusát három 

napon keresztül ünne-
peltük: Fehértemplomon 
szeptember 21-én talál-
koztak a nem magyar anya-
nyelvű tanácstagok, 22-én a 

székesegyházban a magyar 
ajkú tanácstagok találkoz-
tak, 24-én pedig a kollégi-
umok tanévnyitója volt. Dr. 
Német László SVD püs- 
pök mutatta be mindhárom 
napon az ünnepi szentmi-
sét, homíliát mons. Gyuris 
László pasztorális helynök 
mondott. A főpásztor tíz éve 
szolgálja Bánát hívő népét. 
Hálát adott a Jóistennek 
és minden mostani és volt 
tanácstagnak az áldozatos 
munkáért, aláhúzva, hogy 
nélkülük lehetetlen lett 
volna minden eredmény 
elérése. A tíz év alatt renge-
teg pasztorális esemény és 
program zajlott le, és ezek 
a programok határozták 
meg az egyházmegye „lelki” 

életét. Ezeknek a hatásossá-
gát szinte lehetetlen látható-
an felmérni. Ami azonban 
látható, arról megpróbált 
beszámolni. Felsorolta 
mindazokat a felújításokat, 
építkezéseket, amelyeket 
Bánát templomain és egyhá-

zi tulajdonban lévő épüle-
tein, intézményein elvégez-
tek, és amely befektetetések 
több mint 5000 euró feletti 
összegbe kerültek.

A pasztorális helynök 
homíliájában a zsinati folya-
matokban való részvétel-
re buzdított, Szent Gellért 
püspök példáját állítva a 
hívek elé: Ő volt az első 
magvető népünk körében 
ezen a széles bánáti tájon, 
mert akkoriban Bánát (ha 
egyáltalán akkoriban így 
hívták) egészen a Kárpá-
tokig sodródott keletre. 
Később tanítványai, majd 
számtalan igehirdető vetet-
te az Ige magvait...És most 

is vetünk: a püspök atya, 
paptestvéreim, hioktatóink, 
de ugyanolyan értékkel a 
lelkiismeretes szülők, nagy-
szülők és sokan mások.

Az aratás reménye ser- 
kenti a földművest a vetés-
re. Mi valamennyien Isten 
igéjének magvetői szintén 
ebben a reményben vetünk: 
hogy a megkeresztelt embe-
rek hozzanak gyümölcsöt, 
„bő gyümölcsöt”, ahogyan 
Jézus a szőlőtőről szóló 
példabeszédében ezt kéri.

Ezért hirdette meg fő- 
pásztorunk az egyházme-
gyei zsinatot: hogy hitünk-
ben bő gyümölcsöt terem-

jünk! S a bő gyümölcs titka 
a „jó föld”. Ezért kell a leta-
posott utat, a köves talajt, a 
gazos földet jó földdé alakí- 
tani – ezt természetesen Jé- 
zus példabeszéde, képe nyo- 
mán, mert a nem alkalmas 
talaj, az a mi lelki beállított- 
ságunk. Ezt kell és lehet Is- 
ten kegyelmével és a mi hoz- 
zajárulásunkkal jó talajjá, 
termőfölddé alakítani. Ezen 
a szép bánáti rónaságon, 
ezen a Szent Gellért által elő- 
ször bevetett „lelki szántó- 
földön”. Istentől minden ke- 
gyelmet megkapunk, hogy 
Bő gyümölcsöt teremjünk – 
folytassuk zsinati utunkat! 

Bánáti termőföldünk

10
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A gyermek és ifjúság munkadokumentum megbeszélé-
sére három teljes hónap állt Bánát hívő népe számára. 
Fiatalok és lélekben fiatalok mondták el véleményü-

ket a jövő nemzedéke helyzetével kapcsolatban egyházme-
gyénk plébániáin és fíliáin, valamint a kollégiumokban. A 
munkáról – amely jó hangulatú megbeszélések formájában 
zajlott – zsinati animátoraink küldtek képes beszámolókat, 
és megtekinthetik a Nagybecskereki Egyházmegye honlap-
ján: www.catholic-zr.org.rs és az Egyházmegyei Zsinat – 
Sinoda Biskupije facebook oldalán is. 

Gyermek és ifjúsági 
munkadokumentum plébániáinkon

11

Szentmihály

Fiúkollégium

Lánykollégium

Hódegyháza

Törökbecse

Tiszaszentmiklós

Tóba

Versec
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Közelgő fontos 
események
2018. november 15. 
A plébániák megkapják a Csa- 
lád munkadokumentumot, 
amelyet zsinati csoportokban 
dolgoznak fel. A jegyzőköny- 
veket elküldjük minden plébá-
niára nyomtatott formában. A 
plébánosok és a plébániai ani- 
mátorok elektronikus formá-
ban is megkapják. A jegyző-
könyvek beküldési határideje: 
2018. december 15.

2018. december 1.
Zsinati animátorok és lelki-
pásztorok találkozója Muzs- 
lyán. A találkozó helyszíne az 
Emmausz kollégium. A prog-
ram 10-15 óráig tart.
Jelentkezés a Zsinati Irodában 
e-mailben: synodus@tippnet.rs 
vagy telefonon: 023/534-722.
Az útiköltségek rendezése cél- 
jából kérjük, hogy jelentkezés-
kor jelezzék, mely településről 
ki lesz a sofőr. 
Jelentkezési határidő: 2018. no- 
vember 20. 
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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 imád-

ságunkban se feledkezzünk meg imádkozni egyházmegyénk zsinatáért.

A zsinati munkacso- 
portok folyamatosan dol- 
goznak. A Család munka-
bizottság munkadokumen-
tumát ma kézhez kapták 

híveink. A Család bizottság 
tagjai – Mészáros István, 
elnök; ft. Hajdu Sándor, 
titkár; Halmai Tibor és 
Ágnes – október 16-án a 

püspöki lakban Dr. Német 
László SVD püspökkel és 
mons. Gyuris László pasz- 
torális helynökel egyeztet- 
ve véglegesítették a harma- 
dik zsinati munkadoku- 
mentumot.

A papok és szerzetesek 
bizottság – Dr. Német Lász-

ló SVD püspök, Szabó M. 
Cecília nővér, ft. Mellár 
József, ft. Szemerédi Pál és 
P. Sóti János SJ– véglege- 
sítették ebben a témában a 
munkadokumentumot ok- 
tóber 30-án. Ezt hamaro-
san postázzuk a Zsinati Hí- 
rek következő számával.

Zsinati életképek


