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Zsinati Hírek
Amit a zsinatról tudni érdemes

Komoly előkészületek után, 2017.de- 
cember 3-án egyházmegyénk fő- 
pásztora Msgr. Dr. Német László 

SVD ünnepi szentmise keretében megnyi-
totta a Nagybecskereki Egyházmegye első 
zsinatát. Nem véletlenül hangsúlyozom, 
hogy „komoly előkészületek után”, mert 
legalább másfél évig készültünk erre 
a folyamatra. A megnyitáskor már sok 
minden elő volt készítve és a papok meg 
az animátorok is föl voltak készítve.

Alapvető célunk nem csak az volt, 
hogy 10 munkadokumentumot „letár-
gyaljunk” és annak anyagát összegezve a 
végén megtárgyaljuk, hanem ez a három 
évre kiterjedő esemény Isten kegyelmé-
nek kiáradása legyen egyházmegyénk-
re. Ez a kegyelem kell, hogy megújítson 
mindannyiunkat! A megnyitástól kezdve 
megtárgyaltuk az első két munkadoku-

mentumot (az evangelizációról és az ifjú-
ságról), folyamatban van a család munka-
dokumentum tárgyalása a plébániákon. 
Ha röviden ezt a munkát összegezzük 
plébániáinkon, az első két munkadoku-
mentumról volt 229 találkozó, beérke-
zett több mint 130 jegyzőkönyv, a talál-
kozók résztvevőinek száma meghaladja 
az 1400 személyt. Szerintem ez igen jó, de 
azt vettem észre, hogy az első lendületet 
követően csökken a szám.

Ne hagyjuk, hogy a zsinati dübörgés 
lankadjon vagy csak zakatoljon! A talál-
kozók résztvevői, animátorok és lelkipász-
torok, tegyünk meg mindent, szólítsunk 
meg másokat is, de mindenek előtt sokat 
imádkozzunk a zsinat sikeréért!

Mons. Fiser János
Általános helynök, 

a Koordináló Bizottság tagja
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I. SZERZETESI ÉS PAPI ÉLET
Teológiai felvezetés
Katolikus egyházunk egyik jellegzetessége, hogy 

a megkereszteltek között különböző hivatások való-
sulnak meg aszerint, ahogy a Lélek adományait bőke-
zűen osztja. Az Újszövetség szerint az egész válasz-
tott nép királyi papság: „(Jézus Krisztusban) a hívők 
valamennyien szent és királyi papsággá lesznek, Jézus 
Krisztus által lelki áldozatokat mutatnak be Istennek, 
és annak erőit hirdetik, aki a sötétségből meghív-
ta őket csodálatos világosságára. Nincs tehát olyan 
tag, akinek ne volna része az egész test küldetésében, 
hanem mindegyiknek szentül kell tisztelnie szívé-
ben Jézust, s prófétai lelkülettel kell tanúságot tennie 
Jézusról” (Presbyterorum Ordinis 2).

Ebben a választott népben vannak azonban olyan 
keresztények, akiket Jézus Krisztus külön hív, hogy 
életüket különös módon neki és az Isten népének szen-
teljék. Őket nevezzük papoknak és szerzeteseknek.

Az egyháznak külön szentsége van erre a hivatás-
ra: az egyházi rend szentsége. Ennek három fokozata 
van: diakónus, szolgálati papság és püspöki szolgálat.

Az egyházi rend szentségében megélt élet alapja 
Isten szerető meghívására, az emberek krisztusi szol-
gálatára szabadon kimondott igen. Ezt a szolgálatot 
teszik hatékonyabbá a papi ígéretek (engedelmes-
ség, nőtlenség; az egyházmegyés papok esetében nem 
büntetendő például az evangéliumi tanácsok közül a 
szegénység nem megtartása, annál inkább a nőtlenség 
és az engedelmességi ígéretek megszegése).

A papi és a szerzetesi hivatás egy hosszú folya-
mat eredménye és életre szóló küldetés. Születése egy 
nagy titok, az isteni működés eredménye, aki minden 
korban és nemzetben embereket, férfiakat és nőket, 
szólít meg, hogy kövessék őt.

A papi és szerzetesi élet egyik jellegzetessége, hogy 
az egyházmegyés papok nőtlenségben élnek, a szerze-
tesek pedig az Isten országáért lemondanak a családi 
életről és a tisztaság fogadalma szerint élnek. Mindez 
azt jelenti, hogy az Istennek szentelt személyek szaba-

don és osztatlan szívvel a közösség szolgálatára küldött 
személyekként élnek és szolgálják, bátorítják Isten 
népét, a rájuk bízottakat. Érdekes volna most a zsinat 
kapcsán megnézni, egyházmegyénk hívei hogyan véle-
kednek a papi cölibátusról, egy olyan témáról, amely 
egyházmegyénk helyzetére vonatkozóan nem annyi-
ra releváns, de a világegyházban, főleg a paphiány és 
a papok elmagányosodása, túlterheltsége miatt nagy 
téma, és így mi is gondolkodhatunk róla.

1. Fontos-e a cölibátus az egyházmegyés papok 
számára?

2. Többet tudnak-e nyújtani a közösségnek 
a cölibátusban élő papok?

3. Látják-e a papjainkon a magányosság jeleit?
4. Látják-e a pap egyedüllétének az értelmét?
5. Mit tehetnek a hívek, 

hogy ne érezzék magukat magányosnak 
papjaink, szerzeteseink?

6. Ismer-e boldog papokat és szerzeteseket? 
Mi jellemzik őket?

7. Hogyan állnak ahhoz, ha a pap vagy 
szerzetes „párkapcsolatban” él, és ahhoz, 
ha javakat halmoz magának?

Régebben a papi életet az elkülönítettség jellemez-
te. Félő tisztelettel vették körül a papot, és csak „hiva-
talos” dolgok miatt merték zavarni. Napjainkra a pap 
megszűnt társadalmilag kivételezett személy lenni, de 
a kellő tiszteletet híveink ma is megadják.

A kilencvenes évek rendszerváltásával megsza-
porodott a papok munkája. Munkaterületük már 
nemcsak a templomra korlátozódik, hanem kiterjed 
az iskolára és a közélet egyes területeire is.

8. Jó-e, ha papjaink politizálnak?
9. Szociális feladatokkal foglalkozzanak-e?
10. Legyenek-e aktívak a közélet fontosabb 

kihívásainak megoldásában 
(pl. szegénység leküzdésében, korrupció 
ellenes tevékenységben, stb.)?

Szerzetesi és papi 
munkadokumentum
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Helyzetkép
Egyházmegyénk területén ma tizenhét aktív egy-

házmegyés pap, négy szerzetes pap, egy férfi szerze-
testestvér, két állandó diakónus és öt szerzetesnővér 
él. Két papunk külföldön dolgozik. Ezen felül négy 
vendégpapunk van: egy görögkatolikus és egy szer-
zetes. Két egyházmegyés papunk és egy szerzetes pap 
nyugdíjas.

11. Mi a véleménye: elég-e ezeknek a papoknak 
és szerzeteseknek a száma?

12. Hogyan lehetne jobban megvalósítani a papok
 jelenlétét plébániáinkon, közösségeinkben?
13. Jó-e, ha van helyben lakó pap?
14. Miért jó, ha van helyben lakó pap? 

Mit nem tudnak a hívek egyedül megtenni?
15. Nagyobb-e a veszély, hogy elfelejtjük 

a hitünket, ha nincs pap a közösségben?
16. Tudnak-e papjaink és szerzeteseink dolgozni 

a világiakkal?
A II. Vatikáni Zsinat és az utána megjelenő doku-

mentumok egyaránt ajánlják a „vita communis” 
gyakorlását. Ez azt jelentené, hogy papjaink (többen) 
egy helyen laknának, és onnét látnák el a plébániá-
ikat. Nálunk ez még nem igen van gyakorlatban, de 
elképzelhető volna.

17. Méltó körülmények között laknak-e papjaink 
és szerzeteseink?

II. HIVATÁSGONDOZÁS
Teológiai felvezetés
A hivatást/meghívást Isten adja (vö. Jer 1,4–5; Jn 

15,16). A papi hivatás misztérium. Kezdete Jézus szava: 
„Jöjj, kövess engem!” Jézus maga buzdít a hivatásokért 
való imádkozásra is (ld. Lk 10,2).

Az egyház folytatja Krisztus művét abban is, hogy 
olyan körülményeket teremt, amelyek lehetővé teszik 
az Isten hívásának a felismerését, tisztázását és elfo-
gadását. „A papi hivatás mindig emberi közvetítést 
igényel. Kiváltságos közvetítője az egyház: benne és 
érte kapja minden pap a meghívást.” (Papi Direktó-
rium 34)

A hivatásgondozás mintája a 12 apostol meghívá-
sa és azon belül az apostolok „hivatás-továbbítása”: 
András apostol „elvitte Jézushoz” Pétert (vö. Jn 1,40-
42). Másrészt a hivatás szabad elfogadást igényel. Jézus 
ezt sem erőlteti (ld. Mk 10,21–22).

Minden keresztény a keresztség szentségéből 
kifolyólag arra hivatott, hogy támogassa a hivatás-
gondozást: „A hivatások ébresztése az egész keresz-
tény közösségre tartozik” (Optatam totius 2). Ebben 
mindenkinek megvan a saját részfeladata. Az ima a 
hivatásgondozás első és legfontosabb lépése. Jézus 
szavai lebegnek a szemeink előtt: „Ezek után az Úr 
kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kette-
sével maga előtt minden városba és helységbe, ahová 
menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratni való sok, 
de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küld-
jön munkásokat az aratásra.” (Lk 10, 1–3)

Szervezett formában a hivatásgondozás első számú 
felelőse a püspök. A püspöknek a hivatásokért való 
felelősségében osztoznak a papok. Nekik kell felfe-
dezniük a hivatást a fiatalokban, és aztán támogat-
niuk. A papok és szerzetesek számára a hivatásgon-
dozás legegyszerűbb és leglényegesebb módja: úgy 
élni saját hivatásukat és szolgálatukat, hogy abból az 
öröm, a remény és a szeretet sugározzék. Ez minden 
kor fiataljai számára vonzó. A prédikációkban is aján-
latos gyakrabban szólni a papi és szerzetesi hivatás 
nagyszerűségéről.

Helyzetkép
A hivatásgondozás a családban kezdődik, hiszen 

legelőször a családban ismerheti fel minden fiatal az 
őt szerető és meghívó Istent. Egyes felmérések szerint 
a mai családok inkább visszatartják gyermekeiket a 
hivatás vállalásától, mintsem hogy segítenék. Biztos 
az is, hogy a családokban gyengülő vallásosság is ott 
van a hivatások csökkenésének hátterében.

18. Mi a tapasztalat nálunk: segítik-e, vagy 
ellenzik a szülők a gyermekeik hivatás 
melletti döntését?

3
Folytatása a 4. oldalon
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19. Teszünk-e valamit annak érdekében, hogy 
hivatások születhessenek a családjainkban 
vagy közösségeinkben?

20. Ismerjük-e az első szombat gyakorlatát 
(Mária közbenjárásával hivatásokért imád-

 kozni), és a szervezett ima-délutánok szokását?
21. Mennyire fontos a papok és szerzetesek 

tanúságtétele, hogy hivatások születhessenek?
22. Fontos-e a hivatások felfedezésében 

a ministrálás?
A születendő és felfedezett hivatást nevelni kell, 

hogy elérhessen ahhoz a ponthoz, hogy tudatosan 
egy életre vállalhatóvá váljon.

III. PAPKÉPZÉS
Teológiai felvezetés
Jézus kiválasztotta a tizenkettőt, akik a válasz-

tás után vele éltek. Mondhatjuk, hogy ez volt az első 
szeminárium, az első nevelői közösség.

Jézus számára fontos volt a kiválasztás, hiszen 
látjuk, hogy egész éjjel imádkozott a kiválasztottakért, 
majd kellő előkészítés után küldte szét a tanítványo-
kat. Az apostolok számára is fontos volt a képzés, így 
utána ők gondoskodtak az utánpótlásról.

Helyzetkép
Egész Szerbiában nincs papnevelés. Szerzetesne-

velés létezik a Szabadkai Egyházmegyében, Zombor-

ban, a horvát karmeliták noviciátusa működik itt. 
Szabadkán működik még ugyan a Paulinum klasszikus 
gimnázium, bentlakással, de ez nem papnevelő intézet.

Egyházmegyénkben jelenleg hála Istennek egy 
papságra készülő jelöltünk van. A papsághoz szük-
séges képzést külföldön kapja és végzi tanulmányait.

A szemináriumi nevelésnek életszerűnek kell 
lennie, hogy a fiatalok több mindent tapasztaljanak 
meg a valós életből még mielőtt felszentelnék őket és 
elkezdenék szolgálatukat.

23. Mi az előnye és mi a hátránya, ha kispapjaink
 külföldön tanulnak?
24. Mire kell felkészíteni a kispapokat?
25. Fogadna-e a Hivatások vasárnapján kispapot
 a közösségbe?
26. Milyen téren kellene, hogy a papjaink, 

szerzeteseink továbbképezzék magukat?

IV. ÁLLANDÓ DIAKÓNUSOK
Teológiai felvezetés
Az ApCsel 6, 1–6. tanúsága szerint az apostolok 

legkorábban diakónusokat szenteltek maguk mellé 
segítőtársaknak. A diakónusok feladata kezdetben 
karitatív jellegű volt: a szegények ellátása, de már az 
első diakónusok is részt vettek az igehirdetésben, és 
kereszteltek is (ld. ApCsel 8,4–12.26–40).

A presbyterek (papok) megjelenésével a diakó-
nusok az egyházi rend harmadik fokozatát jelentik a 
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püspökök és a papok mellett. Szentelés által az egyházi 
rend tagjaivá válnak (vö. CIC 266. k. 1§).

Feladatuk: az igehirdetés prédikálás és katekézis 
formájában, áldoztatás a misében vagy betegeknél, 
szentségkitétel és szentségi áldás, esketés, temetés és 
bizonyos szentelmények kiszolgáltatása, pl. Balázs-
áldás, hamvazás, házszentelés, bizonyos tárgyak 
megáldása (vö. Lumen Gentium 29,1).

Az állandó diakonátus az ősegyházban és azután 
is a normális egyházi élethez tartozott. A II. Vatikáni 
Zsinat után újból azzá vált. Rájuk nem vonatkozik a 
cölibátus, ha házasságkötés után kérik a szentelést. Az 
Egyház törvényei szerint minimum 35 évesnek kell 
lennie, és megfelelő teológia képzettsége kell, hogy 
legyen.

Helyzetkép
Az állandó diakonátust 2003-ban vezetette be a 

Nagybecskereki Egyházmegye. Jelenleg két nős diakó-
nusa van az egyházmegyének, mind a ketten hitokta-
tók. A hitoktatás mellett, amelyet iskolában végeznek, 
aktívan részt vesznek az adott egyházközség életében, 
ahova a megyéspüspök helyezte őket. Szolgálatuk-
hoz tartozik a liturgiában való segédkezés, szentségek 
(keresztség) és szentelmények kiszolgálása, segédkezés 
az egyházmegye vallásos életének szebbé tételében.

27. Elfogadják-e a hívek az állandó diakónusokat
 (pl. diakónus temet)?
28. Elfogadható-e, hogy világiak 

(nő vagy szerzetes testvér) végeznek 
lelkipásztori munkát, vezetnek igeliturgiát?

29. Mennyire pozitív az állandó diakónusok 
szolgálata az egyházmegyénkben?

V. A MEGSZENTELT ÉLET TAGJAI
Teológiai felvezetés
A szerzetesi hivatás egy nagy misztérium. Isten 

útjai kifürkészhetetlenek, amikor meghív valakit erre 
a hivatásra. Jézus miért pont azt a 12 egyszerű embert 
hívta meg, akiket ma apostolokként ismerünk? Mi a 
titok lényege, amikor valaki vállalja a hivatást?

Jézus a szerzeteseket boldogságra hívja, épp úgy, 
mint a házasságban élőket. A szerzetesek Krisztus 
követésére kapnak meghívást Isten országáért és a 
lelkek üdvösségéért. Nagylelkűen válaszolnak erre a 
hívásra, amikor a három evangéliumi tanácsot elfo-
gadják – szegénység, tisztaság és engedelmesség – és 

ezeket fogadalmaikban vagy ígéreteikben közösségi-
leg megélik.

A meghívott személy Krisztus „küldetésében jár”. 
Ahhoz, hogy Krisztus küldetését teljesíthesse, szüksé-
ges, hogy minél szorosabb kapcsolatba lépjen Jézus-
sal, mind inkább hasonlítson Jézushoz, mind inkább 
„ismerje” Jézust.

A meghívottak küldetése a mai időkben is hasonló 
Keresztelő Szent Jánoséhoz, aki a népet Krisztushoz 
vezeti. Krisztus van a középpontban, a szerzetes pedig 
a háttérben, hogy bemutassa Krisztust. Keresztelő 
Szent János mondotta: „Neki növekednie kell, nekem 
kisebbednem” (Jn 3,30).

Helyzetkép
Egyházmegyénkben öt szerzetesnő (Boldogasz-

szony Iskolanővérek) és hét férfi szerzetes (négy 
szalézi, két jezsuita és egy verbita) él és működik. Ez 
a szám messze eltér attól, amire történelmileg (a nem 
is annyira rég múltra) vissza tud emlékezni egyház-
megyénk. A kilencvenes évek háborús viharai miatt 
az egyházmegyét elhagyták a szlovéniai tartományhoz 
tartozó Irgalmas nővérek, akik évtizedeken keresz-
tül fontos munkát végeztek közöttünk. Ugyancsak 
elmentek a pancsovai plébániát vezető horvát mino-
rita szerzetesek is.

Jelenleg szerzetesnőink a plébániai munka mellett 
főként a leányifjúság nevelésével foglalkoznak (leány-
kollégium Nagybecskereken), két közösségben élnek 
(Nagykikinda és Nagybecskerek).

A férfi szerzeteseknél a legerősebb csoportot a négy 
szalézi atya képzi. Ők plébániai munkával foglalkoz-
nak, valamint a muzslyai fiúkollégium vezetésével.

A jezsuiták két szerzetessel vannak jelen egyház-
megyénkben, az egyikük pap a másik pedig segítő 
testvér. Mind a ketten részt vesznek az egyházmegye 
pasztorális munkájában.

Az egyetlen verbita szerzetes egyházmegyénkben a 
fiatalok pasztorációjával van megbízva, közben rend-
szeresen rendszeresen ellát egy plébániát is.

30. Látható-e a szerzetesek életén 
egyházmegyénkben, hogy őket Isten 
különösen is arra hívta, hogy Jézust követve 
éljenek és dolgozzanak közöttünk?

31. Mi az, amivel szerzeteseink gazdagítják 
egyházmegyénket és a közösségeinket?

32. Jó volna-e, ha volnának még szerzetesek 
egyházmegyénkben?
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Ez már a negyedik 
dokumentum, ami 
megbeszélésre ke- 
rül. Figyelmesen ol- 

vassuk el. Így megismerke- 

dünk Istennek egy „titok-
zatos adományával”, aho- 
gyan a dokumentum is le- 
szögezi: „A papi és a szerze-
tesi hivatás egy hosszú fo- 

lyamat eredménye és élet-
re szóló küldetés. Születése 
egy nagy titok, az isteni mű- 
ködés eredménye...”

Azután a kérdésekre 
válaszolva elmondhatjuk 
véleményünket úgy, aho- 
gyan erről még hivatalosan 
sohasem kérdeztek. Ve- 
gyük ezt is egy külön ke- 
gyelmi pillanatnak.

Egy hasonlattal élve, az 
egyetemes Egyházunkra 
és így egyházmegyénkre is 
úgy tekinthetünk mint a két 
tüdőszárnyra az emberi 
testben: egy szervezet ak- 
kor egészséges, munka- és 
teherképes, ha mind a két tü- 
dőszárnyával teljes egészé- 
ben lélegzik. A hasonla-

tot folytatva: az egyik fél 
a hívek, a másik a papság, 
szerzetesség. Mivel a hívek-
ről két dokumentum is szól: 
a család és a laikusok (vilá-
gi krisztushívők), s erről a 
„tüdőszárnyról” már/még 
fogunk beszélni, így szük-
séges, hogy a másikról is 
szóljunk, hogy zsinatunk 
után mind a „két tüdő-
szárny” kitisztulva, egész-
ségesen, és teherképesen 
vegye a feladatok terheit, 
amik ránk várnak.

Egyszóval: olvassuk el a 
dokumentumokat és szíve-
sen beszélgessünk el róluk 
plébániáinkon, fíliáinkon.

Mons. Gyuris László
püspöki helynök

A két tüdőszárny
Szerzetesi és papi munkadokumentum elé

Nagy Szent Leó pápa 
imája papokért

(részlet)
Add meg, Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat 

kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentség szellemét, 
hogy példájukkal tegyék előttünk kézzelfoghatóvá a 
tanításokat, amelyekre meg kell bennünket taníta-
ni. Adj nekik, Uram, Szentlelked ajándékai által okos 
szerénységet, bölcs szelídséget, önmérsékletet, gyen-
gédséget, a szívnek tisztaságát és a szellemnek szabad-
ságát! Töltsd el őket egészen szent Szereteteddel, hogy 
tökéletesen a tieid legyenek, dicséretesen járjanak útju-
kon és ne kapjanak a földi dicséreten. Add meg nekik a 
kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában dicsér-
jenek téged, szeretetedben éljenek és szeretetedben 
szolgáljanak.
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A Nagybecskereki Egyházmegye plébániai zsinati 
animátorainak második találkozóját december 1-jén 
tartották Muzslyán mintegy 100 résztvevővel.

A találkozó házigazdája Dr. Német László SVD 
megyéspüspök volt, aki miután üdvözölte a püspökség 
egész területéről érkezett animátorokat, velük együtt 
magyar és szerbhorvát nyelven imádkozta a zsinati imát.

Dr. Csiszár Klára pasztorálteológus, a zsinati folya- 
matok teológiai tanácsadója rövid ráhangolódását kö- 
vetően a résztvevők hat csoportban dolgozták fel a találko- 
zások meglepetéseit: megfogalmazták a zsinati csoportja-
ikban megélt örömöket, nehézségeket és a motivációkat.

A csoportvezetők – Pastyik Róbert atya, a horvát 
anyanyelvű csoport vezetője; Mons. Gyuris László pasz-
torális helynök, Oros Mihály, Mészáros Ákos, valamint 
Jónica Xénia és Kántor Viola doktoranduszok – prezen-
tálták csoportjaik reflexióit az adott témára.

Zsinati animátorok 
második találkozója

Folytatása a 8. oldalon
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Az időszerű jövőtervezés művészei címmel a zsina-
ti folyamatok teológiai tanácsadója adott útmutatást a 
következő időszakhoz az animátorok számára. Felhívta a 
figyelmet Ferenc pápa egyik fontos tanítására, miszerint 
a fiataloknak nagyon örülünk és az időseket is nagyon 
tiszteljük és szeretjük. A motivációról szólva a misszió 
lendületének tapasztalatát emelte ki: átadok valamit, ami 
számomra tapasztalat; hozzászólok; másokat bevonok; 
s a közösség erejének jelentősége lesz, hálát és bizalmat 
mélyít, szeretet tökéletesít. A nehézségek, a korlátaink-
kal való szembesülés megerősít bennünket.

Dr. Dr. Máté-Tóth András vallásszociológus a paszto-
rálszociológiai felmérésekről tartott rövid előadást és 
irányelveket ahhoz a kutatáshoz, amelybe a lelkipászto- 
rokat és zsinati animátorokat is bevonják. A jelenlévők – 
mint gyakorló hívők – a helyszínen egy kérdőívet töltöt- 
tek ki a vallásosságot, egyházat és zsinati témákat illetően.

A sokszínű Bánát nem magyar anyanyelvű hívei szá- 
mára Masa Tamás atya és Oros Angéla fordította az 
előadások anyagát.

A Nagybecskereki Egyházmegyében zsinati folya-
matok szépen haladnak. A zsinat első dokumentumát – 
evangelizáció – és a második munkadokumentumot – 
gyermek és ifjúság – már feldolgozták a csoportok és a 
hozzájuk tartozó jegyzőkönyveket visszaküldték a Zsina-
ti Irodába, erről Dr. Csiszár Klára részletes kimutatást is 
készített. Jelenleg a harmadik munkadokumentum fel- 
dolgozása van folyamatban, amelynek témája a család.
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Sokan kérdezhetik, hogy kerül 
a csizma az asztalra, illetve a 
statisztika a Biblia és a zsinati 

dokumentumok mellé. Első látás-
ra jogos is lehet a kérdés, hiszen az 
egyházmegyei zsinat előkészítéséhez 
és sikeréhez elsősorban imádságra 
van szükség, felszított hitre és elköte-
lezettségre. Egyébként is, a statisztika 
ott van a napilapokban és a televízi-
ós híradásokban. Mindenféle táblá-
zatokat és ábrákat látunk, de ha 
körül nézünk a családunkban és az 
ismerőseink között, akkor gyakran 
egészen más a képlet. Lehet egyál-
talán hinni a statisztikának? Nincs 
inkább igaza a mondásnak, ne higgy 
annak a statisztikának, amit nem te 
hamisítottál?

A zsinatot meghirdető megyés-
püspök úr arra kért, hogy más egy- 
házmegyékhez hasonlóan a Nagy-
becskereki Egyházmegye zsinati elő- 
készítéséhez is készüljön ún. paszto- 
rálszociológiai felmérés. Ennek célja 

az, hogy az egyházmegye területé-
nek és az elkötelezett katolikusoknak 
minél szélesebb körére vonatkozóan 
rendelkezzünk ismeretekkel, s ezek 
tudatában szülessenek meg a zsina-
ton a határozatok.

Az egyik első egyházi felmérést 
XII. Piusz pápa végeztette el, amikor 
Mária mennybevételének dogmá-
ját készült ex chatedra, vagyis pápai 
hatalmánál fogva, zsinat összehívása 
nélkül kihirdetni. A pápa kíváncsi 
volt arra, hogy a világ egyházme-
gyéinek püspökei hogyan véleked-
nek erről a hitigazságról. Alighanem 
a maga részéről meg volt győződ-
ve, hogy a válasz döntő többsé-
gében pozitív lesz. S azt is tudta, 
hogy a dogmát enélkül is kihir-
detheti. Mégis megkérdezte a világ 
pöspökeit, s csak a valóban szinte 
teljeskörű igen válaszok után hirdette 
ki a dogmát (1950. november 1-én), 
ami egyébként azóta is az utolsó ex 
chatedra kinyilvánított hitigazság. 

Ferenc pápa pedig a családszinó-
dusra készülve végeztetett egészen 
komoly felmérést, amelyet a vatikáni 
statisztikai hivatal munkatársai érté-
keltek ki, s amelyet a családszinó-
dus ülésező püspökei és más meghí-
vottjai komolyan figyelembe vettek 
a tárgyalások során. A német és az 
angol nyelvterületen egyáltalán nem 
ritkák a pasztorálszociológiai vizs-
gálatok, melyek a legkülönbözőbb 

Statisztika a megújulás 
szolgálatában
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kutatási módszereket alkalmazzák. 
Talán ezek után már nem is olyan 
meglepő, hogy a Nagybecskereki 
Egyházmegyében is felmérésekkel 
segítjük az egyházmegyei zsinatot.

Összesen 3 kérdőíves adatfel-
vételt végzünk el részben szerbiai 
szakemberek bevonásával, részben 
a zsinati animátorok segítségével. Az 
első és legnagyobb merítésű adatfel-
vétel a Vajdaság teljes lakosságára 
nézve 1000 fős reprezentatív mintán 
készül. Ebben elsősorban a lakosság 
vallásosságára, az egyházzal, a törté-
nelemmel és a jelennel kapcsolatos 
véleményére vagyunk kíváncsiak. 

A lekérdezés folyik, s karácsonyra 
már rendelkezni fogunk az adatok-
kal. A másik adatfelvétel az egyház-
községek elkötelezett tagjai körében 
folyik majd, s a zsinati animátorok 
végzik. Ebben a kérdőívben részben 
ugyanarra vagyunk kíváncsiak, mint 
az előzőben, azzal a különbséggel, 
hogy a vallásosságra és az egyház 
belső életére, valamint kifejezet-
ten a zsinati témákra vonatkozóan 
több kérdést teszünk fel. Reménye-
ink szerint mintegy 600 fő hajlan-
dó lesz válaszolni kérdéseinkre. Ezt 
a kérdőívet egyébként egyszer már 
lekérdeztük az animátorok december 
1-én tartott találkozóján, ahol 85 fő 

válaszolt. Az adatokat már rögzítet-
tük szegedi munkatársaimmal, s a 
kiértékelés első fázisát karácsonyra 
elvégezzük.

A lekérdezések eredményeit 
különböző elemzésekkel együtt a 
zsinati előkészítés rendelkezésére 
bocsájtjuk, s reményeink szerint az 
adatok alapján egy kis könyvecskét is 
írhatunk a Vajdaság vallási és egyházi 
életéről. Köszönet a segítőknek és a 
válaszolóknak! Legyenek tudatában, 
hogy valóban jelentősen hozzájárul-
nak munkájukkal és válaszaikkal a 
zsinat sikeréhez!

Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András
SZTE Vallástudományi Tanszék
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Közelgő fontos 
események
2018. december 25.
A plébániák megkapják 
a Szerzetesek és papok 
munkadokumentumot.
Ezt a zsinati munkacso-
portokban dolgozzák fel. 
A jegyzőkönyveket nyom-
tatott és elektronikus 
formában is megkapják a 
plébánosok és a plébáni-
ai animátorok. A jegyző-
könyvek beküldési határ-
ideje: 2019. február 1.

2019. januárja
Lelkipásztoraink megkez-
dik a házszenteléseket és 
minden családnak emlék-
lapot ajándékoznak, 
amelyen a zsinat logója és 
a zsinati ima szerepel.
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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 megmu-
tasd nekem az isteni szeretet gyógyító erejét. Köztünk élve tanítványokat gyűj-
töttél magad köré, akik veled éltek, Téged követtek. A keresztségben 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 embertársaim számára.

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

Szűz Mária, az Egyház anyja! Ahogyan az apostolokkal együtt imádkoztál Fiad menny-
bemenetele 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.

P lébániáink és egyéb közösségeink zsinati csopor- 
tokban dolgoznak. A Család munkadokumen-
tumának jegyzőkönyvei folyamatosan érkeznek a 

Zsinati Irodába. Plébániáinkon jó hangulatú beszélge-
tések alakultak ki a téma megvitatása közben a zsinati 
csoportokban.

Zsinati életképek


