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Amit a zsinatról tudni érdemes

A nevem Kántor Viola, Romániá- 
ban, Marosvásárhelyen születtem a szü- 
leim negyedik gyermekeként. Egyete-
mi tanulmányaimat Kolozsváron vé- 
geztem a Római Katolikus Teológia 
Karon Teológia Szociális Munka Sza- 
kon. A szüleim mindig segítőkészség- 
re, odafigyelésre, a másokkal való törő- 
désre tanítottak, így felnőve az fogal-
mazódott meg bennem, hogy én is se- 
gíteni szeretnék másokon, így lettem 
szociális munkás. A teológia iránti sze- 
retetem és érdeklődésem alapképzés 
alatt erősödött meg igazán és azt érez-
tem, hogy az itt elsajátítottakat kama-
toztatni szeretném. A doktori dolgo-
zatom témája az egyház megújulása, 
ez pedig tudjuk Ferenc pápa tanításai-
ból, hogy úgy tud megvalósulni, ha ön- 
magunkra, mint missziós tanítványok- 
ra tekintünk, akiknek feladata, hogy a 
megtapasztalt isteni szeretet örömhí-
rét továbbadjuk másoknak (EG 120). 
Ferenc pápa arra is meghív mindany- 
nyiunkat, hogy engedelmeskedve Isten 
hívásának lépjünk ki saját kényel-
münkből, legyünk bátrak nyitni mások 
felé és azokhoz fordulni, akiknek szük-
ségük van az evangélium világosságára 
(EG 21). Ferenc pápa buzdításai és a 
tenni akarásom nyomán nagyon örül-
tem, amikor lehetőséget kaptam arra, 
hogy ide, Önök közé, a bánáti katoli-

kusok közé jöjjek és a Zsinati Iroda 
vezetőjeként konkrétan munkálkod-
hassam egy közösség tagjaként azon, 
amire otthon, egyedül talán nem let- 
tem volna képes. Várakozással és kíván- 
csisággal tekintek az előttem/előttünk 

álló évekre és az a vágyam, hogy mind-
annyian megtapasztaljuk azt, hogy 
„Az élet, amennyiben elajándékozzák, 
megerősödik – de elgyengül az elszi-
geteltségben és a jólétben. Valójában 
azok élvezik jobban az élet lehetősége-
it, akik elhagyják a biztonságos kikö-
tőt, és belevetik magukat a küldetésbe, 
hogy közöljék az életet másokkal.”

(A Latin-Amerikai és Karibi Püspökök 
V. Általános Konferenciája, 

Aparecidai dokumentum, 2007. V. 31., 
ld. EG 10)
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Ez a munkadokumentum reflektorfénybe szeretné 
helyezni azokat az csoportokat, amelyek a társadalom 
peremén élnek. Manapság egy külön fogalmat, egy álta-
lánosan elterjedt kifejezést is használunk ezekre a cso- 
portokra: periféria (valaminek a külső része, széle, határa 
– ellentétben a központi résszel). Ferenc pápa is elősze-
retettel használja ezt a kifejezést, pozitív színezettel: arra 
buzdít minket, hogy menjünk a perifériákra, keressük fel 
az ezen csoportokhoz tartozó embertársainkat. „...va- 
lamennyien egyaránt arra kapunk indítást, hogy (...) 
lépjünk ki saját kényelmünkből, le- 
gyen bennünk bátorság eljutni az 
összes perifériára, ahol szük-
ség van az evangélium vilá-
gosságára”. (EG 20)

Jómagunk is átéltünk 
már olyan helyzeteket, ami- 
kor a periférián éreztük ma- 
gunkat, ebből kiindulva pe- 
dig talán jobban meg tudjuk 
érteni, el tudjuk fogadni és sze- 
retni tudjuk mindazokat, akik 
ilyen helyzetben vannak. Fontos tu- 
datosítani bennük, hogy Isten nem te- 
remt selejteket, és az Ő szemében minden-
ki értékes.

A Szentírásból tudjuk, hogy Jézus is gyakran jelen 
volt a peremen élők életében: előszeretettel kereste fel 
a szegényeket (a nyolc boldogság első címzettjei), a be- 
tegeket, az akkori vallási életből a periférián élőket (vá- 
mosokat, bűnösöket, betegeket, megszállottakat). Lu- 
kács evangélistánál ezt olvassuk: „Abban az órában Jézus 
kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, 
ezekkel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, 
hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyil-
vánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ne- 
ked”. (Lk 10,21)

Már az Egyház kezdetén, a korai keresztény közös-
ségekben megtaláljuk a peremre szorítottokat. Szent Pál 
a korinthusi levelében így ír: „Gondoljatok csak meg- 
hívástokra, testvérek! Nem sokan vannak köztetek olya-
nok, akik a világ szerint bölcsek, nem sok a hatalmas, 

nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, 
ami a világ szemében balga (...), ami a világ előtt gyön-
ge, (...) s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt 
választotta ki az Isten, a semminek látszókat.” (1 Kor 
1, 26-28) Egyházmegyei Zsinatunk ezért foglalkozni 
szeretne azokkal a csoportokkal, amelyeket Üdvözí-
tőnk is és az Egyház is szívén hordozott és hordoz.

SZEGÉNYEK PASZTORÁCIÓJA
A szegénység, mint gazdasági jelenség nagyon sok- 

szor az emberi önzésből ered, szent Pál is hangsú-
lyozza, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvár-

gás. Mivel egyeseknek sok kell, és 
majdnem soha nem elég, ezért 

másoknak kevesebb, vagy na- 
gyon kevés jut (vö. 1 Tim 
6,10). Jézus, ismerve ezt az 
emberi bűnt, kijelenti: „Sze- 
gények mindig vannak ve- 

letek.” (Jn 12,8) Üdvözí-
tőnk, Jézus Krisztus, kifeje- 

zetten arra tanít minket, 
hogy a szegényekről való gon- 

doskodás, illetve az irántuk ta- 
nusított szeretet üdvözülésünk 

egyik fontos feltétele lesz. Gondol-
junk az utolsó ítéletről szóló példabe- 

szédre, amely tulajdonképpen az üdvös-
ség kulcsát tárja elénk és melyet az irgalmas- 

ság testi és lelki cselekedeteiként ismer keresztény- 
ségünk: Éhes voltam, ruhátlan... (Mt 25, 31-46) 
Könnyen sajnos gyakran abba a hibába eshetünk, 
hogy egy könnyed vállrándítással elhárítjuk magunk-
tól a felelősséget, hiszen mi is szegények vagyunk. 
Ilyenkor gondoljunk a szegény asszony két fillérjé-
re: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy 
többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persely-
be. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig 
mindent odaadott, ami csak szegénységétől telt, 
egész megélhetését.” (Mk 12, 43-44) Egyházunk arra 
tanít, hogy gazdasági javainkat méltányosan osszuk 
el, gondolva a fejlődő, szegényebb társadalmak-
ban élő embertársainkra, illetve azokra, akik kör- 
nyezetünkben nélkülöznek: „Az igazságosság és a 

Sajátságos csoportok munkadokumentum
(Periféria: szegények, öreg-, beteg- és börtönpasztoráció)
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méltányosság igényeinek kielégítése céljából határo-
zottan arra kell törekedni, hogy a személyek jogainak 
és minden nép sajátos jellegének tiszteletben tartásá- 
val mielőbb szűnjenek meg a jelenleg meglévő és gyak- 
ran csak tovább mélyülő, egyéni és társadalmi megkü-
lönböztetéssel is együttjáró gazdasági egyenlőtlensé-
gek.” (GS 66)

Egyházmegyénkben a kilencvenes évek óta na- 
gyobb számban vannak jelen szegény rétegek, amely 
helyzetnek több oka is van: a munkanélküliség, az 
alacsony és nem rendszeresen kifizetett munkabér, a 
termelőipar nagyfokú eltűnése tájainkról, kivándor- 
lás, elöregedés, rossz szociális politika. Ez okból so- 
kan arra kényszerülnek, hogy külföldön keressenek 
munkalehetőséget, s így legtöbbször teljes családok 
vándorolnak ki, nem kis számban. De mit tehetünk az 
itthonmaradt szegényekkel? Konkrét ismereteink és 
az adott lehetőségeink fényében azt is mondhatnánk, 
hogy nem sokat. Egy mélyebb elemzés után azonban 
ráeszmélhetünk, hogy mégis van rá lehetőség, hogy 
valamit tegyünk és szinte sosem kerülünk olyan hely-
zetbe, amikor semmilyen formában nem tudunk segít-
séget nyújtani.

Helyi Zsinatunk egyik gyümölcse feltétlenül ezzel 
kapcsolatos kellene, hogy legyen. Alakulhatna minden 
plébánián (fílián is ha lehet) helyi Karitász-csoport. 
Itt elsősorban nem plébániai szervezetek kiépítésére 
gondolunk, hanem inkább a plébániák vonzáskörében 
fellelhető, szeretetszolgálatra alkalmas és küldetéssel 
rendelkező önkéntesekből álló csoportok kialakításá-
ra. Ezek az önkéntesek napi vagy heti rendszerességgel 
találkozhatnának a plébánia szegényeivel, betegeivel, 
időseivel, illetve azokkal, akik egyedül, magányosan 
élnek. Ők lennének továbbá azok is, akik találkozni 
tudnának azokkal a személyekkel, családokkal, akik 
jobb anyagi helyzetükből adódóan adakozni tudná-
nak a rászorulók javára. Őket személyes találkozás 
alkalmával bátran meg kell szólítani és fel kell kérni a 
szeretetszolgálatra. Fontos lenne éreznünk, hogy fele-
lősséggel tartozunk egymás iránt, hiszen egy közös-
séghez tartozunk. 

Minden plébánia egyik állandóan rendelkezésre 
álló segélyalapja a helyi Szent Antal persely bevétele. 

1) Tudatosodott-e bennem, hogy a szegények 
iránt gyakorolt szeretetem 
az egyetlen üdvösséget ígérő magatartás?

2) Mit teszek a környezetemben, 
hogy segítsek a rászorulókon, egyedül vagy 
közösen másokkal? 

3) Van-e plébániai Karitász vagy plébániai 
csoport a szegények támogatására? 

4) Tudom-e egyáltalán, hogy környezetemben, 
munkahelyemen ki a szegény, a rászoruló?

5) Hogyan viselkedek azokkal szemben, akik 
szükséget szenvednek és hozzám fordulnak? 
Jézust látom-e bennük?

6) Tudnék-e megosztani valamit azokkal, 
akik nálam szegényebbek?

IDŐSEK, ÖREGEK PASZTORÁCIÓJA
„Az öregség egy hivatás! Még nem az a pillanat, ami- 

kor »behúzzuk az evezőket a bárkába«. Az élet ezen 
időszaka kétségtelenül más, mint az előzőek, fel kell ́ fe- 
dezni´ azt magunknak, mert a társadalmaink jelenleg 
sem lelkileg, sem erkölcsileg nem készek arra, hogy az 
élet ezen időszakának megadják annak a teljes értékét.” 
(Ferenc pápa: Az öregkorral új feladatot, új küldetést 
kapunk, Szerdai általános kihallgatás, Róma, 2015. 
március 11.)

Ha templomba járó híveinket nézzük – néhány kö- 
zösség kivételével – el kell mondanunk, hogy a vasár-
napi szentmiséken a jelenlevők legalább kétharmada 
idős. Több oka van ennek, néhányat meg is említhe- 
tünk: akik rendszeresen jártak fiatal korukban és elér-
ték az idős kort, ők továbbra is jelen vannak az egyházi 
életben; idős korra az ember legtöbb esetben felfedezi 
a vallásos élet értékeit, átrendezik az értékek sorrendjét 
életükben, felfedezik a vallásosság megtartó, vígasztaló 
erejét, de az is igaz, hogy ebben a rohanó világban az 
időseknek már több idejük is van.

A Szentírást olvasva megtaláljuk, hogy amikor be- 
mutatták Jézust a szülei a jeruzsálemi templomban, két 
idős ember várta és köszöntötte őket: Simeon és Anna 
(Lk 2,25-38). Ez a helyzet a mi időnkben és környe-
zetünkben is megismétlődik: az idősek ott vannak a 
templomban. Istennek az idősek is olyan kedvesek, 
mint bármelyik korosztály, mert ők is az Ő gyermekei, 
az ő üdvösségükért is úgy „remeg”, mint a többiekért.

Európa lassan, de biztosan elöregedett társada-
lommá válik és ezt az Egyház is törekszik tudomásul 
venni, így a pasztorációban különös figyelmet kíván 
szentelni az időseknek. Az idős kornak is, mint minden 
más életszakasznak, megvannak a sajátosságai. Az idős 
ember vissza tud emlékezni gyermekkorára, fiatalságá-
ra, felnőtt éveire, és sokszor úgy érzi, hogy sok munka, 
küzdelem van mögötte. Míg fizikai ereje egyre fogy, 
érzelmi világa is kezd megváltozni: több figyelemre, 
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elismerésre, gyöngédségre vágyik, mint a korábbi élet-
szakaszaiban. Elterjedt szóhasználatban az időskort, 
öregkort az érettség korának is szokták nevezni. Az 
érettség feltételezi, hogy a személy összhangban tud len- 
ni a világgal és saját magával, ismeri önmagát, tehát 
egy egységes személyiséggel rendelkezik. Az időskorra 
tehát ez a harmónia, önazonosság jellemző, tulajdon-
ságok, melyek csak a korábban átélt élethelyzetek és 
tapasztalatok hatására tudnak kialakulni.

Nem téves, amikor az időskort a második „gyer-
mekkornak” nevezik, hiszen ahogyan egy gyermek is 
sokmindenben segítségre szorul, úgy az idős ember is 
idővel, egészségi állapota romlásával lehet, hogy rá lesz 
utalva mások segítségére.

Bölcs dolog, ha az idős ember tudatosan elfogadja 
korát,de nem felejti el a saját életútját (megvalósításait 
sem, de azt sem, hogy ő is volt fiatal, s mulasztások 
akkor is előfordultak). Ebből fakad az igazi bölcsesség, 
így tud az idős ember fontos és építő tagja maradni 
a családnak, az Egyháznak, a társadalomnak. Hiszen 
annyi jót tud adni az időskorú ember a környezeté-
nek: figyelmet, meghallgatást, minőségi időt, gyöngéd 
szeretetet (főleg az unokáknak), élettapasztalatot, imát 
és a legértékesebbet: a szenvedés gyümölcsét. Vannak 
azonban nehézségei is az időskornak: krónikus vagy 
más betegségek, amelyek meggyöngítik testi és lelki ere- 
jüket, a megkövesedett rossz szokások, ingerlékenység, 
magány, reményvesztettség, szobához vagy ágyhoz 
kötöttség, elhagyatottság illetve megvetés (néha még 
a legközelebbiektől is).

Egyik beszédében Ferenc pápa is beszél az idős kor 
negatív és pozitív oldalairól: „Milyen csúnya az idős em- 
ber cinizmusa, aki elvesztette a tanúságtétel iránti érzé-
ket, aki megveti a fiatalokat és nem adja tovább az élet- 
bölcsességet. Ellenben milyen szép az a bátorítás, amit 
az idős ember át tud adni a fiatalnak, aki a hit és az élet 
értelmét keresi. Ez a nagyszülők küldetése, az idősek hiva- 
tása. A nagyszülők szavai valami különlegeset jelente-
nek a fiatalok számára. Ők tudják ezt. Azok a szavak, 
amit a nagymamám leírt nekem a papszentelésem nap- 
jára, máig velem vannak, a zsolozsmáskönyvemben tar- 
tom, gyakran elolvasom és ez jót tesz nekem.” (Ferenc pá- 
pa: Az öregkorral új feladatot, új küldetést kapunk, 
Szerdai általános kihallgatás, Róma, 2015. március 11.)

Az idősek fizikai és lelki állapota nagyban függ a 
személy hozzáállásán, lelki erején, pozitív szemléletén. 
Hiszen ahogy egy mondás is tartja, „Ki milyen öreg-
nek érzi magát, aszerint él.” Sok esetben ha a személy 
elengedi magát, ha képes lenne bizonyos dolgokra, de 
nem gyakorolja azokat, idővel fizikailag is képtelen-

né válik a munkavégzésre. Fontos ezért az idősekkel 
való folyamatos kommunikáció, a család és az egyházi 
közösség támogató és elfogadó jelenléte ahhoz, hogy 
ne következzen be a depresszió és az elmagányosodás.

A pasztorációban figyelembe kell venni mind a po- 
zitív, mind a negatív oldalát az időskornak: a pozitív 
dolgokat serkenteni kell és ezek értékeit felmutatni, míg 
a negatívumokra megoldásokat keresni, illetve segíteni 
az idős személyt és környezetét, hogy ezen tulajdon-
ságokat elfogadják.

Nagyon pozitív dolog, hogy egyházmegyénkben 
több helyen is vannak napi, heti és havi rendszeresség- 
gel megszervezett napközi találkozók az idősek számá-
ra (Nagybecskerek, Muzslya, Csóka, Törökbecse), amit 
jó lenne minél több helyen elindítani. Vannak imaórák 
is, főleg kilencedek és Mária-ájtatosságok, amit közö-
sen végeznek a templomokban, illetve házaknál. A za- 
rándoklatok szervezése is nagyon jó alkalom az idősek 
számára, hogy lelkileg és szellemileg felüdüljenek, 
hiszen a vallásos élmény mellett sok régi ismerőssel 
találkozhatnak ilyen alkalmakkor. Elengedhetetlen az 
elsőpénteken vagy más alkalommal (például nagy ün- 
nepek előtt) megvalósított beteglátogatás. Ennek kap- 
csán szükséges lenne a plébániáinkon megszervezni 
a szervezett beteglátogatást, amit a plébános vagy a 
Karitász csoport irányítana, de önkéntes hívek végez-
nének, akár éppen a még jó egészségnek örvendő 
idősebbek. Egyrészt, mert ők sokszor jobban ismerik 
idős társaikat, másrészt pedig, mert több közös témá-
juk is volna, s főleg, mert „ajándékként” tudnának je- 
len lenni mások életében, ami lelkileg frissen tartaná 
őket ebben a korban.

Az idősekről való gondoskodás jegyében egyház-
megyénk Szerbiában egyedülálló módon megalapí-
totta az első egyházi alapítású és fenntartású nagyki- 
kindai Misericordia Idősek Otthonát, ahol 43 idős em- 
berről viselünk gondot.

  7) Ha idős vagyok, tudom-e értékelni az időskor
 hivatását? Ha nem vagyok idős: mit tapasz-

talok a környezetemben ezzel kapcsolatosan?
  8) Hogyan tudom könnyebben elfogadni 

az időskorral járó nehézségeket 
(betegség, tehetetlenség, magány)? 
Mit tapasztalok a környezetemben?

  9) Ha nem vagyok időskorú, 
tudom-e értékelni ezen életszakasz kincseit, 
amivel ők meg tudnak ajándékozni? 
Melyek ezek? Ha idős vagyok, 
mit adhatok a fiataloknak?
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10) Mit tudnék tenni azokért az idősebbekért, 
akik családomban vagy közelemben élnek?

11) Hogyan erősíthetem meg hitemet, hogy 
remény, szeretet és derű lakozzon bennem?

12) Hallottam-e az egyházmegye által 
alapított nagykikindai Misericordia Idősek 
Otthonáról?

13) Mi a véleményem, szükség van-e 
az egyházmegye által intézményesített 
szociális ellátásra, aminek megvalósulását 
a nagykikindai Misericordia Idősek Otthona 
is biztosítja?

BETEGEK PASZTORÁCIÓJA
Ha végigolvassuk az evangéliumokat, akkor azt 

látjuk, hogy a legtöbb csodát Jézus azért tette, hogy 
a betegeken segítsen. Az evangéliumok megszámlál-
hatatlanul sok gyógyításról adnak hírt (Mt 4,23,24; 
Mt 12, 15; Mk 1,34; Mk 3,10), egyes eseteket pedig 
részletesen is leírnak. Már ebből is látjuk, hogy Jézus 
hogy viszonyul a betegekhez: visszaadni nekik az 
egészséget, gyógyítani azt, aki rászorul! Nekünk is 
ez a feladatunk. Amennyire tudunk, segítsünk bete-
geinknek testi, lelki felépülésükben.

A legtöbb ember számára a betegség az élet legne-
hezebb, legfájdalmasabb, legsötétebb momentuma 
(így nem is meglepő, hogy minden kor és minden 
égtáj embere, ha jót akar kívánni a másiknak, akkor 
jó egészséget kíván, illetve szeretné a másikat megkí-
mélni e nehéz élethelyzettől). Mindazonáltal a beteg-
ség periódusa egy lelkiekben gazdag, gyümölcsöző 
életszakasz is lehet, ha a szenvedést Jézus hozzáállá-
sával viseljük. 

Tudjuk, hogy Jézus, végső soron, szenvedésével 
váltotta meg a világot. Miért? Mert az önként vállalt 
szenvedés, amit másokért elviselünk, a szeretet legma-
gasabb foka, a szeretet csalhatatlan, legbiztosabb jele. 
Tehát Jézus szenvedése szeretetének legmagasabb foka 
volt, s mivel a bűn a szeretet hiánya, ezért a bűnt a sze- 
retet legmagasabb fokával lehetett csak legyőzi. Ezért 
volt Jézus nagycsütörtöki Olajfa-hegyi és a nagypén-
teki szenvedése. A Krisztus-esemény azonban nem fe- 
jeződik be Nagypénteken. Nagypénteket követi a 
Feltámadás öröme, melynek fényében meglátszik a 
szenvedés értelme, a világ megváltása. Az, hogy Jézus 
győzelmét látva, bennünk is a remény hangja kell bá- 
torítsa, segítse betegeinket. 

A mi szenvedéseink is lehetnek Isten és emberek 
iránti szeretetünk legbiztosabb jelei, ha a szenvedé-

seinket „fölajánljuk, átadjuk, továbbadjuk Istennek” 
a szentpáli meglátás szerint: „Örömmel szenvedek 
értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szen-
vedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” 
(Kol 1,24) 

A szenvedésnek van még egy megközelítése, ami 
az előbb leírtnak a folytatása kellene, hogy legyen: 
hisszük, hogy Jézus, mint Isten szeretetének a megtes-
tesülése, eggyé válik velünk, „magára veszi, hordja 
velünk” szenvedéseinket („az ő sebeiket hordozta”), 
„beteg-társunk” lesz. Ha hiszünk ebben, akkor a szen-
vedésben, betegségben fellobban bennünk a szeretet 
Jézus iránt, aki ilyen jó, hogy „hordja szenvedésünket”, 
s ezáltal a szenvedésünk, betegségünk, ami fájdalom, 
kín, időveszteség, az isteni együttműködés eredmé-
nyeként szeretetté válik. 

A szenvedésnek lehet néha olyan ideje is, ezt Jézus 
életéből is tudjuk, amikor minden beborul, elsötétül 
előttünk és Vele együtt elkiáltjuk: „Istenem, Istenem, 
miért hagytál el engem?”, azonban pont ilyenkor lenne 
nagyon jó, ha kitartanánk, követnénk Őt és Vele együtt 
mondanánk ki a legmélyebbet: „Atyám, a Te kezedbe 
ajánlom lelkemet”, illetve életemet, sorsomat. Olyan 
fontos az életben idejében „megtanulni szenvedni”! 
Ezért fontos az élet kisebb-nagyobb mindennapi vagy 
rendkívüli szenvedéseiben megtanulni annak elfoga-
dását. Mert biztos, hogy életünk folyamán találkozni 
fogunk a szenvedéssel környezetünkben, vagy akár 
saját életünkben.

Első feladatunk a beteggel szemben, hogy konk-
rét segítségünkkel álljunk mellette. Az otthonunkban 
élő betegre több időt tudunk szánni, de gondunk kell 
legyen más betegre is, rokonra, utcabelire, munkatár- 
sa, sőt néha még ismeretlenre is (lásd például az irgal-
mas szamaritánus példabeszédét).

Az előző pontban, amely az idősekről szólt, már 
említésre került az idősek szervezett látogatása a plébá-
niai önkéntesek részéről. Ugyanez vonatkozna a bete-
gek látogatására is, abban az esetben is, ha azok nem 
idős személyek. Az ilyen látogatások egyik feladata le- 
hetne, hogy előkészítsék a betegeket a rendszeres vagy az 
egyszeri szentségek felvételére. Egyházmegyénk szór- 
vány jellegéből fakadóan több olyan település is léte-
zik, ahol nincs lehetőség minden vasárnap szentmisén 
részt venni. Ilyen esetekben a felebaráti szeretet jegyé-
ben tett beteg-, illetve időslátogatás helyettesítheti a 
vasárnap megszentelésének kötelességét. Erre buzdít 
bennünket a Katolikus Egyház Katekizmusa is: „A 
keresztény jámborság a vasárnapot hagyományosan a 
jócselekedeteknek, a betegeknek, a gyöngélkedőknek, 

Folytatása a 6. oldalon
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az öregeknek tett alázatos szolgálatoknak szenteli. A 
keresztények azzal is megszentelik a vasárnapot, ha 
családjukra és hozzátartozóikra fordítják figyelmü-
ket, amire a hét többi napján nincs idő”. (KEK 2186)

Egyházmegyei Caritas intézményünk már 15 éve 
folyamatosan megszervezi az idősek és betegek házi 
gondozásának szolgálatát. A szolgálat ápolói, szűkebb 
területi lefedettséggel, mintegy 150 nagybecskereki és 
muzslyai idősnek, betegnek az otthonában nyújtanak 
a szeretetszolgálat jegyében szakszerű gondozást. Ha- 
sonló szolgálat működik emellett Magyarcsernyén és 
más településeken is.

Egy másik fontos téma a kórházlelkészség, vagyis a 
kórházak rendszeres vagy alkalmi látogatása. Egyház-
megyénkben néhány helyen a lelkészek nehézségekbe 
ütköztek, ezzel kapcsolatban talán jó lenne felsőbb 
szinten, megbeszélések útján, elejét venni az ilyen ké- 
nyes helyzeteknek, vagyis megvizsgálni a törvényes ke- 
reteket, hogy a továbbiakban gördülékenyen és szer- 
vezetten működhessen egyházmegyénkben a kórház- 
pasztoráció. 

Ugyanígy az öregotthonok látogatása is része kell, 
hogy legyen a lelkipásztori, illetve plébániai feladatok-
nak, hogy az ottani betegek is részesüljenek az Egyház 
gondoskodásában és a szentségekben. 

A betegek pasztorációjánál okvetlenül meg kell em- 
lítenünk a mozgássérültek és más akadályozottsággal 
élők helyzetét is (például a hallássérültek, látássérül-
tek, értelmi akadályozottsággal élők lelkigondozását). 
Szükség lenne (esperességi vagy más szinten), bizo-
nyos rendszerességgel, számukra is találkozókat szer-
vezni, megszólítva úgy őket, mint családtagjaikat. 
Fontos ugyanis hangsúlyoznunk, hogy ők is teljes és 
értékes tagjai egyházi közösségeinknek és, hogy ők is 
Isten szeretett gyermekei, akikben egyedi gazdagság 
és érték lakozik.

A sajátos nevelési igényű személyekről és gondozó-
ikról sem kellene megfeledkeznünk, hiszen az érintett 
családoknak olyan jól esik az őszinte melléjük-állás, 
úgy érzelmileg, mint időben, konkrét segítségben. 

Egyházmegyénk területén, az egyházmegyei Kari-
tász székházában, a város vonzáskörében lévő telepü-
lésekről érkező sajátos nevelési igényű gyermekek-
kel és fiatalokkal havi szinten folynak foglalkozások. 
Velük, önkéntes alapon, egy szociális munkás foglal-
kozik, szükség esetén gyógypedagógus is. Püspöksé-
günk évente egy alkalommal találkozóra hívja meg 
őket az egész egyházmegye területéről, azon települé-
sekből, ahol számukra speciális iskolák, szervezetek, 
tagozatok működnek (Törökkanizsa, Hódegyháza, 

Tiszaszentmiklós, Padé, Nagybecskerek, Pancsova, 
Versec). Létszámuk arra enged következtetni, hogy 
esperességi szinten is igény lenne időnkénti találko-
zók megszervezésére.

A függőségben szenvedők is plébániáink tagjai: 
alkohol, kábítószer, szerencsejáték, internet, babona- 
ság – oly sok életet veszélyeztet vagy tesz tönkre lelki-
leg, testileg, sőt környezete számára, főleg a család szá- 
mára súlyos kereszt. Itt is meg kell találni a lehetőséget 
egyedi vagy szervezett segítségre, akár azáltal, hogy 
olyan lehetőségeket ajánlunk, ahol lehetőség van ezek  
szakszerű gyógyítására, akár egyházi segítséggel is.

Meggondolandó ugyanakkor az idősek és a bete-
gek napjának megünneplése egyházmegyénk plébá-
niáin, ezzel is éreztetve az érintettekkel, milyen nagy 
kincseik ők a mi Egyházunknak.

14) Ha voltam beteg (akár fiatalként, akár 
idősként), tudtam-e, hogy betegségemben 
Jézussal is találkozhatok? Hogy elfogadott, 
felajánlott betegségem „imádság” tud lenni 
magam és mások számára?

15) Meglátogatom-e a betegeket a kórházban 
vagy otthonukban, egyedül vagy együtt 
másokkal, hogy megéljem Jézus szavait: 
„Beteg voltam és meglátogattatok?“ 

16) Babonásan néztem-e arra a tényre, 
hogy amennyiben a pap meglátogat egy 
beteget, akkor ő a halál hírnöke? 
Vagy tudom-e, hiszem-e, mint hívő 
keresztény, hogy a szentségek gyógyulást 
közvetítenek és összekapcsolják a szenvedést 
Krisztus szenvedésével? 

17) Gondoskodom-e ilyen téren is 
a legközelebbiekről, illetve felebarátaimról?

18) Hogyan viselkedjen a gondozó a beteggel 
szemben? Honnan merítsen erőt a kitartás-
hoz? Például, ha éveken keresztül gondozzuk 
szeretteinket, családtagjainkat?

19) Ha környezetemben van sajátos nevelést,
 foglalkozást igénylő gyermek, fiatal vagy felnőtt,
 hogyan viszonyulok hozzá és családjához?
20) Ha környezetemben van függőségben 

szenvedő, akkor hogyan viszonyulok hozzá 
és családtagjaihoz?

21) Egyes függőségben élőknek mi is tudunk 
segíteni, volt-e már rá alkalmunk, tettük-e, 
mi a tapasztalatunk?
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BÖRTÖNPASZTORÁCIÓ
Aki börtönben van, az megtapasztalja az egyik 

legnagyobb emberi értéktől való megfosztottságot, 
ami pedig a szabadság gyakorlásának a képessége. 
Ebből kifolyólag az ő helyzetük, függetlenül attól, 
hogy miért kerültek oda, hogy börtönben kell lenni-
ük, igen fájdalmas. Jézus hív bennünket, hogy róluk 
is viseljünk gondot, illetve az utolsó ítélet feltételei 
között is említi: „börtönben voltam és fölkerestetek” 
(Mt 25, 36)

A börtönben levőkhöz is szól Jézus örömhíre, 
evangéliuma, mert ők is Isten gyermekei. Náluk is 
remélhetünk a kegyelem és az ő szabad akaratuk 
csodájában, hogy pontot akarnak tenni régi életükre 
és újat akarnak kezdeni. Ezt a lehetőséget szolgálja az 
ő lelkipásztori gondozásuk.

Nekünk pedig álljon felszólításként Jézus egyik 
példabeszéd-gyöngyszeme, a tékozló fiú története, 
amelyben az atyai házat elhagyó fiú megbánta bűne-
it és jóságos édesapja mindent megbocsátott neki és 
szeretettel visszafogadta. Nekünk is így kellene csele-
kedni a börtönben élő, illetve a börtönt megjárt test-
véreinkkel, nem feledve azt sem, hogy az első szent, 
akiről tudomásunk van, az a Jézus mellett a kereszten 
meghalt bűnöző volt. Isten előtt nincs egy elveszett 
ember se. 

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy börtöneink-
ben szinte arányos százalékban vannak a különböző 
nemzeti és vallási csoportokból 
az egyének, mint az általá-
nos lakosság összetételében 
(kb. 5,5% országos szinten, 
ennél egy kicsit magasabb 
az arány a Vajdaságban), 
tehát nem sok egyházme-
gyei hívőnk van megfoszt-
va szabadságától, de akkor 
is törődnünk kell velük, sőt, 
hivatásunk a „föld sója”, és nem 
csak a „katolikusok sója” lenni. 
Ami még fontos, hogy a börtönélet 
után segítsünk nekik, hogy újra be tudja-
nak illeszkedni a társadalomba, teremtsünk 
nekik egy olyan közösséget, ahol úgy érezhe-
tik, hogy otthon vannak, ahol befogadják őket és 
nem elfordulnak tőlük. Ferenc pápa is arra buzdít, 
hogy merjünk kezdeményezni, hiszen mindannyian 
missziós tanítványok vagyunk, így menjünk elébe a 
másiknak, keressük a távollevőket és menjünk ki az 

útkereszteződésekre, hogy a kirekesztetteket is meg 
tudjuk szólítani. (vö. EG 24)

Egyházmegyénk több pontján is működik börtön: 
Kikinda, Nagybecskerek, Pancsova, Versec, Padinska 
Skela. Ezen intézmények lelkipásztori ellátása is fontos 
témája kell legyen egyházmegyei zsinatunknak, el kell 
gondolkodnunk a börtönpasztoráció megszervezésén.

Jó tudnunk, hogy Jézus is, Nagycsütörtökről Nagy-
péntekre a zsidó főpap házának börtönében töltötte 
az éjszakát (egy embertelen börtönben), így ebben 
is eggyé lett annyi ártatlanul vagy jogosan elítélt 
embertársunkkal.

22) Ismerek-e börtönből szabadultat, akinek 
szüksége lenne segítségre a beilleszkedéshez, 
munkalehetőséghez?

23) Szoktam-e, szoktunk-e imádkozni a 
bebörtönözöttekért?

24) Meglátogatom-e a börtönben rokonaimat, 
ill. ismerőseimet – Jézus felhívása szerint: 
„Börtönben voltam,és ti meglátogattatok“– 
vagy szégyellem őket és magukra hagyom?

A dokumentum zárásaképpen a másokhoz való 
szeretetteljes odafordulást hangsúlyozva Ferenc pápa 
egy ez év februári beszédéből idézünk, melyet az 
ENSZ Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap-
jának munkatársainak címzett: „Mindenben, amivel 
foglalkoztok, keressetek egy arcot, az emberek arcát. 

(...) Fontos, hogy ne maradjunk 
a felszínen, hanem igyekez-

zünk belépni a valóságba, 
hogy meglássuk az embe-
rek arcát és szívét. Így a 
munka átalakul: szívünk-
re vesszük mások ügyeit. 

(...) Nem azt a kérdést kell 
feltennünk magunknak, 

hogy »Mennyire esik nehe-
zemre az, amit meg kell majd 

csinálnom?«, hanem azt, hogy 
»Mennyi szeretetet teszek bele 

abba, amit csinálok?« Aki szeret, 
annak van fantáziája arra, hogy felfe-

dezzen megoldásokat ott, ahol mások csak 
problémákat látnak. (...) Aki szeret, az teremt: 

a szeretet viszi előre, hogy teremtsen és mindig 
halad előre.” (Ferenc pápa az IFAD munkatársaihoz: 
az egyenlőtlenség szeretettel küzdhető le, Róma, 2019. 
február 14.)
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A mostani munkadokumentum, 
amint olvashatták, a szegényekről, 
idősekről, betegekről, börtönben lé- 
vőkről szól. Ezeket a mai világ, de 
nem csak a mai, sok esetben el szeret-
né felejteni. Van azonban Valaki, aki 
éppen ezeket a személyeket helyezte 
előnybe, és mi az Ő követői szeret-
nénk lenni – ez Jézus Krisztus.

Hogy Jézus követői lehessünk, 
sokszor van szükségünk hiteles pél- 
daképekre. Egy ilyen személyt szeret-
nék megemlíteni, mégpedig a most 
május elején elhunyt Jean Vaniert 
(Zsan Vánié). Az ő életpéldája segít-
het nekünk abban, hogy ez a munka-
dokumentum ne csak írott doku-
mentum maradjon, hanem – hozzá 
hasonlóan – mi is váljunk elkötele-
zett Jézus-követőkké. 

Jean Vanier egy kanadai diploma- 
ta család gyermeke, aki Genfben szü- 
letett 1928-ban és a múlt szá- 
zad hatvanas éveiben az ő 
nevéhez fűződik a „Bárka” ne- 
vezetű mozgalom megszületése, 
melynek karizmája által oly 
sok különböző fogyatékkal 
születő ember kap különlege- 
sen meleg családi otthont, igazi kö- 
zösséget, ahol elfogadottnak és sze- 
retettnek érezheti magát. A világ 
negyven országában több mint 150 
ilyen közösség létezik.

Jean Vanier két idézetét szeret-
ném ismertetni, ami rávilágít a 
háttérre, ahonnan olyan hitele- 
sen tudta megélni hitét: „Egyet-
len dolog érdekel, az, hogy Jé- 
zus barátja legyek... Jézus aláza-
tos és szegény. Vele szeretnék len- 
ni a szegénységben. Ez az egyetlen 
dolog érdekel. A titok mindég a le- 
ereszkedésben van, nem a fölemelke- 
désben...”

„Ma a legnagyobb veszély az a 
jelenség, hogy kell nekünk a siker. Ez 

már az iskolában elkezdődik... Vala-
mi ellentmondás van a társadalom és 
a keresztény élet között. Jézus olyan 
alázatos, olyan kicsivé teszi magát...”

Erre a „leereszkedésre”, erre az 
„alázatos Jézus” követésére van szük-
ségünk, hogy falvainkban, város-
ainkban, illetve a plébániáinkon 
közeledni és élni tudjunk ezekkel a 
„perifériára” szorult emberekkel.

Olyan reményteli élményem 
volt nemrégiben, amikor itt Nagy-
becskereken találkozót tartottak a 
Karitász-önkéntesek. Körülbelül 
hetven-nyolcvan ember gyűlt össze 

egyházmegyénk plébániáiról, akik 
már most hajlandók, sőt aktívak is 
abban, hogy ezekhez az emberekhez 
odaforduljanak.

A Szentlélek érintse meg e mun- 
kadokumentum által számtalan hívő 
szívét, hogy megragadja őket ennek 
a megélt „leereszkedésnek” titokza-
tos élménye és az „alázatos Jézus” 
példája, aki odament a leprásokhoz, 
vakokhoz, sántákhoz, aki kenyeret 
adott az éhező tömegnek, aki könyö-
rülő szeretettel tudott odalépni a 
bűnösökhöz, irgalmas tudott lenni 
hűtlen apostolaihoz... Ha ez a lelkü-
let a Szentlélek által bennünk is 
megszületne – és miért ne születne 
meg, hiszen ez a kegyelem műve, 
és a kegyelmet csak el kell fogadni 
és követni – egy megújult keresz-

tény életről tudnánk tanúságot tenni 
egyházmegyénkben!

Befejezésül még egy idézet 
Jean Vaniertől: „Amikor az 
ember érzi, hogy úgy szere-

tik, amilyen, amikor bizalmat 
és szeretetet tapasztal, akkor 
szíve mélyén táplálékot 
kap. S ha minket a többiek 

táplálnak, ez felhívás arra, hogy mi 
is táplálék legyünk azok számára, 
akik szenvednek, akik magányosnak, 
szerencsétlennek érzik magukat. Az 
ember így megtanul eledellé válni”. 

Hát nem erre ösztönöz bennün-
ket minden szentáldozás is, hogy 
eledellé váljunk mások számára 

mint Jézus, aki az Eucharisztiá- 
ban azzá lett? Így táplálni tud- 

juk azokat, akik éhezik a szere-
tetet, az elfogadást, a közelséget, 

a meghittséget, s ezek főleg azok, 
akikről szó van ebben a munkado- 
kumentumban.

Mons. Gyuris László
püspöki helynök

Egy példakép
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Ilyen volt a zsinati megbeszélés...
...Szajánban
Sok kérdés és ötlet merült fel a témával kapcsolatban, 
amelyeket ft. Koncz Tibor plébános és az animátorok 
segítségével megvitattak. Ennek a zsinati találkozónak 
rendhagyó módon nem a plébánia, hanem a szajáni 
Kolping adott helyet, mivel a plébánia épületében még 
folynak az átalakítási munkálatok a nyári hittantábor 
előtt. Köszönjük a Kolpingnak a szívélyes fogadtatást!

...Udvarnokon
Habár a résztvevők száma kicsi volt, mégis azon 
voltunk, hogy megfeleljünk a felénk támasztott 
elvárásoknak. Mindenki külön-külön kitöltötte a 
kérdőíveket a saját belátása szerint, majd átadtuk a 
plébános atyánknak, Tapolcsányi Emmánuelnek, 
hogy továbbítsa a Püspöki Hivatalba feldolgozásra.

...Hódegyházán
A hódegyházi zsinati megbeszélésen részt vevő két 
csoport igen hangos volt. Nem is csoda, hisz mindenki 
elmondta, hozzáfűzte mondandóját a témához, a kérdé-
sekhez. A vidéki animátoroknak nagyon örülnek, és 
talán közlékenyebbek is ezáltal a hívek. A hódegyházi 
asszonyok igen jó házigazdák, mindig finom kaláccsal 
várják a csoportokat.

...az Emmausz kollégiumban
A zsinati megbeszélések igen érdekesek, jó hangu-
latú beszélgetések a bentlakók számára. Élvezzük az 
előttünk álló kihívásokat, s a folyamatot, míg vála-
szunk megformálódik. 

Töröktopolya

9
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...Tiszaszentmiklóson
A beszélgetés során a résztvevők rávilágítottak arra, 
hogy az ő közösségükben igen fontos szerepet játszik, 
hogy politikailag aktív egyének a politikát felhasznál-
ják a közösség összetartására és az anyagi eszközöket a 
plébánia és a templom felújítására csoportosítják. Egy-
egy önkéntes munkaakción is szívesen részt vesznek 
a falu lakói és a mesteremberek. Büszkék is minderre.

Mindent, amit a zsinatról tudni érdemes, olvassák 
a Nagybecskereki Egyházmegye honlapján www.catholic-zr.org.rs 

és az Egyházmegyei Zsinat-Sinoda Biskupije facebook oldalán: 
www.facebook.com/nagybecskerek/

...Padén
A zsinati megbeszélésen két csoportra osztoszkodtunk. 
Az egyik csoport igen gyorsan befejezte a megbeszé-
lést, míg a másik csoport igen alaposan megtárgyalta a 
kérdéseket. A csoportmunka után még közösen beszél-
gettünk és mindenki megállapította, hogy egy gazdag 
zsinati délutánt töltöttünk együtt. A közös időtöltés, 
hitbeni gyarapodás, mindannyiunk lelkét gazdagította.

Az összefoglalót Kátity Enikő, Lengyel Anna, Jenován Flórián, 
Gúth Tamás és Hoffman Donáld készítette

Törökbecse–Aracs

Szentmihály

Szerbittabé

Beodra
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Egyházmegyei 
Pasztorális Napok

„Kigyógyítalak sebeidből”
                                                                                                      (Jer 30,17b)

A résztvevők számát a 
plébánosok jelezzék a Zsinati irodának 

legkésőbb szeptember 1-jéig!

Részvételi díj:
100 RDS/fő

Helyszín:
Muzslyai Fiúkollégium 
és Nagybecskereki 
Leánykollégium

Időpont:
2019. szeptember 27–28.

dr. Vik János:
Isten a vádlottak padján

dr. Holló László:
Gyónjunk-e még a 21. 
században?

Előadók a BBTE Római Katolikus Teológia Karának tanárai

Mindenkit szeretettel várunk!

Közelgő fontos 
események
2019. június 15. 
A plébániák megkapják a 
Sajátságos csoportok munka-
dokumentumot. Ezt a zsinati 
munkacsoportokban dolgoz-
zák fel. A jegyzőkönyveket 
nyomtatott és elektronikus 
formában is megkapják a 
plébánosok és a plébániai 
animátorok. A jegyzőkönyvek 
beküldési határideje: 
2019. október 1. 

2019. augusztus 11.
TEMPLOMLÁTOGATÓK 
SZÁMLÁLÁSA 
– FÉRFIAK ÉS NŐK 
KüLÖN-KüLÖN 
SZÁMLÁLÁSA
A zsinati folyamat részeként 
az idén is három alkalommal 
kell elvégezni a templom- 
látogatók számlálását. 
Az adatokat a számlálás 
utáni héten be kell küldeni 
a Püspöki Hatóságnak.

2019. szeptember 1. 
GYűJTÉS A ZSINAT 
JAVÁRA
A zsinati koordináló bizottság 
ülésén eldöntöttük, hogy évi 
négy alkalommal a szentmise 
adományait a zsinat javára 
ajánljuk fel, ezzel némiképp 
anyagilag mi is hozzájárulunk 
zsinatunk kiadásaihoz. 
A harmadik gyűjtési alkalom 
a zsinat javára szeptember 1. 
Az adományokat a Gazdasági 
Hivatalba kell beküldeni.
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Helyszín: Muzslya, Emmausz Kollégium
Időpont: 2019. szeptember 21.

Jelentkezz a plébánosodnál vagy a hittantanárodnál szeptember 10-ig!

#gyereteis

EgyházmEgyEi 
ifjúsági Találkozó

EgyházmEgyEi 
ifjúsági Találkozó

EgyházmEgyEi 
ifjúsági Találkozó

EgyházmEgyEi 
ifjúsági Találkozó


