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Zsinati Hírek
Amit a zsinatról 
tudni érdemes

A Nagybecskereki Egyházmegye első 
zsinatának következő munkadokumentuma 
az ökumenizmus témáját járja körül. Sokak 
számára ismerősen cseng ez a kifejezés: 
ÖKUMENIZMUS vagy ÖKUMENIKUS. 
Sokszor halljuk vagy olvassuk ezeket a kife-
jezéseket különféle, de kiváltképpen egyhá-
zi médiákban. Mit is takar ez a kifejezés?

Az ökumenizmus egy nagyon széles 
fogalom, amelyet egyszerűen úgy lehet 
definiálni, hogy a keresztény egyházak és 
egyházi közösségek egy- 
ségtörekvése, párbeszéde. 
Az ökumenikus mozga-
lom a protestáns egyhá-
zakban kezdődött el, és ké- 
sőbb, különösképpen a 
II. Vatikáni Zsinat után, a 
katolikus egyházban is fel- 
lendült. Manapság már vi- 
rágzó és széleskörű skálá-
ját láthatjuk az ökumeni-
kus mozgalom létezésé-
nek egyházunkban is.

Ez a munkadokumentum megpróbálja 
definiálni, megfogalmazni az ökumeniz-
mus lényegét, és segítséget akar nyújtani 
egyházmegyénk híveinek, hogy hogyan is 
álljanak hozzá ehhez a témához.

A Nagybecskereki Egyházmegye terü-
letén több keresztény egyház és egyházi 
közösség létezik. A történelmi egyhá-
zak közül az ortodox egyház számlálja a 
legtöbb hívet, utána következik a mi kato-
likus egyházunk, majd pedig a protestáns 
egyházak következnek. Láthatjuk, hogy 
egyházmegyénk területe vallásilag nagyon 

sokszínű. Több keresztény egyház és egyhá-
zi közösség tagjai élnek, dolgoznak, tanul-
nak és küzdenek együtt.

Nekünk, akik rész veszünk a zsinat 
munkájában, ez a téma is egy nagy külde-
tést ad. Az Egyház történelme során bekö-
vetkezett fájadalmas szakadások nem állít-
hatóak egy éjszaka alatt helyre, de mi hívek 
sokat tehetünk annak érdekében, hogy a 
katolikus egyház párbeszédet kezdjen, vagy 
ahol már megkezdte, ott tovább folytassa a 

más keresztényekkel való együttműködést, 
párbeszédet. Mindannyiunknak szívügye 
kell hogy legyen az ökumenikus törekvés, és 
minden hívőnek küldetése, hogy az Egyház 
egységén munkálkodjék.

Kívánom mindenkinek, hogy a zsinati 
találkozók, megbeszélések az ökumenizmus 
témakörében erősítsenek meg minket abban 
a hitben, hogy Krisztus egyetlen Egyházat 
alapított, amelynek az a küldetése, hogy 
minden embert az üdvösség útjára vezessen!

Masa Tamás
Az Ökumene munkabizottság titkára
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az emberek, 
hogy tiszteljük, 
szeretjük 
egymást”

„Ti vagytok 
a föld sója 
és a világ 
világossága” 
(Mt 5,13–14)
Egyházmegyei 
Nyári Hittantáborok

Ültess fát 
a zsinat 
tiszteletére!

Zsinati ima

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

Az egység útján

2

8

9

12
12



A Nagybecskereki Egyházmegye hivatalos értesítője                                                          8. szám – 2019. október

I.  Általános bevezető
Amikor Jézus Krisztus megalapította az Egyházát, 

akkor azt egy Egyházként alapította meg, méghozzá a hit, 
a szentségek és az apostoli hagyomány (tradíció) elválaszt-
hatatlan egységében. Ezt az egységet az Egyház nem veszít-
heti el, mert Jézus akarata szerint az egységes Egyházban 
levőkön a pokol kapui nem vesznek erőt (vö Mt 16,18).

Közvetlenül a szenvedése előtt Jézus imádkozott az 
Atyához, hogy a hívek, akiket az Atya nevében összegyűj-
tött, és akiket a világban hagy, egyek legyenek. A hívek 
egységesen alkotják Krisztus titokzatos testét, amelynek 
Ő maga a Feje. Így a Fő köré összegyűlve a híveknek az a 
feladata, hogy ki-ki a maga rendeltetésének és adományá-
nak megfelelően szolgálja Istent és folytassa a megváltás 
művét (vö. Róm 12,3–12). Ez mind arra irányul, hogy 
mindenki eljusson az örök életre.

Annak ellenére, hogy Krisztus egyetlen Egyházat akart, 
amely hitben és számban egy, már a kezdetekkor az apos-
toli időben, Korintusban, szakadás történt a kersztények 
között. Erről ír Szent Pál apostol az első korintusi levelében: 
„Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik így nyilat-
koznak: »Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, 
én meg Krisztussal.« Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált 
feszítették értetek keresztre, avagy Pál nevében keresztelked-
tetek meg?” (1Kor 1,12-13). Mivel a korintusi hívek visel-
kedése ellenkezett Krisztus akaratával, Pál ezt írja nekik: 
„Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, élje-
tek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, 
legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a 
felfogásban” (1 Kor 1,10).

1. Hány vallási közösség létezik a helységben, 
ahol Önök élnek? 
Hány lelket számlálnak ezek a közösségek?

2. Kinek a feladata az egység előmozdítása? 
A papságé vagy a laikusoké (világi híveké)?

II.  Teológiai alapok
1. Az egység újbóli keresése
Az apostoli időtől fogva sajnos nem volt olyan időszak, 

hogy ne lett volna szakadás a keresztények között. Ezzel 
egyidejűleg azonban (névlegesen mindenkor, minden 
időben) az Egyházban mindig megvoltak kisebb-nagyobb 
mértékben azok a törekvések, hogy a régi szakadások 
megszűnjenek vagy, hogy az újabb szakadásokat megaka-
dályozzák. Az első eltávolodástól kezdődően állandóak 
voltak azon törekvések, melyek a keresztények közötti 

egység helyreállítására irányultak. Ehhez az idők során a 
keresztények különféle módszereket használtak.

A katolikus egyházban ebben a törekvésben a legem-
lékezetesebb a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965). A zsinat 
több dokumentumban is foglalkozik az Egyház egysé-
gének témájával, amelynek egy teljes dokumentumot is 
szentelt, az Unitatis Redintegratio kezdetű határozatot. 
Kevésbé köztudott azonban, hogy ugyanez a zsinat a litur-
giáról szóló dokumentumában (Sacrosantum Concilium) 
elmondja, hogy az egész zsinat egyik fő célja pont az egység 
előmozdítása. Ez a gondolat megtalálható más dokumen-
tumokban is. Így például az ökumenizmusról szóló doku-
mentum ezekkel a szavakkal kezdődik: „A keresztények 
közötti egység helyreállításának előmozdítása a II. Vatikáni 
egyetemes szent Zsinat egyik fő célja” (UR 1).

Nagyon fontos volt VI. Pál pápa és Athenagorasz kons-
tantinápolyi pátriárka történelmi találkozója Jeruzsálem-
ben 1964-ben, a zsinat alatt. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon 
fontos lépés volt a keleti és nyugati kereszténység egysége 
felé vezető úton. Ezzel a találkozással ugyanis kezdetét 
vette egy kilenc évszázados szakadás áthidalása a keresz-
tény Kelet és Nyugat között.

2. Az ökumenizmus katolikus alapelvei
Az ökumenizmus szó a görög oikumene szóból ered, 

amely benépesített világot jelent. Ökumenizmusnak nevez-
zük mindazon törekvéseket, amelyek az Egyház látható 
egységének a megvalósítására irányulnak, kiküszöbölve 
az idők során létrejött teológiai vagy nem teológiai alapú 
szakadásokat. Módszere a teológiai párbeszédben, együtt-
működésben és az egymás kölcsönös kisegítésében rejlik. 
Amíg a vallásközi párbeszéd minden vallásra vonatkozik 
(ezt egyre gyakrabban nagy ökumenének nevezzük), az 
ökumenizmus a keresztények közötti egységtörekvéseket 
jelenti (kis ökumené). Az ökumenizmusban a keresztény 
közösségek közötti egyenrangú párbeszéd hangsúlyozódik 
ki. Az ökumenikus törekvés keresi a különböző keresztény 
közösségeknél a közös pontokat és törekszik az Egyház 
küldetésének lelki és erkölcsi megerősítésére.

A katolikus egyháznak saját alapelvei vannak az 
ökumenikus törekvésekben. Az első alapelv, hittétel, a 
Szentháromság valóságából ered: a Szentháromság ugyanis 
a személyek (Atya, Fiú és Szentlélek) különbözőségében, 
de mégis lényegi egységében létezik és él. Ez az ősmintája, 
alapja és forrása a földi Egyház létének, példaként szolgálva 
arra, hogy miként lehet a különbözőségekkel együtt mégis 
egységben létezni.

Ökumenizmus
Zsinati munkadokumentum
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A második alapelv az, hogy Krisztus az apostolokra 
bízta a tanítás, a kormányzás és a megszentelés szolgálatát 
azért, hogy az egész világon hirdesse az üdvösséget Krisz-
tusban az idők végezetéig. „Kiválasztotta közülük Pétert, 
és az ő hitvallása után kijelentette, hogy reá építi Egyházát; 
neki ígérte a mennyek országa kulcsait, és miután Péter 
megvallotta szeretetét is, reá bízta juhait, hogy megerősítse 
őket a hitben, s tökéletes egységbe összefogva vezesse őket, 
de maga Jézus Krisztus marad mindörökké a legfőbb szeg-
letkő és lelkünk pásztora.” (UR 2).

Az Egyház (úgy, ahogy Krisztus megalapította, és 
amelyre a Krisztus Egyháza kifejezést használjuk) hitünk 
szerint a katolikus egyházban áll fenn és valósul meg legin-
kább (LG 8, vö UR 3). Ez azt jelenti hogy:

„Különvált testvéreink mindazonáltal sem egyénenként, 
sem közösségenként vagy egyházanként nem élvezik azt 
az egységet, mellyel Jézus Krisztus akarta megajándékoz-
ni mindazokat, akiket új életre támasztott és egy testben 
éltet, s melyet a Szentírás és az Egyház tiszteletreméltó 
hagyománya vall. Az üdvösség eszközeit hiánytalanul 
ugyanis csak Krisztus katolikus Egyházában, az üdvösség 
egyetemes eszközében érhetjük el. Hitünk szerint ugyanis 
a Péter vezetése alatt álló egyetlen apostoli kollégium-
ra bízta az Úr az új szövetség összes javait, hogy létre 
hozza Krisztus egy Testét a földön; melybe teljesen be 
kell épülnie mindazoknak, akik valamilyen módon már 
Isten népéhez tartoznak (UR 3).

Továbbá:
„Ezenfölül azokból az alkotóelemekből vagy javakból, 
melyeknek összességéből az Egyház épül és él, nem egy, 
hanem nagyon sok és nagyon kiválóak létezhetnek a 
katolikus Egyház látható keretein kívül: Isten írott igéje, 
a kegyelmi élet, a hit, a remény, a szeretet és a Szentlé-
lek többi benső ajándéka, valamint látható alkotóele-
mek is: mindezek, melyek Krisztustól valók és őhozzá 
vezetnek, joggal tartoznak Krisztus egyetlen Egyházá-
hoz.” (UR 3,2).

3. Az ökumenikus mozgalom lelke
„Igazi ökumenizmus nincs a szív megtérése nélkül” (UR 
7). „E szívbéli megtérést és életszentséget a keresztények 
egységéért mondott magán és nyilvános könyörgésekkel 
együtt az egész ökumenikus mozgalom lelkének kell 
tekinteni, és jogosan nevezhető lelki ökumenizmusnak 
is” (UR 8).
A katolikusok mindig, amikor az Eucharisztiát ünnep-

lik, imádkoznak az Atyához az Egyházért, hogy „tartsa meg 
békében, őrizze egységben és vezesse az egész földkereksé- 
gen” (vö. I. Eucharisztikus Ima). Ez az ima-ökumené meg- 
valósul máskor is, amikor a keresztények az Egyház egysé-
géért imádkoznak, ezzel is Jézus példáját követik, aki szen-

vedése előtt imádkozott a követőiért: „Legyenek mindnyájan 
egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legye-
nek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te 
küldtél engem.” (Jn 17,21). Jézus példáját követve a keresz-
tények imatalálkozókat tartanak, amelyeken imádkoznak 
az egységért. A legismertebb ilyen találkozó az úgynevezett 
Ökumenikus Imahét, amelyet számos ország több települé-
sén minden év január 18. és 25. között szoktak megtartani. 
Az őszinte, közös imákon Jézus maga is jelen van, ahogyan 
megígérte: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek 
a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20).

„Eggyé válni Krisztussal azt jelenti, hogy egyidejűleg 
eggyé válni azokkal, akiknek Ő odaajándékozza magát. 
Senki sem tudhatja Krisztust csak a magáénak. Hozzá 
tartozni csak akkor tudunk, ha egységben vagyunk azok-
kal, akik Hozzá tartoznak, vagy majd Hozzá fognak 
tartozni. A szentáldozás elválaszt engem magamtól, 
hogy Krisztushoz tartozhassam, de ugyanakkor a más 
keresztényekkel való egység felé is.” (XVI Benedek papa, 
Deus Caritas est).

Ferenc pápa is buzdít minket:
„Törekedjetek az egységre. Nem szabad hogy ez a pusz-
ta diplomácia, vagy valami kényszer kérdése legyen, 
hanem az evangelizáció kikerülhetetlen útja. Annyi 
értékes dolog van ami összeköt miket. Nemcsak arról 
van, szó, hogy információkat gyűjtünk másokról azért, 
hogy jobban megismerjük őket, hanem hogy összegyűjt-
sük mindazt amit a Szentlélek elvetett bennünk, mint 
ajádékot nekünk. Mondok egy példát: az orthodox test-
vérekkel való párbeszéd által, nekünk katolikusoknak 
lehetőségünk adódik arra, hogy jobban megismerjük a 
püspöki kollegialitást, és a szinodalitás tapasztalatát. Az 
adományok cseréjével a Szentlélek jobban el tud minket 
vezetni az igazsághoz és a jóhoz” (EG 246).
3. Milyen ökumenikus tevékenység(ek) vannak a ti 

plébániátokon? Mit tehetünk még ezeken felül?
4. Mit tesz Ön személyesen annak érdekében,
 hogy Jézus szavai: „hogy mind egyek legyenek”, 

beteljesedjen? Mit tud még a jövőben cselekedni?
5. Ökumenikus szellemben folyik-e a hitoktatás,
 a katekézis, a prédikáció minden közösségben?
6. Tiszteljük-e mások hitét, függetlenül attól,
 hogy az illető milyen keresztény vallási
 közösséghez tartozik?
7. Kerüljük-e azokat a kijelentéseket,
 amelyek ellentéteket szítanak, vagy sértik mások 

vallásos érzületét?
8. Hogyan reagálna Ön arra, ha a gyermeke
 kijelentené, hogy más felekezetű kereszténnyel 

szeretne házasságot kötni?

3
Folytatása a 4. oldalon
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9. Tudják-e, hogy a vegyes vallású házasságkötés 
megengedett a püspök engedélyével?

10. A közös éneklés egy erő, amely egységet teremt. 
Milyen énekeket énekelnek az ökumenikus 
találkozókon?

Egymás nem ismerése és ennek következtében egymás 
elítélése sajnos erőteljesen elválaszt minket embertársa-
inktól. Ezért nagyon fontos az, hogy bennünk legyen a 
vágy a keresztények egysége után. Az egység legnagyobb 
akadálya ugyanis az, ha úgy viselkedünk, mintha nem érde-
kelnének minket mások és, mintha mindent megkapnánk 
a saját hitünktől. Katolikus keresztényként arra kaptunk 
felszólítást, hogy érezzünk együtt a különvált testvéreink-
kel, sőt, ahogy Ferenc pápa mondja: „Aki nem szenved a 
szenvedő testvérével, még ha az másik felekezethez, néphez 
tartozik is, vagy más nyelven beszél, akkor az az ember meg 

kell, hogy vizsgálja saját emberségét.” (Twitter, 2018 január 
11.). Ebből kiindulva nagyon fontosak a beszélgetések, a 
kapcsolataink ápolása, a másokkal való találkozások, illetve 
a kommunikáció, és nemcsak az Ökumenikus Imahét ideje 
alatt, hanem az év minden napján, érdeklődéssel fordulva 
a különvált testvéreink felé.

III. Demográfiai állapot
A Nagybecskereki Egyházmegye területén, a katolikus 

egyház mellett jelen van még az ortodox, a református és az 
evangélikus egyház is. Ezek mellett vannak kisebb vallási 
közösségek is, illetve a szekták. A 2011. évi népszámlálás 
alapján Szerbiában, a népszámlálás adatai szerint, 356.957 
katolikus él. A Nagybecskereki Egyházmegye területén 
57.696 katolikust számláltak ez alkalommal. A következő 
táblázat bemutatja a lakosság vallási megoszlását Bánát 
három térségében.

ÉSZAK-BáNáTI KÖRZET

Község Lakosok 
száma

Katolikusok 
%-ban Katolikus Ortodox Protestáns Muzulmán Egyéb

Kikinda 59.453 13,50 8.026 45.763 256 109 5.299

Csóka 11.398 50,17 5.718 4.706 291 31 652

Törökkanizsa 11.269 29,36 3.309 7.426 4 25 505

KÖZÉP-BáNáTI KÖRZET

Község Lakosok 
száma

Katolikusok 
%-ban Katolikus Ortodox Protestáns Muzulmán Egyéb

Nagybecskerek 123.362 11,10 13.693 95.092 2.528 1.391 10.658

Törökbecse 23.925 18,88 4.518 17.338 82 66 1.921

Begaszentgyörgy 16.841 16,62 2.799 12.483 743 22 794

Szécsány 13.267 14,96 1.985 10.369 62 41 810

Magyarcsernye 10.272 20,67 2.123 7.696 17 17 419

DÉL-BáNáTI KÖRZET

Község Lakosok 
száma

Katolikusok 
%-ban Katolikus Ortodox Protestáns Muzulmán Egyéb

Palilula* 173.521 0,85 1.478 149.725 304 8.985 13.029

Pancsova 123.414 3,18 3.930 105.546 2.759 769 10.410

Versec 52.026 5,81 3.022 44.160 515 253 4.076

Kevevára 33.722 9,82 3.311 27.844 115 98 2.354

Antalfalva 25.274 2,39 605 10.472 11.349 100 2.748

Alibunár 20.151 1,39 280 17.111 1.048 24 1.688

Fehértemplom 17.367 6,37 1.107 14.279 70 48 1.863

Zichyfalva 11.336 12,03 1.364 7.965 567 7 1.433

Ópáva 10.440 4,10 428 9.449 94 11 458

* Palilula község területileg Belgrádhoz tartozik, de Krnjača, Kotež, Borcsa, Ovča, Jabukai rét, Kovilovo, Glogonyi rét, Padinska Skela 
települések területileg a Nagybecskereki Egyházmegye területéhez tartoznak, ahol élnek katolikus hívek.
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Amint a statisztikai adatok is mutatják, a Nagybecske-
reki Egyházmegye területén a legnagyobb számban az orto-
dox hívek élnek. Egyedül Csóka községben haladja meg a 
katolikus hívek száma az 50 százalékot. Tudjuk azt is, hogy 
a különböző felekezetű emberek együtt élnek családok-
ban, együtt dolgoznak, együtt járnak iskolába. Ez mind 
sürgeti a párbeszédet, az ismerkedést, az előítéletektől 
való megszabadulást és az emberi korlátaink legyőzését, 
amelyek hátráltatják az egység megvalósulását.

IV.  A katolikus és az 
  ortodox hívek egysége

1. Alapelvek
Tudjuk, hogy a katolikus és az ortodox egyházak 

szorosan össze vannak kapcsolódva a hitigazságok 
terén, de abban is, hogy az ortodox 
egyháznak is vannak szentségei.

Ha ez a tényállás, akkor 
joggal kérdezhetjük: szabad-e 
ortodox keresztényekkel együtt 
imádoznunk és szentségeket ünne-
pelnünk? A II. Vatikáni Zsinat az 
ökumenizmusról szóló dekrétumában így 
szól: „egyes szent cselekmények közös végzése bizonyos körül-
mények között és az egyházi hatóság jóváhagyásával nem 
csupán lehetséges, hanem ajánlatos is.” (UR 15)

Ennek az álláspontnak a részletesebb magyarázatai 
később lettek megfogalmazva, az Apostoli Szentszék által 
kiadott Ökumenikus Direktóriumban (1967), valamint a 
Pápai Ökumenikus Bizottság által 1993-ban kiadott doku-
mentumában. Ezekben a dokumentumokban olvashatjuk, 
hogy a katolikus hívek részt vehetnek az ortodox liturgiá-
kon, így az Eucharisztia ünneplésén is. A katolikus hívek 
számára megszűnt tehát a tilalom az ortodox templomokba 
való belépés és a liturgiákon való részvétel szempontjából.

Amit a katolikus egyház a saját híveinek engedélyez, 
ugyanezt engedélyezi a különvált testvéreknek vagy az 
ortodox híveknek is, tehát ők is részt vehetnek a katolikus 
liturgiákon és az Eucharisztia (szentmise) ünneplésében is.

Ma már nemcsak, hogy megengedett, hogy az orto-
dox hívek részt vegyenek a katolikus szertartásokon vagy 
a katolikusok részt vehessenek az ortodox liturgiákon, de 
ez ma már ajánlatos is. Így például, ha valamely helységben 
nincs szentmise vasárnap vagy ünnepnapon, akkor a kato-
likus hívek részt vehetnek az ortodox liturgián. Ugyanúgy 
a vegyes vallású házasságok esetében időnként lehetne 
gyakorolni azt, hogy a katolikus fél a házastársával részt 
vesz az ortodox liturgián, illetve fordítva, az ortodox fél a 
házastársával részt vesz a katolikus szentmisén.

Fontos hangsúlyozni, hogy itt most részvételről beszé-
lünk, ez a részvétel azonban függ az illető egyház álláspont-
jától, tudniillik attól, hogy támogatja-e azt vagy ellenzi. 

A liturgián való aktív részvételnél ugyanis szem előtt kell 
tartani az adott egyház előírásait és szokásait az esetleges 
botrányok elkerülése érdekében.

Az Eucharisztia ünneplésénél fontos odafigyelni, hogy 
ezt egy felszentelt helyen ünnepeljük, tehát templomban 
vagy kápolnában. Mit jelent ez ökumenikus vonatko-
zásban? Ebben a kérdésben is szabályozott a katolikus 
egyház és az ortodox egyház közötti viszony. Az 1993-as 

Ökumenikus Direktórium szerint – katolikus 
megyéspüspök engedélyével – használhat-
ják az ortodox hívek és az ortodox klérus a 
katolikus templomokat, kápolnákat, illetve 

az istentisztelethez szükséges felszerelést, amennyiben 
nem rendelkeznek saját templommal és istentiszteleti 
kellékekkel.

Az Egyházi Törvénykönyv a 
katolikus hívek számára is lehe-

tővé teszi a szentmise ünneplését 
nem katolikus templom-
ban vagy más istentisz-

teleti helyen, amennyiben a miséző 
papnak megvan az engedélye püspökétől, 

illetve az ortodox egyház illetékeseitől: „Megfelelő 
okból a helyi ordinárius kifejezett engedélyével a papnak 
szabad az eucharisztiát a katolikus egyházzal teljes közös-
ségben nem levő más egyház vagy egyházi közösség temp-
lomában végeznie a botrány elkerülésével.” (CIC can 933.).

Az egyházjog nem tiltja a katolikus híveknek az orto-
dox templomokban való részvételt a szentségek kiszolgál-
tatásakor, például kereszteléskor és házasságkötéskor. A jog 
ugyanúgy nem tiltja az ortodox híveknek sem a részvételét 
a katolikus templomokban a szentségek kiszolgáltatásakor.

A katolikus Egyházi Törvénykönyv előírja, hogy a 
katolikus szentségkiszolgáltatók, akik lehetnek püspö-
kök, papok vagy diakónusok, a szentségeket csak katolikus 
híveknek szolgáltathatják ki, ugyanakkor a katolikus hívek 
a szentségeket csak katolikus kiszolgáltató közreműködé-
sével vehetik fel: „A katolikus szentségkiszolgáltatók a szent-
ségeket csakis katolikus krisztushívőknek szolgáltathatják ki 
megengedetten, s ugyanígy a katolikusok csakis katolikus 
kiszolgáltatóktól vehetik fel megengedetten a szentségeket” 
(CIC can 844., § 1).

Léteznek azonban kivételes helyzetek is, amikor a kato-
likus hívek kérhetik az ortodox kiszolgáltatótól a szentség 
kiszolgáltatását, és ugyanez megvan fordítva is.

Mint ahogyan már mondottuk, a katolikus egyház 
úgy tartja, hogy a különvált keleti egyházzal nagyon sok 
közös vonásunk van és, hogy az ortodox egyházban valódi 
szentségek vannak. Ez az alapja annak, hogy a katolikus és 
az ortodox hívek egymás kiszolgáltatóinak közreműködé-
sével szentségeket vehetnek fel, és ezáltal gyarapodhatnak 
az isteni kegyelemben.

Folytatása a 6. oldalon
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2. A bűnbánat szentsége, a betegek kenete
 és a szentáldozás vételének feltételei az ortodox
 egyházban, a katolikus hívek részére
A II. Vatikáni Zsinat döntésének nyomán, amelyet az 

Orientalium ecclesiarum, keleti egyházakkal kapcsolatos 
dekrétumában fogalmaz meg, illetve az Egyházi Törvény-
könyv kánonjainak értelmében a katolikus hívek három 
szentséget vehetnek fel – szükség esetén – ortodox kiszol-
gáltatótól, nevezetesen a bűnbánat szentségét (szentgyó-
nás), a betegek kenetét és az Eucharisztiát (szentáldozás). 
Fontos azonban, hogy ezeket a szentségeket katolikus hívő 
csak különleges és rendkívüli helyzetekben, a meghatá-
rozott feltételek mellett veheti fel, rendes körülmények 
között erre nincs lehetőség. Ahhoz, hogy a katolikusoknak 
megengedett legyen e három szentséget felvenni ortodox 
kiszolgáltatótól, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

•	 hogy	az	említett	szentségek	vételéhez	valódi
 akarat társuljon és lelki haszon származzon belőle;
•	 hogy	a	katolikus	hívőnek	ne	legyen	egyáltalán	

lehetősége katolikus kiszolgáltatónál felvenni az 
említett szentségeket;

•	 hogy	a	katolikus	hívő	számára	ne	álljon	fenn	az	
eltévelyedés vagy a hitbeli közömbösség veszélye.

„Valahányszor a szükség úgy kívánja, vagy a valódi lelki 
hasznosság indokolja, és feltéve hogy elkerülik a téve-
dés vagy a közömbösség veszélyét, azoknak a krisztus-
hívőknek, akiknek fizikailag vagy morálisan lehetetlen 
katolikus szentségkiszolgáltatóhoz fordulniuk, fel szabad 
venniük a bűnbánat szentségét, az eucharisztiát és a 
betegek kenetét olyan nem katolikus kiszolgáltatóktól, 
akiknek egyházában ezek a szentségek érvényesek.” (CIC 
can 844., § 2)

Ilyen helyzet adódik például akkor, amikor közvetlen 
halálveszély áll fenn, vagy a katolikus hívő olyan bűnt követ 
el, amely nagyon gyötri őt és ez a helyzet kibírhatatlan a 
számára, de nem tud egy katolikus papot elérni.

Ilyen sajátos helyzetek állnak elő a következő esetekben:
•	 amikor	egy	helységben	nincs	katolikus	pap,	aki	e	

három említett szentséget kiszolgáltassa;
•	 amikor	a	kiszolgáltató	a	közelben	van, 

de körülményes a hozzá való eljutás és az idő 
rövid, vagy valamely más súlyos körülmény miatt 
ez nehezen valósítható meg;

•	 amikor	a	katolikus	kiszolgáltatóhoz	el	lehet	jutni,	
de ő megtagadja a szentségkiszolgáltatást.

3. A bűnbánat szentségének, betegek kenetének 
és az Eucharisztia vételének feltételei a 
katolikus egyházban az ortodox hívek részére

A katolikus egyház lehetőséget nyújt az ortodox hívek-
nek, hogy a bűnbánat, a betegek kenete és az Eucharisztia 
szentségéhez járuljanak bizonyos feltételek mellett:

•	 az	ortodox	hívő	személyesen	és	szabad	akarattal	
kéri a szentségek kiszolgáltatását;

•	 a	jog	szerint	alkalmasak	a	szentségek	vételére.
„A katolikus szentségkiszolgáltatók megengedetten szol-
gáltathatják ki a bűnbánat szentségét, az eucharisztiát 
és a betegek kenetét a katolikus egyházzal teljes közös-
ségben nem lévő keleti egyházak tagjainak, ha önként 
kérik, és kellően fel vannak készülve; ez érvényes más 
olyan egyházak tagjaira is, amelyek helyzete az Apos-
toli Szentszék megítélése szerint a szentségek tekinteté-
ben megegyezik az említett keleti egyházakéval.” (CIC 
can 844., § 3)

Ami az első feltételt illeti, itt elegendő csak az őszinte 
vágy a szentségek vételéhez, és annak méltó kérelmezése. 
Némely helyzetek jobban kedveznek ennek:

•	 amikor	ortodox	hívek	katolikus	közegben	élnek;
•	 amikor	katolikus	zarándokhelyre	érkeznek;
•	 amikor	részt	vesznek	valamilyen	katolikus	ünnepi
 alkalmon;
•	 amikor	katolikus	féllel	kötnek	házasságot;
•	 amikor	betegen	a	kórházban	fekszenek 

és a katolikus kiszolgáltató jelenlétét ki szeretnék 
használni a szentségek vételéhez.

Ami a jogosultságot illeti, szükséges a szentségekbe, 
mint Krisztus és az Egyház cselekményébe vetett igaz hit.

A katolikus és az ortodox hívek részt vehetnek közösen 
más különféle szertartásokon, például a temetéseken, továb- 
bá ki lehet szolgáltatni az ortodox híveknek szentelményeket 
és áldást is kaphatnak katolikus kiszolgáltatótól.

Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka 2016. február 
12.-én találkoztak Kubában. Ez alkalommal aláírtak egy 
nyilatkozatot, amelyben többek között ez is szerepel:

„Az ortodoxokat és a katolikusokat nemcsak az első 
évezred közös tradíciója köti össze, hanem a küldetés 
is, amely Krisztus evangéliumának a hirdetésére küldi 
őket a mai világban. Ez a küldetés magában foglalja a 
kölcsönös tiszteletet, és kizárja a prozelitizmus minden 
formáját. Nem konkurensek vagyunk, hanem testvérek, 
és ennek fényében kell minden világ felé irányuló közös 
cselekvésünket végbevinnünk. Minden ortodox és katoli-
kus hívőt arra hívunk meg, hogy békében és szeretetben 
éljen, legyenek egyetértőek (vö. Róm 15,5). Éppen ezért 
elfogadhatatlan minden olyan próbálkozás és módszer, 
amelyek a híveket az egyik egyházból a másikba való 
áttérésre ösztönzik, ezzel is megvonva tőlük a vallás 
szabadságát és a saját hagyományuk megtartását.”
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V.  Szekták
A „szekta” kifejezést kétféleképpen fordíthatjuk le:
•	 „egy	csoport,	amely	valamitől	elszakadt,	elvált”	vagy
•	 „olyan	csoport,	amely	valakit	vagy	valamit	

követ”.

Bármelyik változatot is nézzük, láthatjuk, hogy 
amikor a szektákról beszélünk, akkor érthetjük azt 
keresztény vagy nem keresztény vallási csoportokra 
egyaránt.

A szektákat nagyvonalakban két 
csoportra lehet osztani: keresztény és 
evangelikál karizmatikus szabad egyhá-
zakra. A keresztény szekták olyan keresztény közös-
ségek, amelyek a protestáns vonalat követik, például a 
baptisták, illetve a pünkösdisták több formája.

Az evangelikál-karizmatikus szabad egyházak 
mindig a Bibliára hivatkoznak, ősi közösségnek 
vallva magukat. Ide tartoznak a Jehova Tanúi és 
a Mormonok, de sokan mások is.

Ismerünk más szektákat is, melyek főként a 
nagy keleti vallások hagyományaihoz kötődnek 
és így buddhista, illetve hinduista gondolatokat 
és tanításokat olvasztanak egybe. Ilyenek a Hare 
Krisna, transzcendentális meditáció, reiki, stb.

Érdemes megemlíteni a pszeudovallású, mági-
kus és sátánista gyökerű szektákat, csoportokat is 
(például a sátán gyermekei, a sátán egyháza).

A gnosztikus-ezoterikus és okkult mozgalmak, vala-
mint a szinkretista mozgalmak is jelen vannak napja-
inkban, melyek a zsidó-keresztény vallásos elemeket 
nemkeresztény elemekkel kombinálják.

A különböző szektákat tanulmányozva felfedezhetünk 
néhány közös jellemvonást, amelyek alapján könnyen 
felismerhetjük őket (ilyen például a Biblia nem-kritikus 
értelmezése, a bibliai szövegek szó szerinti értelmezése, 
magyarázata, a bibliai idézetek szelektív kiválasztása, az 
egyházi hagyomány elvetése).

11. Lehetséges-e ökumenikus párbeszéd a szektákkal?
12. Miben látja a szekták terjedésének az okát?
13. Mely szekták terjednek az Önök településén?
14. Mit tehetünk annak érdekében, 

hogy a hívek a már 2000 éve fennálló katolikus 
egyházban maradjanak?

VI.  A hívők feladata és kötelessége 
  (teológiai alapvetés)

A II. Vatikáni Zsinat ösztönöz minden katolikus hívőt 
arra, hogy vegyen részt és támogassa a Krisztus tanítványai 
közötti egység megvalósítására irányuló törekvéseket, és 
legyen nyitott a vallásközi párbeszédre.

Mit lehetne konkrétan itt tenni? Elsősorban el kellene 
távolítani a használatból azokat a szavakat és előítélete-
ket, amelyek nem felelnek meg az illető testvérek valósá-
gos helyzetének. Ugyancsak fontos fejleszteni és táplál-

ni a különböző keresztény felekezetek vallásos jellegű 
találkozóit. A párbeszéd gyakorlása fontos eleme az 
ökumenikus gyakorlatnak. Az ökumenikus párbeszéd 
fontos eleme a saját közösség tanításának bemutatása, 
illetve a másik fél tanításának megismerése. A konkrét 

együttműködés a közjó megteremtésének 
érdekében ugyancsak hozzá tartozik az 
ökumenikus gyakorlathoz, ugyanak-
kor a közös imák is nagy jelentőséggel 

bírnak ebben a folyamatban.
Mindezeket a törekvéseket mi katolikusok kitar-

tóan és türelmesen igyekezzük végezni a helyi püspök 
vezetése alatt (UR 4). Fontos felismerni és elfogad-
ni azt, hogy Krisztus jelen van és aktívan cselekszik 
más keresztények életében is, különösképpen olyan 
esetekben, amikor a keresztények Krisztusról tanús-

kodnak, és amikor ez a tanúságtétel a vértanúságig 
megy. Ezek a példák hasznosak a mi számunk-
ra is, mert minden, ami alapjaiban keresztény 
(tehát Krisztusra vonatkozik), nem ellenkezik az 

Egyház javával.
A II. Vatikáni Zsinat abban a fejezetben, amelyben 

az ökumenizmus megvalósításról beszél, kihangsúlyoz-
za, hogy a keresztények közötti egység előmozdítása 

az egész Egyházat érinti, úgy a híveket, mint a pásztoro-
kat. Ferenc pápa a keresztények egységre való törekvésé-
nek kötelezettségéről a következőt nyilatkozta Genfben 
az Egyházak Világtanácsának Ökumenikus Központjában 
szervezett találkozón:

„A távolságok ne legyenek kifogások, hiszen már most 
lehetséges a Lélek szerint járni: együtt imádkozni, együtt 
evangelizálni, együtt szolgálni, ez lehetséges és Istennek 
tetsző! Együtt járni, együtt imádkozni, együtt dolgoz-
ni: ezt az utat kell ma követnünk! (...) Az Úr azt kéri 
tőlünk, hogy állandóan a közösség útján induljunk el, 
mely a békéhez vezet. A megosztottság ugyanis »nyíl-
tan ellentmond Krisztus akaratának, de botrány a világ 
számára is, és árt a legszentebb ügynek, az evangélium 
hirdetésének minden ember számára« (UR 1.)” (Ferenc 
pápa beszéde az Egyházak Világtanácsa fennállásának 
hetvenedik évfordulója alkalmából, Genf 2018. 6. 21.)

Ima a keresztények egységéért
Úr Jézus, aki azért imádkoztál, hogy mindnyájan egyek 

legyünk, hozzád imádkozunk a keresztények egységéért. 
Úgy imádkozunk, ahogy Te ezt akarod, azokkal az eszkö-
zökkel, melyekkel Te akarod. Add Szentlelkedet, hogy 
érezzük a szakadás fájdalmát, lássuk bűneinket, és minden 
reményt meghaladóan reméljünk az egységben. Amen
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Minden zsinati munka-
dokumentumra úgy is néz- 
hetünk, mint egy-egy külön 
virágra. A virág sem pompá-
zik egyből a maga teljessé-
gében: elültetjük a magot, a 
virághagymát, egy hajtást és 
csak hónapok múltán bontja 
ki szirmait, mindegyik más-
más színben és formában. 
Így született meg minden 
munkadokumentum is, 
több hónapos előkészülettel, 
de mindegyik szép és egyedi 
„díszét alkotja egyházme-
gyénk földjének”.

Ez alkalommal az öku- 
menizmusról szóló munka-
dokumentum áll előttünk. 
Az ökumenizmus a keresz-
tény egyházak és egyházi 
közösségek azon eltökéltsé- 
gét, törekvését, munkáját fog- 
lalja magában, amely által 
Isten kegyelmével arra tö- 
rekednek, amit Üdvözítőnk, 
Jézus Krisztus kért az Atyá-
tól a főpapi imájában az 
utolsó vacsorán: „De nem 
csupán értük (az apostolo-
kért – megj.) könyörgök, ha- 
nem azokért is, akik a sza- 
vukra hinni fognak bennem. 
Legyenek mindnyájan egyek.” 
(Jn 17, 20–21).

Már a fiatalok is hallják 
és megjegyzik, mi időseb-
bek pedig már nagyon jól 
tudjuk, hogy mennyire 
jelentősek egy ember utolsó 
szavai, a végső kívánsága. S 
ha az egyszerű embereknek 
ennyire megadjuk a tiszte-
letet és eszünkbe véssük 
utolsó napjainak, óráinak 
emlékét, illetve az utolsó 
kívánságát, akkor mennyi-
vel jobban figyelnünk kell 

Jézus Krisztus utolsó földi 
estéjének imájára, kérésé-
re! Ezért azt is mondhat-
juk, hogy az ökumenizmus 
nem egy kor-igény, hanem 
állandó, szent törekvés kell 
legyen a Megváltó ezen kéré-
sének betartására, amely 
felhívás egyaránt vonatko-
zik minden krisztushívőre, 
egyházi és felekezeti hova-
tartozástól függetlenül.

Hála Istennek a 20. 
század elejétől, az évszáza-
dos ellenségeskedést félre-
téve, megkezdődtek az első 
ökumenikus lépések. A 
katolikus egyház főleg a II. 
Vatikáni Zsinaton, de azt 
követően is, nagy lépéseket 
tett és tesz, hogy a közeledés, 
illetve az egység a kereszté-
nyek között egyszer létre-
jöjjön. Tudjuk, hogy ennek 
a megvalósulása az isteni 
gondviselés műve lesz, de 

nekünk mindenkori felada-
tunk, hogy megtegyük azt, 
ami rajtunk múlik.

Hála Istennek vidékün-
kön már a régi időkben is 
oly sok szép példája volt az 
ökumenizmusnak: az itte-
ni keresztények ugyanis – 
pravoszlávok, reformátusok, 
evangélikusok, katolikusok, 

stb. – kölcsönösen tisztelték 
egymást, tisztelték a más kö- 
zösség ünnepeit, mások szo- 
kásait (pl. ilyenkor a szom-
széd nem végzett zajos mun- 
kát). Az egyházi vezetők is 
legtöbb helyen nagyon szép 
viszonyt ápoltak egymással. 
Néhány évtizede azonban 
még tovább haladt ez a Jé- 
zustól annyira óhajtott és 
kért valóság: minden év ja- 
nuárjában (vagy más hóna-
pokban) világszerte közös 
imatalálkozókat végeznek 
a keresztények és kérik a 
mennyei Atyától azt, amit 
Jézus is kért: az egységet.

Miért? Mert az egység a 
Szentháromság tulajdonsá-
ga, vagyis isteni dolog, mert 
egység nélkül nem beszél-
hetünk szeretetről, mert az 
egység öröm és béke, a meg- 
osztottság a keresztények 
között azonban botrány!

Egyik legfontosabb do- 
log, amelyet minden szülő 
át kell, hogy adjon gyer-
mekének: az egységre való 
nevelés, az egységre törek-
vő élet.

Egy nagyon szép emlék-
kel zárnám: a kilencvenes 
években, amikor a polgár-
háború propagandagépeze-

te mindenhol az országban 
gyanakvást, széthúzást, sőt 
gyűlöletet szított az egyes 
nyelv- és vallási csoportok, 
ill. közösségek közt (én ekkor 
Versecen voltam plébános), 
az egyik napon a kórház 
előtt, ahol azon a délelőt-
tön nagyon sokan megfor-
dultak, találkoztam egy pra- 
voszláv diakónussal, aki 
szép fekete reverendában 
volt. Egy rövid beszélgetést 
követően el akartam tőle 
köszönni, ám ő azt mondta: 
„Maradj itt még és beszélges-
sünk, hadd lássák az embe-
rek, hogy mi nem vagyunk el- 
lenségek, sőt tiszteljük és sze- 
retjük egymást!” Ha abban a 
nehéz időben is voltak – s 
hála Istennek máshol is biz- 
tos szép számban akadtak 
– akik építeni és megtar-
tani akarták ezt a Jézustól 
kért egységet a keresztények 
között, akkor most ebben az 
egészen más és békés világ-
ban miért ne tennénk meg 
mindent, hogy Jézus és a 
mennyei Atya örömére min- 
den erőnkkel törekedjünk 
az egységre?

Menjük el a munkado-
kumentum megbeszélései-
re, hiszen már ezzel is nagy 
dolgot teszünk, s főleg ha 
ott megerősödünk abban, 
hogy ezen az úton (tudniil-
lik az egységre való törekvés 
útján) járjunk egész életün-
kön át, akkor e munkado-
kumentum és a zsinatunk e 
téren is elérte célját – Isten 
Országa növekszik közöt-
tünk a földön.

Mons. Gyuris László
püspöki helynök

„Hadd lássák az emberek, 
hogy tiszteljük, szeretjük egymást”
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„Ti vagytok 
a föld sója és a világ 

világossága” 
(Mt 5,13–14)

Egyházmegyei Nyári Hittantáborok
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Folytatása a 10. oldalon

SZAjÁNBAN
Idén a szajáni egyházmegyei nyári hittantábor 

létszámban minden eddiginél nagyobb volt, hiszen 
több, mint 170 gyerek és segítő táborozott együtt júni-
us 24-27. között. A „Ti vagytok a föld sója és a világ 
világossága” (Mt 5,13–14) szentírási részt szem előtt 
tartva Elias Ohoiledwarin SVD atya, a tábor főszer-
vezője és lelke, elmélkedéseiben és a szentmisék során 
az igehirdetésben is erre az igerészre helyezte a hang-
súlyt. A tábor előtti felkészülési napon és a tábor során 
is két célt jelölt meg, amit csoportvezetőkként szem 
előtt kellett tartanunk: segíteni a gyerekeknek közelebb 
kerülni Istenhez, aki maga a szeretet, és ismerkedni, 
kapcsolatokat kialakítani, barátkozni másokkal.

Hála van bennem ez- 
ért a pár napért, a jó időért, 
a találkozásokért, az új ar- 
cokért, az ölelésekért és a 
könnycseppekért. Jó volt kö- 
zösen munkálkodni Isten 
országán és Isten szerető, 
gondoskodó arcáról beszél-
ni a gyerekeknek. 

Kántor Viola
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jó (volt) 
nekünk itt! 
– a segítők gondolatai
Kis Sebastijan:
„Szerintem nagyon érdekes volt 
a program, csak azt sajnálom, 
hogy nagyon kevés volt az idő, 
így nem volt lehetőségem olyan 
sok embert megismerni. Szeret-
tem volna más gyerekekkel is 
barátkozni, de a csoportveze-
tői feladataim miatt erre nem 
nagyon volt lehetőség.” 

Gyuris Dávid:
„Ez a tábor lelkileg feltöltött és 
örülök, hogy sok új embert ismer- 
hettem meg ez a rövid idő alatt. 
Szerintem a gyerekek is ugyan- 
így érezték magukat, mindkét 
dologgal kapcsolatban.” 

Vereszki Szebasztian:
„Nagyon örülök, hogy részt ve- 
hettem a táborban és, hogy cso- 
portvezető lehettem. A tábor 
alatt sok szeretetet kaptam, illet- 
ve kaptunk, ugyanakkor tapasz-
talatokat is szereztünk egymás- 
tól.” 

Kátity Enikő:
„Mint házigazda, szervező és 
csoportvezető is, nagyon hálás 
vagyok a jó Istennek, hogy eny- 
nyi gyereket tudtunk fogadni 
és Elias atya vezetésével érde-
kes programokat biztosítottunk 
a számukra. Látszott rajtuk, 
hogy jól érzik magukat és sze- 
retnének tovább maradni. Iga- 
zán meghatóak voltak számom-
ra a búcsúzás pillanatai, hiszen 
látszott, hogy igazi, mély barát- 
ságok születtek, illetve folyta- 
tódtak.” 

Ördög Valentin:
„Nagyon boldog vagyok, hogy 
részt vehettem ebben a tábor-
ban. Nagyon sok barátot szerez-
tem, lelkileg megújultam és sok 
új tapasztalattal lettem gazda- 
gabb.” 
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FEjérTELEPEN

A fejértelepi tábor elsődlegesen a magyar nyelvet 

nem beszélő gyerekek részére volt fenntartva, de ettől 

függetlenül voltak magyar diákok is. A táborban mind-

össze 15 gyerek volt, ezek közül ketten voltak Nagybecs-

kerekről, hatan Versecről és heten Tordáról. Elengedhe-

tetlenek voltak a napi közös imádságok, a szentmise és a 

napi rövid elmélkedések, amelyeknek fényében próbáltuk 

még kézzelfoghatóbbá tenni a résztvevők számára, hogy 

miért is vagyunk ebben a táborban. Természetesen ezen 

kívül egyéb aktivitások is voltak, mint például az erdőben 

való túrázás, ahol kilométereket sétáltunk és közben jókat 

beszélgettünk, ismerkedtünk. Sportolási lehetőség is volt 

napi szinten és hagytunk lehetőséget arra is, hogy egyéb 

programok közül a gyerekek válasszanak szabad aktivitást 

a nap végén, mint például filmet nézni. A visszajelzések 

szerint a gyerekeknek tetszett a tábor és nem bánták, hogy 

egy kicsit elszakadtak az otthoni köröktől, azonban talán 

egyet kifogásoltak, hogy rövid volt a három nap.
Tapolcsányi Emánuel



Közelgő fontos 
események
2019. október 1.
A plébániák megkapják az Ökumene munkado-
kumentumot. Ezt a zsinati munkacsoportokban 
dolgozzák fel. A jegyzőkönyveket nyomtatott és 
elektronikus formában is megkapják a plébáno-
sok és a plébániai animátorok. A jegyzőkönyvek 
beküldési határideje: 2019. november 15.

Zsinati ima
Mindenható Atyám, áldalak és dicsőítelek, mert 

szeretetből teremtettél engem. A keresztség szent-
ségében 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 bekap-
csolódjak. Engedd, hogy teremtő szereteted eszkö-
ze legyek a zsinati folyamatokban.

Megváltó jézusom, áldalak és dicsőítelek téged, mert 
emberré lettél, hogy megmutasd nekem az isteni 
szeretet gyógyító erejét. Köztünk élve tanítványo-
kat gyűjtöttél magad köré, akik veled éltek, Téged 
követtek. A keresztségben arra hívtál meg, hogy 
Egyházad tagjaként én is tanítványod és köve-
tőd legyek. Barátságodat, közelségedet felajánlod 
nap, mint nap. Szüntelenül Testeddel, Véreddel 
és életet adó Igéddel táplálsz és gyógyítod sebe-
imet. 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 tagjára. Vezess bennünket, hogy egyház-
megyénk első zsinata felismerje közösségünk kihí-
vásait, feltárja erősségeinket és rámutasson gyen-
geségeinkre. 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 aposto-
lokkal együtt imádkoztál Fiad mennybemene-
tele után, kérünk, úgy maradj velünk a zsinati 
úton. Imádkozz velünk, járj közben értünk, hogy 
mindenben kövessük Szent Fiad akaratát.

 ámen.
A zsinati imát imádkozzuk 

minden szentmise után, és otthonainkban 
személyes imádságunkban se feledkezzünk meg 

imádkozni egyházmegyénk zsinatáért.

Ültess fát a zsinat 
tiszteletére!

A környezetvédelmet és környezettudatos-
ságot szem előtt tartva versenyszerűen 

hirdetjük meg az akciót plébániák 
részére, nem csak hittanosoknak! 
Ősz-tavasz folyamán a plébániák, 
lehetőségeikhez mérten, a hívek 
bekapcsolásával vegyenek részt az 
akcióban. A cél, hogy minél több 

fát elültetve mindannyian hozzájá-
ruljunk egy tisztább és egészségesebb 

légkör kialakításához. Az elbírálás az 
adott plébánia összlétszámának és a résztve-

vők arányának figyelembevételével fog megtörténni. Az elülte-
tett facsemetéket gondozni is kell, hiszen munkánknak így lesz 
valóban érzékelhető eredménye – ezt fontos szem előtt tartani!

Tippek egy környezettudatos élethez, amely által Földünk 
védelméhez járulhatunk hozzá:

•	 bevásárláskor	vigyünk	magunkkal	
kosarat vagy vászonszatyrot, esetleg 
az otthon felgyűlt nejlonzacskóval 
induljunk az üzletbe, hogy ezáltal 
se gyűjtsük a fölösleges hulladékot;

•	 igyekezzünk	helyi	termelőktől	vásá-
rolni (zöldség, gyümölcs, húsféle, 
tejtermékek), ezáltal segítve 
a helyi gazdákat (továbbá az 
sem elhanyagolható, hogy 
ilyen helyeken kevesebb hulla-
dékot termelünk, hiszen nem 
előre becsomagolt élelmisze-
reket vásárolunk);

•	 vásároljunk	üveges	üdítőket,	
kerülve a pet-palackok felhal-
mozását, de ha mégis palac-
kos innivalót veszünk, vásárol-
juk azokat nagyobb kiszerelésben 
(pl. ne vegyünk négy 0.5 l-es vizet, 
hanem inkább egy 2 l-est).

Legyünk bátrak! Ha többen kezdünk odafigyelni a környe-
zettudatosságra, akkor a körülöttünk élők is megszokják és 
talán más is kedvet kap a teremtett világ ebben a formában 
történő védelmezésére.

„Mindenki tehetségére és részvételére szükség van az Isten 
teremtésével való emberi visszaélés okozta kár helyreállítására.” 
(Dél-Afrikai Katolikus Püspöki Konferencia, Pastoral Statement 
on the Environmental Crisis, 1999. szeptember 5., Vö. LS 14)

Folytatás következik...
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