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Nr. 2260/2021.  

A PÜSPÖKI SZINÓDUS EGYHÁZMEGYEI SZAKASZA  

 

Miután október 10-én Ferenc pápa ünnepélyes szentmisével megnyitotta a 

következő Püspöki Szinódus előkészületi útját, egyházmegyénkben is kezdetét 

vette az a folyamat, amelynek célja, hogy a Szentlélek sugallatára figyelve 

vállaljuk a hiteles és jövőbe mutató keresztény tanúságtételt. A Szentatya az 

egész világ számára nagy kihívást jelentő témát választott: „Egy szinodális 

egyházért: közösség, részvétel és misszió”. A körülöttünk tapasztalt gyors 

átalakulásokat követve, a Szentatya lehetőséget akar nyújtani a párbeszédre, és 

arra hívja az egyházat, hogy személyes tanúságtételünkkel, a hit gazdagsága adta 

esélyek által, élő és éltető közösségeket építsünk a világban.  
 

Október 17-én, a székesegyházunkban bemutatott ünnepi szentmise alkalmával, 

ismertettem azokat a súlypontokat, amelyeket fontosnak látok feltárni a Püspöki 

Szinódus egyházmegyei előkészületi szakasza folyamán. Ilyen megfontolásból 

egy segédanyagot is készítettünk, amelyet már sokan kézhez kaptak. Az őszi 

papi találkozók alkalmával, paptestvéreimet már tájékoztattam a szinodális út 

kihívásairól és lehetőségeiről. Az egyházmegyei kapcsolattartó csoportot is 

összehívtam, és már megbeszéltük a következő hetek és hónapok feladatait. 

Külön felkerestem a román- és a szlovák nyelvű híveinket, nekik is közvetítve a 

meghívást a közös munkára.  
 

Ismételten kérem kedves Paptestvéreimet, hogy a már megbeszéltek alapján, a 

szinodális út 2022. augusztus 15-ig tartó egyházmegyei szakaszán mindenki 

legyen a dialógus kezdeményezője saját plébániáján, keresve a párbeszéd 

lehetőségeit nem csak híveinkkel, hanem azokkal is, akikkel közösségi és 

társadalmi életünk kapcsolatba hoz.  

 

Az egyházmegye honlapján (varad.org) mindenki számára elérhetőek a közös 

haladást segítő információk, útmutatások. Itt található a már említett segédanyag 

is, amelynek kivonatát közlöm az alábbiakban.  
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MIRE HÍV FERENC PÁPA? 

A szinodalitás mindenekelőtt azt a sajátos stílust jelöli, amely az egyház életét és 

küldetését jellemzi, kifejezve az egyháznak, mint Isten népének természetét, 

amely együtt vándorol, amelyet az Úr Jézus hívott egybe a Szentlélek erejével, 

hogy hirdesse az evangéliumot. A szinodális folyamatban arra kapunk 

meghívást, hogy az egyház tagjaiként együtt gondoljuk végig az eddig megtett 

közös utunkat, és a Szentlélek vezetése alatt tanuljunk egymás tapasztalataiból 

és nézőpontjaik megosztásából.  

 

Keresztségünk által mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy aktív részesei 

legyünk az egyház életének. A plébániákon, vallási közösségekben, laikus 

mozgalmakban és a közösség más formáiban, nők és férfiak, fiatalok és idősek, 

mindannyian meghívást kapunk arra, hogy meghallgassuk egymást, hogy 

meghalljuk a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy emberi erőfeszítéseinket 

irányítsa, életet és életerőt leheljen az egyházba, és mélyebb közösségre 

vezessen bennünket a világban való küldetésünk érdekében. 

 

Isten Igéje által megvilágosodva és az imádságban egyesülve bejárhatjuk azokat 

az utakat, amelyekre Isten hív bennünket: a mélyebb közösségiségre, a teljesebb 

részvételre és nagyobb nyitottságra, ami a világban való hivatásunk betöltését 

illeti.  

 

MI A SZINÓDUS CÉLJA? 

... Míg a korábbi szinódusok olyan témákat vizsgáltak, mint az új evangelizáció, 

a család, a fiatalok és az Amazonas, a jelenlegi szinódus célja, hogy Isten egész 

népeként meghallgassuk, mit üzen a Szentlélek az egyháznak. Ezt úgy tesszük, 

hogy Isten szavát a Szentírásban és az egyház élő hagyományában együtt 

hallgatjuk, meghallgatjuk egymást, különösen a peremre szorultakat.   

 

A jelenlegi szinódusi folyamat tehát a következő alapvető kérdés köré épül: 

hogyan történik ma a különböző szinteken az „együtt haladás”, amely lehetővé 

teszi az egyház számára az evangélium hirdetését, a rábízott küldetésnek 

megfelelően; és milyen lépésekre indít minket a Szentlélek annak érdekében, 

hogy növekedjünk szinodális egyházként? 

 

MI A SZINÓDUS TÉMÁJA? 

A szinódus témájának három dimenziója a közösség, a részvétel és a misszió, 

mélyen összefüggnek egymással. Nincs hierarchia közöttük, inkább mindegyik 

gazdagítja és irányítja a másik kettőt.   

 

Közösség: Isten akarata összegyűjt bennünket, mint egy hitben élő különböző 

népeket. A közösség, amelyben osztozunk, legmélyebb gyökereit a 

Szentháromság szeretetében és egységében találja meg: Krisztus az, aki 

kiengesztel bennünket az Atyával és a Szentlélekben egyesít bennünket 

egymással. 
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Részvétel: A szinódus meghívás mindazok részvételére, akik Isten népéhez 

tartoznak, hogy vegyenek részt az egymásra való mély és tiszteletteljes 

odafigyelés gyakorlatában. A részvétel azon alapul, hogy minden hívő alkalmas 

és meghívást kapott arra, hogy a Szentlélektől nyert ajándékok révén egymás 

szolgálatára legyen. 

 

Küldetés: Az egyház az evangelizálásért létezik. Küldetésünk az, hogy tanúságot 

tegyünk Isten szeretetéről az egész emberi család körében. A szinódus célja, 

hogy az egyház jobban tanúságot tudjon tenni az evangéliumról, különösen 

azokkal az emberekkel együtt, akik világunk spirituális, társadalmi, gazdasági, 

politikai, földrajzi és egzisztenciális perifériáin élnek.  

 

SZENTÍRÁSI ALAPOK 

A szinodális egyház megvalósításában két szentírási képből meríthetünk ihletet.  

 

Az első kép a közösségi tapasztalatból ered, amely Jézus igehirdető szolgálata 

óta folyamatosan kíséri az evangelizáció útját: mindenki megtalálja a helyét – a 

nép, az apostolok és az Úr.  Az örömhír tanúságot tesz arról, hogy Jézus 

folyamatosan a kirekesztett, marginalizált és elfelejtett emberek felé közeledik. 

Jézus szolgálatának jellemzője az, hogy a hit mindig akkor jelenik meg, amikor 

az embereket megbecsülik: ha kérésük meghallgatásra talál, ha segítségükre van 

nehézségeikben, ha jelenlétüket értékelik, méltóságukat Isten tekintete 

megerősíti és helyreállítja a közösségen belül (pl. Mt 15, 21-28, Jn 4, 1-42). 

 

A másik kép a Szentlélek megtapasztalására utal, amelyben Péter és az ősegyház 

felismeri annak veszélyét, hogy indokolatlan korlátokat állítson a hit terjedése 

elé. Amint Pétert megváltoztatta a Kornéliusszal való találkozás tapasztalata, 

nekünk is engednünk kell, hogy átalakuljunk attól, amire Isten meghív minket 

(ApCsel 10). 

 

Arra bátorítunk mindenkit, hogy gondolkodjanak el ezen a két képen, amely a 

szinódusi folyamat során táplálékunk és az inspiráció forrása lehet. 

 

SZÜKSÉGES MAGATARTÁS 

Ferenc pápa több alkalommal is megosztotta elképzelését arról, hogy a 

szinodalitás gyakorlata konkrétan hogyan nézzen ki. A következőkben olyan 

sajátos attitűdök leírása következik, amelyek lehetővé teszik a valódi 

meghallgatást és párbeszédet: 

− Imádságos lélekkel hallgassuk, amit a Lélek sugall számunkra. 

− Ötvözzük a szabadságot, az igazságot és a szeretetet. 

− Legyünk bátrak a beszédben és a hallgatásban. 

− Legyünk készségesek megváltoztatni a véleményünket. 

− Szabadítsuk meg elménket és szívünket az előítéletektől. 

− A lelkipásztorok figyelmesen hallgassák meg a rájuk bízott nyájat. 

− Az önelégültséget félretéve tudunk egymástól tanulni. 



42 

 

− A remény világítótornyai legyünk, nem pedig a végzet prófétái. 

− Tervezzük közösen a jövőnket kreatívan és merészen. 

− Merjünk nyitni azok felé, akik eddig a peremre szorultak. 

− Vállaljuk a párbeszédet más vallási felekezetekkel, közösségekkel.  
 

A KONZULTÁCIÓ FŐ KÉRDÉSE  

Ez a szinódus a következő alapvető kérdést teszi fel: A szinodális egyház az 

evangélium hirdetése során „együtt halad”. Hogyan történik ez az „együtt 

haladás” ma a helyi egyházában és milyen lépésekre hív minket a Lélek, hogy 

növekedjünk „együtt haladásunkban”?  
 

Erre a kérdésekre válaszolva arra kapunk meghívást, hogy: 

Felidézzük az „együtt haladás” tapasztalatait: 

− Milyen örömöket okoztak?  

− Milyen nehézségekkel találkoztunk?  

− Milyen sebeket tártak fel?  

− Milyen felismeréseket váltottak ki? 

 

Levonjuk a következtetéseket:  

− Mit kér tőlünk a Lélek?  

− Melyek a változáshoz szükséges lépések?  

− Milyen utak állnak az egyház rendelkezésére? 

 

A KONZULTÁCIÓ TÍZ TÉMÁJA 

Az alábbi tíz téma mindegyikéhez tartozó kérdések iránymutatásként 

használhatók, viszont nem szükséges, hogy a beszélgetés az alábbi kérdésekre 

korlátozódjon csupán. 
 

1. Társakként az úton 

Az egyházban és a társadalomban emberekként együtt haladunk.  

Kik azok, akik „együtt haladnak”?  

Kik azok, akik látszólag távolabb vannak tőlünk?  

Hogyan erősíthetjük a kapcsolatunkat velük?  
  

2. Meghallgatni 

Az első lépés a meghallgatás. Ehhez előítéletek nélküli, nyitott elmére és szívre 

van szükség.  

Hogyan szól hozzánk Isten?  

Mi segít bennünket és mi gátol a meghallgatásban? 

Mennyire hallgatjuk meg a laikusokat, és azokat, akik a „periférián” vannak?  

 

3. Megszólalni 

Bátran és bizalommal kell megszólalni: szabadon, igazságban és szeretetben.  

Mi segíti és mi gátolja a bátor, őszinte és felelősségteljes megszólalást?  

Hogyan működik a kapcsolat a helyi médiával?  

Hogyan lehetne erősíteni ezt a kapcsolatot? 
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4. Ünnepelni 

Az „együtt haladás” az egyházban csak akkor lehetséges, ha ez az Ige közös 

hallgatásán és az Eucharisztia közös ünneplésén alapul. 

Mit jelent az imádság és a liturgikus ünneplés közösségi életünkben és 

küldetésünkben?  

Hogyan segíthetjük elő a hívek aktív részvételét a liturgiában?  

Mennyire kapnak teret a hívek a lektori és akolitusi szolgálatban? 

 

5. Megosztani a felelősséget a küldetésben 

Az egyház minden tagja meghívást kapott arra, hogy hirdesse az evangéliumot.  

Melyek a misszió helyei és eszközei egyházmegyénkben?  

Mi segíti és mi gátolja a keresztényeket abban, hogy aktívan részt vegyenek 

misszióban?  

Hogyan segíthetjük a híveket, hogy a társadalom javára végzett szolgálatukat 

missziós lelkülettel tegyék?  

 

6. Párbeszéd az egyházban és a társadalomban 

A párbeszéd kitartást és türelmet igényel, de a kölcsönös megértést eredményezi.  

Melyek a párbeszéd helyei és eszközei egyházmegyénkben?  

Milyen a párbeszéd más közösségekkel, a politika, a gazdaság, a kultúra, a civil 

társadalom képviselőivel?  

Az egyház és a társadalom mely konkrét kérdéseire kell figyelmet fordítanunk?  

 

7. Ökumenizmus 

Fontos helye van a szinodális úton a különböző felekezetű keresztények közötti 

párbeszédnek. 

Milyen kapcsolatokat ápolunk más keresztény felekezetek tagjaival?  

Mi segíti és mi gátolja együtt haladásunkat? 

Hogyan tehetjük meg a következő lépést együtt haladva az úton? 

 

8. Tekintély és részvétel 

A szinodális egyház résztvevő és társfelelősséget vállaló egyház.  

Miként határozza meg közösségünk a célokat és az oda vezető lépéseket?  

Hogyan támogatjuk a laikusok szolgálatát és felelősségét? 

Helyi szinten milyen tapasztalataink vannak a szinodalitással kapcsolatosan?  

 

9. Megkülönböztetés és döntés 

Szinodális stílusban a megkülönböztetés által hozunk döntéseket, amely során 

meghallgatjuk mit mond a Szentlélek egész közösségünk által.  

Milyen módszereket és folyamatokat használunk a döntéshozatal során?  

Hogyan segíthetjük elő a hívek bekapcsolását a döntéshozatalba?  

Milyen eszközöket és módszereket használunk az átláthatóság és az 

elszámoltathatóság előmozdítására?  
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10. Önmagunk formálása a szinodalitásban 

A szinodalitás magában foglalja a változás, a formálódás és a folyamatos 

tanulás iránti nyitottságot.  

Egyházi közösségünk hogyan formálja az emberekben a még szorosabb együtt 

haladásnak, egymás meghallgatásának, a misszióban való részvételnek és a 

párbeszéd folytatásának képességét?  

Milyen képzést kínálunk a megkülönböztetés és a tekintély szinodális módon 

való gyakorlásának elősegítésére? 

 

A beszélgetések során próbáljuk ezeket a kérdéseket egyszerű és ösztönző 

módon feltenni az embereknek, de nem arra kell törekednünk, hogy minden 

kérdésre kitérjünk. (...) A résztvevőket arra bátorítjuk, hogy őszintén és nyíltan 

osszák meg valós tapasztalataikat, és gondolkodjanak együtt arról, hogy a 

Szentlélek mit tárhat fel az általuk megosztott tapasztalatokon keresztül. 

 

ESZKÖZJAVASLATOK 

Az alábbiakban néhány eszközt mutatunk be a szinódusi kérdésekről való 

gondolkodáshoz, azok megosztásához és megválaszolásához. Néhány eszköz 

különösen megfelelő gyermekek, fiatalok és olyan emberek megszólítására, akik 

az egyszerű és könnyen érthető megközelítéseket részesítik előnyben. 

 

Narratív megközelítés  

A saját hitünk történetének és az egyházzal való együtt haladásunk elmesélése 

vagy megírása. 

Saját élettörténet. Az embereket meg lehet kérni, hogy meséljék el történetüket, 

a hitről alkotott véleményüket, azt, ahogyan igyekeztek elfoglalni a helyüket az 

egyházban.  

Tapasztalatcserét ösztönző szöveg. Megkérhetünk egy kis csoportot arra, hogy 

írjanak közös szöveget, majd más csoportok reagálnak erre a szövegre, és azt a 

saját mindennapi életük alapján kiegészítik.  

A megfelelő szavak megtalálása. A résztvevőket meg lehet kérni, hogy mondják 

el, mit jelent számukra az egyház, vagy nevezzék meg azokat a szavakat, 

amelyek azt jelölik, hogy mi kell ahhoz, hogy „Jézussal együtt haladjunk”, majd 

azt, hogy mely kifejezések állnak szemben az „együtt haladással”; ezután pedig 

meg lehet kérni őket, hogy magyarázzák meg, miért idézték fel ezt vagy azt a 

szót. A résztvevők ezután kiválaszthatják, hogy mely kifejezések a 

legfontosabbak és a legalkalmasabbak a csoport üzenetének közvetítésére. 

 

Képek használata és művészi alkotások 

Kommunikáció képeken keresztül. A résztvevőknek különböző képeket mutatnak 

be, és arra kérik őket, hogy válasszák ki azokat, amelyek a legjobban 

érzékeltetik, hogy mit jelent számukra az egyházban való együtt haladás. A 

résztvevők ezután megoszthatják, hogy miért éppen azt a képet választották.  

Egyéni vagy közös művészi alkotás. Az embereket megkérik, hogy rajzoljanak 

egy képet a templomról, amelybe járnak, és arra kérik őket, hogy kommentálják 
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a rajzukat. Az emberek közösen is készíthetnek művészi alkotást, hogy 

vizuálisan ábrázolják az egyházat vagy az egyházban elfoglalt helyüket. Az 

alkotás elkészülte után a résztvevőket minden esetben megkérik, hogy osszák 

meg egymással, amit alkottak; az észrevételeiket és az alkotásaikat is 

elküldhetik. 

Színészi játék. A résztvevők egy csoportja írhat egy rövid színdarabot, amely 

kifejezi, mit jelent „együtt haladni” az egyházban, miért fontos ez, miért nehéz 

stb. Ezt a történetet azután eljátszhatják és előadhatják egy szinódusi 

összejövetelen. (...) 

 

AZ EGYHÁZMEGYEI KAPCSOLATTARTÓ CSOPORT 

− a szinódus egyházmegyei szakaszának koordinátora: Ft. Dr. Kovács F. 

Zsolt, Dr. Nemes István közreműködésével az egyházmegyei team 

képzésében;  

− a szinódusi összefoglaló kidolgozásának koordinátora: Ft. Vakon Zsolt;  

− a papság és egyházi alkalmazottak moderátora: Ft. Pék Sándor; 

− a szerzetesek moderátora: Ft. Vass Csaba CM;   

− a családosok moderátora: Ft. Tóth Attila Levente, Kovács László és 

Katalin közreműködésével; 

− az ifjúság moderátora: Majoros Tibor;  

− a diákság moderátora: Dr. Nemes István;  

− lelkiségi mozgalmak moderátora: Ft. Szabó Ervin; 

− hitoktatók és pedagógusok moderátora: Benedek Ramóna; 

− a hitoktatás egyházmegyeközi kapcsolatainak a moderátora: Dr. Ozsváth 

Judit; 

− moderátor a szociális intézményekben: Tóth Andrea, Hegedűs Ilona 

közreműködésével;  

− a vallási és szociális periférián lévők moderátora: Serbán Mária;  

− moderátor a közösségi média és a kultúra területén: Villányi Zoltán;  

− vallásközi kapcsolatok moderátora: Karetka Anett;  

− az Erdélyi Mária Rádió közösségének moderátora: Szatmári Ferenc;   

− a civil intézmények és partnerek moderátora: Erdei Anita;  

− a cigány közösségek moderátora: Ft. Kiss Márton;  

− a szlovák nyelvű hívek moderátora: Ft. Mlinárcsik Ján, Merka Adrian 

közreműködésével; 

− a román nyelvű hívek moderátora: Ft. Mârţ Mihai, Moraru Sebastian 

közreműködésével.    
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Nr. 2261/2021.  

A SZENT JÓZSEF-ÉV LEZÁRÁSA 

 

2020. december 8-án Ferenc pápa Patris Corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli 

levelében meghirdette a Szent József-évet, abból az alkalomból, hogy Szent 

Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a katolikus egyház 

védőszentjévé. Szent József éve 2021. december 8-ig tart. Egy előző 

körlevélben arra hívtam meg egyházmegyénk papságát, szerzeteseit és híveit, 

fordítsunk figyelmet a Szentatya kezdeményezésére és Szent József 

erényességében keressünk támpontokat Isten akaratának felismeréséhez és 

követéséhez. Az említett körlevélben konkrét javaslatokat is tettem, amelyeket a 

járványügyi helyzet okozta korlátozottág ellenére, kreatív, de minden esetre 

építő jelleggel alkalmazhattunk közösségünk hitéletének elevenné tételében. 

Még most sincs késő! Ezért emlékeztetem kedves paptestvéreimet és kedves 

híveimet a következő lehetőségekre:     
 

1. Imaszándékos dobozokat osztottunk szét a plébániákon. Ezekbe a 

dobozokba azokat a személyes szándékokat gyűjtjük, amelyeket híveink 

fogalmaznak meg Szent József közbenjárását kérve saját maguk, családjuk, 

gyermekeik, közösségük számára.  A Szent József-év lezárásakor, 2021. 

december 9-én a székesegyházban fogjuk átvenni ezeket a dobozokat, amelyek 

majd az egyházmegyénk főtemplomában felállítandó betlehemi jászol falait 

fogják erősíteni.  
 

Kérem Paptestvéreimet, szorgalmazzák híveik körében a szándékok 

elhelyezését a dobozokba, valamint azt is, hogy a hívek képviselete hozza el 

ezeket a dobozokat az évet lezáró szentmisére!  
 

2. Javasoltam azt is, hogy a karácsonyi műsorra a gyerekek készítsenek (akár 

segítők bevonásával) egy rövid videót, amelyben elmondják szüleiknek: „Apa, 

én azért szeretlek téged, mert…” és „Anya, én azért szeretlek téged, mert…” Az 

ilyen videókat le lehet vetíteni a karácsonyi műsor után!       
 

3. Idén is meghirdettük a sokak számára élményt jelentő betlehemkészítő 

pályázatot.  A családban készített 50x50cm alapterületű közös munkák 

beküldési határideje 2021. december 17. Az idei betlehemkészítő pályázat 

elbírálásánál szempont lesz a természetes anyagok használata, a kreativitás, a 

betlehemi figurák felsorakoztatása (Jézus, Szűz Mária, Szent József), illetve a 

Szent József-évre való tekintettel Szent Józsefnek, az ácsnak, a 

családfenntartónak a megjelenítése.  
 

A Szent József-évet 2021. december 9-én d.u. 17.00 órakor a 

székesegyházban zárjuk le egy ünnepi szentmisével, amelyre várom kedves 

Paptestvéreimet, akik a plébániaközösség egy-két képviselőjének kíséretében 

hozzák magukkal a Szent József imaszándékos dobozokat. Mindenkit szeretettel 

várok a közös ünneplésre!  
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Nr. 2262/2021.  

SZENTSÉGIMÁDÁS KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE ELŐESTÉJÉN – 

HÁLAADÁS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSÉRT  
 

„Ismét összegyűlünk az Oltáriszentség előtt Krisztus Király ünnepének 

előestéjén. Szerte a világon hálát mondunk a budapesti Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért és új lendületet veszünk, hogy újra és 

újra át tudjuk élni a Jézussal való találkozás örömét.”  
 

Az idézett szavakkal bátorítanak bennünket az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus szervezői, hogy mi is kapcsolódjunk be a hálaadó 

szentségimádásba.  Arra kérem Paptestvéreimet, hogy Krisztus Király ünnepét 

megelőző szombaton, 2021. november 20-án egy órás szentségimádást 

szervezzenek híveikkel a fent említett szándékra. Regisztrációs lehetőség is van 

a következő címen:  corpusdomini.iec2020.hu  
 

Bízva abban, hogy tanúságtevő összefogásunk bő gyümölcsöket terem, 

személyesen is szeretnék köszönetet mondani mindazon paptestvéreknek, 

akik az eucharisztikus kongresszust megelőző időben, az egyházmegyei 

előkészületi út vállalásával saját maguk és közösségeik számára biztosították a 

hitben való megújulás lehetőségeit.  Köszönöm a kongresszuson való részvételt, 

a vállalt áldozatokat, a szervezői munkát, a bekapcsolódást: mindezek az 

eucharisztikus Krisztus iránti szeretetről és hűségről tanúskodnak. Maradjon Ő 

továbbra is éltető forrásunk és megerősítő, üdvösséget hozó eledelünk!  
 

*** 
 

Nr. 2263/2021. 

BÁTORÍTÁS ÉS ÚTBAIGAZÍTÁS A JÁRVÁNY IDEJÉN, AZ ÚJ 

EGYHÁZI ÉV KEZDETÉN 
 
„Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta 

nekünk.” (2Tim 1,7) 
 

Kedves Paptestvéreim! A második olyan esztendő végéhez közeledünk, 

amelynek alaphangulatát a koronavírus-járvány határozza meg. Korábbi 

reményeink nem váltak valóra: az idei esztendő nagy részét is a járvánnyal 

kapcsolatos szigorítások, majd feloldások és újabb szigorítások követésében és 

az ezekhez való alkalmazkodásban töltöttük. Az év elején megfogalmazott 

terveinknek is csak egy részét tudtuk megvalósítani, le kellett mondanunk olyan 

programokról és rendezvényekről, amelyek a személyes találkozáson keresztül 

igazi feltöltődést, növekedést és kibontakozást jelentettek volna közösségeink 

számára. Szent Pál apostol korábban idézett szavai lelki balzsamként enyhítik 

szorongásainkat, hiszen a bizonytalanság nyomasztóan hat mindennapi 

életünkre: nem tudjuk, hogyan alakul a jövőnk, nem tudjuk, mikor térhetünk 

vissza egy óhajtott és vírusmentes normalitáshoz, nem tudjuk mikor és 

mennyien mondhatjuk majd magunk mögött hagyott tapasztalatnak azt, aminek 

lehetőségére sem gondoltunk volna pár hónappal ezelőtt!  

https://corpusdomini.iec2020.hu/#/
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A világjárvány okozta alaphangulat komoly megpróbáltatás elé állítja az 

egyént és a társadalmat egyaránt. Ennek ellenére, tudatában kell lennünk annak, 

hogy a fejlődés határozza meg a boldogsághoz vezető utat. Bár ismét 

nyilvánvalóvá lett, hogy mennyire kicsik és törékenyek vagyunk, és nem kis 

keserűséggel állapítjuk meg, hogy egyénenként, de közösségileg is megpróbál a 

ránk nehezedő helyzet, mégis van ennek egy másik oldala is, amit sokszor nem 

veszünk észre, mert túlságosan átengedjük magunkat a félelem, a szorongás és 

az árnyak világának: minden korlátozottság ellenére állíthatjuk, hogy Isten új 

esélyeket kínál fel számunkra a koronavírus-járvány idején. Esélyeket a 

tökéletesedésre, a szeretetteljes cselekedetek gyakorlására, az együttérző 

magatartás felvállalására, az egymás iránti felelősségvállalás szabad megélésére. 

Olyan lehetőségekkel látogat meg bennünket az Úr, amelyek minden látszat 

ellenére nem az eltávolodásról, hanem a közeledésről és az igazi találkozásról 

szólnak.  

  

A média szünet nélkül tájékoztat bennünket a járványhelyzetről. Annyira 

intenzív ez a nyomás, hogy a statisztikai adatokat természetesnek vesszük. 

Például az elhalálozások számát az új normalitás részeként könyveljük el, és már 

nem is érint meg igazán, holott szűkebb környezetünkben is látjuk, hogyan 

távoznak az élők sorából olyan emberek, akiket közvetlenül vagy közvetve 

érintett a megbetegedés. A hivatalos értesítéseken túl találkozunk a sok 

véleménnyel, a hozzászólásokkal, a könnyelműen megfogalmazott vádakkal és 

gyanúsításokkal, amelyek az elbizonytalanodást táplálják azokban, akik minden 

szűrőt mellőzve, idejük jelentős részét ezen megszólalások követésére fordítják. 

Ugyanakkor ott van a valóság, amelyre aggodalommal tekintünk, bár nem 

szívesen beszélünk róla: halálozási rekordok, zsúfolásig megtelt kórházak, 

orvosok és ápolók emberfeletti helytállása, kimerültsége. Ezzel szemben sokan 

még mindig „csodadoktorok” véleményére hagyatkoznak, ahelyett, hogy az 

illetékes szervek megoldásaira és felhívásaira figyelnének, hogy helyt tudjanak 

állni a testi-lelki egészség biztosításában.  

 

A fent említett tények, sok más tapasztalattal együtt, komoly átalakulásokat 

idéztek elő saját magunkban, környezetünkben és társadalmunkban, és érdemes 

volna alapos önvizsgálatot tartani, hogy a ránk váró kihívásokra megfelelő 

döntésekkel tudjunk válaszolni a jövőben is. A komoly önvizsgálat alatt azt 

értem, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatainak fényénél gondoljuk át 

prioritásainkat, terveinket és félelmeinket, értékeljük tettrekészségünket, a 

kapcsolatépítésben és a közösségszervezésben alkalmazott módszereinket, 

amelyek mind együttvéve elköteleződésünk mérőfokát mutatják hivatásunk 

gyakorlásában. Az őszinte önvizsgálat megerősítheti bennünk azt a 

felelősségtudatot, amely a ránk bízott közösség javának és biztonságának 

szempontjából kötelez. Akik felelősséget hordoznak egy közösség élén, azaz 

hivatalt gyakorolnak egy közösség javára, mindenben és minden eszközzel a 

közösség javát és annak boldogulását kell szolgálják!    
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Szent Pál apostol Timóteushoz írt leveléből vett idézet visszacsenghet 

fülünkben, hisz nem a várakozásban találhatjuk meg nyugalmunkat, hanem 

az Isten népe javára kifejtett munkában, a megfontolt kezdeményezésekben, a 

cselekvésben és a kitartó összefogásban, azok között és azok javára, akikhez 

küldetést kaptunk. Mindez pedig megtisztult és felfrissült felelősségtudattal 

teljesített szolgálat által tud kibontakozni a jelen körülmények között is.  
 

Kedves Paptestvéreim! Az elmúlt napokban egy ismerős személlyel volt 

alkalmam beszélgetni. Megkérdezte tőlem: Ön be van oltva? Igen. – 

válaszoltam. És mégis megfertőződött! Milyen volt a betegsége? – kérdezte 

tovább, mire én: Nem volt súlyos, de nem kívánom senkinek! Látja! – mondta –

Oltás ellenére is beteg lett. Nem ér az egész semmit. Egy nagy becsapás az 

egész. Ezért nem is foglalkozom ezzel a járvánnyal. Majd én is megkérdeztem őt: 

Amikor ön úgy döntött, hogy nem oltatja be magát, átgondolta azt is, hogy 

mennyit segíthet vagy árthat valakinek azzal, hogy engedi magát beoltani vagy 

nem oltatja be magát? Nem gondoltam ilyen dolgokra, mondta ő, az egész egy 

mese, ezért nem foglalkozom vele!   
 

Megütköztem az ismerősöm viselkedésén, hiszen nagy veszélyt látok a szavak 

mögött, amit káini magatartásnak merek nevezni: az ember nem akar kilépni 

saját korlátai közül, hanem csak önmagára figyelve gondolkodik és cselekszik. 

Nem az oltástól való tartózkodása zavart engem, hanem a meggondolatlan 

megközelítése egy olyan helyzetnek, amely már sok szenvedést okozott és 

továbbra is szenvedéssel fenyeget sokakat. Szomorúan vettem tudomásul ezt a 

másokat lealacsonyító szemléletet, az együttérzés teljes hiányát, az eluralkodó 

közömbösséget, amely könnyelműen fordít hátat mindenki másnak. Ez történik 

akkor, amikor valaki csak az álhírekre, részigazságokra, könnyelmű állításokra 

alapozva, a dolgok megfelelő átgondolása nélkül, a szeretetlenség foglya lesz 

abban a közösségben, amelyben nem csak jogait kellene lássa, hanem 

kötelességeit is, saját maga és közössége iránt. A megtisztult és felfrissült 

felelősségtudatból eredő szolgálat az, amire törekednünk kell a járvány adta 

rendkívüli körülmények között! Nagy szükség van a helytállásra a mostani 

időkben, a mai világban, mert ez vezet a gyógyulás igazi útjára, amely nem csak 

a testi veszélyeztetettségből emel ki bennünket, hanem a lelki bénulás, a 

másoktól való elidegenedés, a közömbösség és az elkényelmesedés gyorsan 

terjedő betegségével szemben is védettséget és biztonságot ad.    
 

„Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta 

nekünk.” (2Tim 1, 7) Fontoljuk meg az apostol szavait és igazodjunk hozzájuk. 

Ne engedjük, hogy bárki is megtévesszen bennünket, mert így másokat is 

félrevezetünk. Nekünk, lelkipásztoroknak lelki orvosokként kell az emberek 

között helytállnunk. Ebben a küldetésben kell jeleskednünk: odaadással, 

áldozatvállalással és kitartóan. Ne engedjük, hogy bármi eltávolítson bennünket 

küldetésünktől. Az emberek biztonságra vágynak! Segítsük elő ezt önzetlen és 

felelősségteljes szolgálatunkkal akár úgy is, hogy mások javáért, biztonságáért, 

nyugalmáért lemondunk saját elképzeléseinkről.    
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Kedves Paptestvéreim! Ezen gondolatok megosztásával elsősorban 

elismerésemet szeretném kifejezni azon paptestvérek és világi munkatársak 

iránt, akik a jelen helyzetben új eszközökkel, bátran és kreatívan mertek 

kezdeményezni a sokszor leszűkült cselekvési térben. Felbecsülhetetlen értékű 

szolgálatot jelent ilyenkor minden együttérző szó és gesztus. Isten szeretetét 

fokozott módon jelenítjük meg, ha nem saját magunkra, félelmeinkre és 

szorongásainkra összpontosítunk, hanem azokra, akiket Isten ránk bízott, hogy 

gondoskodjunk róluk és vigyázzunk rájuk. Köszönöm, hogy egymás felkarolása 

és bátorítása által az érettség jelét adjuk, amely tapasztalataink szerint a mai 

társadalomban sokszor hiánycikknek számít.  
 

Azokhoz is szeretnék szólni, akik ellenállnak, és még most is tagadják azt, 

amiben emberek milliói hunytak el. Az ilyen magatartás megütközést vált ki, és 

megoszláshoz vezet, a mi küldetésünk pedig az, hogy az egységre vezessük a 

ránk bízottakat. Ezen kell fáradoznunk még akkor is, ha a hivatalos állásponttól 

eltérő véleményen vagyunk. A közösség élén nem saját véleményünket kell 

hirdessük, hanem azt, amit az Úr Jézus tanított: legyünk együttérzőek és 

szeressük egymást! Vigyázzunk egymásra, hogy senki se szenvedjen hiányt, 

senki se szenvedjen kárt miattunk! Beszédünkben legyünk megfontoltak, 

viselkedésünkben pedig kifogástalanok, hogy mindenki számára 

megközelíthetőek maradjunk. Legyünk elérhetőek mindenki számára: azok 

számára is, akik veszélyeztetve érzik magukat, és azok számára is, akik tagadják 

a veszélyt. Saját véleményünktől függetlenül úgy kell teljesítsük a 

szolgálatunkat, hogy abból mások erőt, bátorságot és gyógyulást meríthessenek. 

Szent Pál apostol szavainak követésével gondoljuk át küldetésünk súlyát!      
 

Összegzéseként a következőkre kérem Paptestvéreimet: – Legyünk közel a ránk 

bízott hívekhez. Érezzék, hogy lelkipásztoruk nem fordul el tőlük, hanem vigyáz 

rájuk! – Az adott körülményekhez igazodva, merjünk kezdeményezni a hívek 

lelki megerősödését tartva szem előtt. Átgondolva módszereinket, kihasználva a 

lehetőségeket, teremtsünk alkalmat arra, hogy a hívek „együtt maradjanak”! Ne 

engedjük, hogy elszigetelődjenek híveink. – A lelkiatya szerepe fokozott 

felelősséget követel a mostani időben! Az atya közelében biztonságra talál a 

gyermek! Nekünk is tennünk kell azért, hogy lelki gyermekeink, azaz híveink, 

biztonságra találjanak a közelünkben. Tegyük mindenki számára biztonságossá 

környezetünket, és ne engedjük, hogy a saját véleményünkhöz szabott és az 

evangélium szellemével ellenkező magatartás következtében, kárt szenvedjen a 

közösség egysége és gyengüljön annak ereje. – Az együttérzés, a másokról való 

gondoskodás az a szeretetcselekedet, amely sok esetben a gyógyuláshoz vezet. 

Figyelmesen kövessük közösségünk életét, szóval és tettel álljunk azok mellé, 

akiknek különleges szüksége van a vigasztalásra, támogatásra. Egy élő 

közösségben senki sem érezheti egyedül magát! Még járvány idején sem!  
 

Kedves Paptestvéreimnek azt kívánom, hogy folytonosan erősödjünk a 

Szentlélek fényénél! Ez vezessen bennünket az úton, hogy életünk és 

szolgálatunk tanúságtétel legyen a lelkek javára és gyógyulására.  
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Nr. 2264/2021. 

ÚJ EGYHÁZI ÉV KEZDETE 

 

Krisztus Király ünnepével befejeződik az egyházi- és liturgikus év. Arra 

buzdítom Paptestvéreimet, üljük meg méltó módon egyházunk ezen szép 

ünnepét, és adjunk hálát Urunknak, Krisztus Királynak mindazon jóért, amelyet 

feltárt előttünk az elmúlt hónapok folyamán.  

 

Advent első vasárnapjával egy új egyházi- és liturgikus évet kezdünk. Tegyük 

ezt reménységgel, meghívó és vonzó nyitottsággal, hogy a gondokkal küzdő 

emberek, enyhülésre találjanak Istennél, a szent liturgiában és minden olyan 

kezdeményezésben, amelyet megvalósítani szeretnénk a téli hónapok idején. 

Ilyen irányban, a következő javaslatokat terjesztem Paptestvéreim elé:  

 

1. Az adventi időben, a liturgikus előírások megtartásával, hívjuk meg híveinket 

a rorate misére, amelyről tudnunk kell, hogy votív mise Szűz Mária tiszteletére, 

korán reggel tartandó, december 16-val bezárólag. December 16. után nem 

végezhetünk rorate misét, az adventi köznap miséjét kell mondani hajnalban is.  

2. Szép szokás az adventi koszorú állítása templomainkban. Az elmúlt 

esztendőben több plébánián állítottak adventi koszorút a templom előtti téren 

vagy a templomkertben. Továbbra is bátorítom kedves Paptestvéreimet, 

folytassuk ezt a gyakorlatot és a soron lévő adventi vasárnapot megelőző estén, 

hívjuk meg híveinket az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtására. Történjen 

ez a templomon kívül, sötétedéskor. Ahol lehet, más felekezetű keresztény 

testvéreinket is hívjuk meg ezekre az alkalmakra. A gyertyagyújtás szertartását 

az Erdélyi Preorátor 85. oldalán találjuk meg. Egyházmegyei szinten a négy 

gyertyagyújtás alkalmával a következő szándékokra imádkozzunk:  

−  az első gyertya meggyújtásakor az egység ajándékáért. Haladjunk együtt!  

Hívjuk meg más felekezetű, keresztény testvéreinket. 

−  a második gyertya meggyújtásakor a betegekért és ápolóikért, az 

egészségügyben dolgozókért. Hívjuk meg azokat, akik a beteggondozás 

szolgálatát látják el plébániánk területén, egyházközségünkben.  

−  a harmadik gyertya meggyújtásakor a diákokért, a fiatalokért, nevelőkért, 

oktatóikért. Hívjuk meg az iskola képviselőit, és szervezzük be a 

hitoktatott gyermekeket, fiatalokat.  

−  a negyedik gyertya meggyújtásakor a családokért, édesapákért és 

édesanyákért. Hívjuk meg a családokat.   

3. Az adventi és a karácsonyi ünnepkör kapcsán idézem, amit az elmúlt évben is 

kértem kedves Paptestvéreimtől: „Fontos, hogy ebben az időben különleges 

üzenettel szólítsuk meg híveinket, megértetve velük, hogy a fizikai távolságtartás 

ellenére is összetartozunk, figyelünk egymásra, segítünk egymáson.” 

(OCXV/2020). Alkalmazkodva az érvényben lévő előírásokhoz, úgy szervezzük 

meg a következő ünnepkör programjait, hogy mindenkihez eljuthasson a 

megváltás örömhíre. Úgy tervezzük a miserendet, hogy a hívek részt vehessenek 

a liturgián, legyen lehetőség a szentgyónásra. Fokozottan figyeljünk az 
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egyházközség szegényeire, és igyekezzünk segíteni rajtuk! A gyermekek és a 

fiatalok készüljenek karácsonyi műsorral az ünnepre.  

4. Karácsony ünnepét követően, megfelelő óvatossággal, de nyitottsággal 

tervezzük meg a házszentelések rendjét. Nagyon fontosnak találom ezt a szép 

szokást, mint a hívekkel való találkozás lehetőségét. Ahogyan az elmúlt évben is 

tettük, igyekezzünk megszentelni minden család otthonát, hisz legtöbb esteben 

jelenlétünkkel a remény és bátorítás üzenetét visszük el hozzájuk.   

5. Szent Család Vasárnapján külön áldásban részesítsük azokat a 

házaspárokat, akik az év folyamán házassági évfordulót ünnepeltek. Ha 

indokoltnak mutatkozik, ezt az alkalmat egy másik vasárnapon is meg lehet 

szervezni a karácsonyi ünnepkörben.  

 

*** 

 

Nr. 2265/2021.  

TRADITIONIS CUSTODES 

 

Szentatyánk, Ferenc pápa a „Traditionis custodes” kezdetű apostoli levelében 

hatályon kívül helyez minden korábbi szabályozást az 1970-es reform előtti 

római liturgia használatáról, és új, szigorúbb szabályokat vezet be. Az említett 

dokumentum magyar nyelvű fordítását a mellékletben közöljük.  

 

 

*** 

 

Nr. 2266/2021. 

GYŰJTÉS A CARITAS CATHOLICA JAVÁRA 

 

Emlékeztetem kedves Paptestvéreimet arra, hogy idejében szervezzük meg a 

2021. november 21-re meghirdetett gyűjtést az egyházmegyei Caritas Catholica 

javára. Az adományokat a szervezet számlájára kell küldeni, hogy azt a 

szegények és hátrányos helyzetű emberek megsegítésére fordíthassuk. 

Köszönjük előre is a támogatást!   

 

Nagyvárad, 2021. november 9-én.   

 

 

†Böcskei László 

megyés püspök m.p. 



Melléklet
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