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6 Bevezetés 

 BEVEZETÉS 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinata 1994. július 3 és 

9-e között ülésezett az Esztergom Vizivárosi Plébánia templomban. Befe-

jezésekor az Esztergomi Bazilikában megtartott ünnepélyes szentmise ke-

retében átvettem a zsinati dokumentumot. A papok és a hívek nagyszámú 

jelenlétében - lélekben egyesülten az egész Főegyházmegyével - hálát ad-

tunk Istennek a zsinat munkájáért és közösen imádkoztunk annak gyü-

mölcseiért. Az utolsó egyházmegyei zsinat óta fél évszázad telt el. 

Éppenezért a mostani zsinat történelmi esemény volt Esztergom városa és 

az egész Főegyházmegye számára. 

* * * 

Az utolsó egyházmegyei zsinat 1941. november 11-én és 12-én 

tartotta üléseit az Esztergomi Bazilikában Serédi Jusztinián bíboros, her-

cegprímás, esztergomi érsek vezetésével az akkori egyházi előírásoknak 

megfelelően. 

Ezt követően nehéz időszakot élt át hazánk és a magyar egyház. A 

második világháború pusztításai után az országra kényszerített kommu-

nista államrendszer diktatúrájának igen sok áldozata, bebörtönzöttje, ül-

dözöttje volt, sokan emigrációba kényszerültek. Az 1956-os forradalom 

ismét igen sok áldozatot követelt. 

A diktatúra nemcsak új politikai, társadalmi és gazdasági rendszert 

indított el, hanem kifejezettem vallásellenes és egyházellenes is volt, a 

vallás teljes megszüntetésére törekedett. Az ateizmust és a materializmust 

rákényszerítette az egész országra, az ifjúságot a hitoktatás erőszakos el-

nyomásával ateista és materialista szellemben nevelte. A  munkájukat be-

csületesen végző papok, szerzetesek és a vallásuk mellett hűségesen ki-

tartó hívek közül igen sokan börtönbe kerültek, köztük számosan ott lel-

ték halálukat. Ennek a vallásellenes és nemzetellenes diktatúrának ke-

mény ellenállója, majd az elsők között áldozata lett Mindszenty József 

bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek. 

Az ateista kormányzat az egyház szervezetét is megbénította. 1948-

ban államosította az egyházi iskolákat. 1950-ben megtiltotta a szerzetesek 
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működését, akik kénytelen voltak rendházaikat elhagyva polgári foglalko-

zásban elhelyezkedni. Megszüntette a többi egyházi intézmény működé-

sét is, amelyek a lelkipásztori élet bázisait képezték. Az egyházi javak ál-

lamosítása a működőképesség anyagi alapjait szüntette meg. Olyan hely-

zet alakult ki, főleg a kezdeti évtizedekben, amelyben a belső egyházi élet 

teljes állami ellenőrzés alá került, az egyházi vezetés elveszítette önálló-

ságát, a hívek vallásgyakorlatukban megfélemlítve éltek, a hitoktatásban 

való részvétel diszkriminációt vont maga után. 

Erre a nehéz időszakra visszatekintve a zsinati résztvevők kifeje-

zésre juttatták azt a sajnálkozásukat és fájdalmukat, hogy az erős megpró-

báltatás idején voltak gyenge papok és hívek, akik az erőszaknak engedve 

eszközökké váltak az egyházellenes állami intézkedésekben. Annál na-

gyobb megbecsüléssel tekintettek azokra, akik az üldöztetés ellenére min-

den áldozatot vállalva hűségesek maradtak. Tisztelettel emlékeztek azok-

ra a buzgó papokra, akik hűségesen végezték lelkipásztori munkájukat, 

főleg az ifjúság körében, mégha emiatt kényszerből olyan állomáshelyre 

kerültek is, ahol adottságaik szerint nem tudtak hatékonyan dolgozni, 

vagy az államhatalom megtiltotta papi működésüket, ill. azokra a papnö-

vendékekre, akik nem részesülhettek a papszentelésben. Tisztelettel em-

lékeztek a szerzetesekre, akik nem egyszer rendőrségi zaklatásoknak is 

kitéve hivatásukhoz hűségesek maradtak. Kiemelten nagy tisztelettel em-

lékeztek a nagyszámú hűséges hívőre, akik hitük miatt börtönbüntetést 

szenvedtek, vallásos meggyőződésük miatt munkahelyükön hátrányos 

helyzetbe kerültek, minden állami nyomás ellenére gondoskodtak gyer-

mekeik vallásos neveléséről, áldozatos munkájukkal és adományaikkal a 

magyar egyház működésének alapvető feltételeit biztosították. Elsősorban 

nekik köszönhető, hogy a magyar egyház az elnyomás ellenére is fenn-

maradt. 

* * * 

Ebben a politikai helyzetben nem volt lehetséges szabad légkörű 

egyházmegyei zsinat megtartása, bármennyire is szükséges lett volna. A 

politikai helyzet enyhülése, illetve összeomlásának a közeledése reményt 

nyújtott arra, hogy egyházmegyei zsinat keretében lelkipásztori feladata-

ink és keresztény életünk megújítását közösen megbeszéljük. Ezért az 

Egyházi Törvénykönyv előírása szerint az Egyházmegyei Papi Szenátus 

megkérdezése után 1988-ban meghirdettem az egyházmegyei zsinatot. 

Megtartását azonban több esemény késleltette.  
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Még ugyanebben az évben Szent István ünnepén kihirdethettem a 

Szentatya meghívását Magyarországra. Ez a tény már előrevetítette a po-

litikai és társadalmi életben bekövetkező változásokat, amelyek gyors 

ütemben haladtak előre: 1990-ben a lelkiismereti és vallásszabadságról 

hozott törvénnyel a magyar egyház elnyerte teljes működési szabadságát, 

a szabad parlamenti választások pedig teljes rendszerváltozást hoztak. A 

politikai és vallási szabadság elnyerése után a Mindszenty Alapítvány az 

eléterjesztett kérésem alapján úgy döntött, hogy Mindszenty József bíbo-

ros holtteste végrendelete szerint a mariazelli Bazilikából az esztergomi 

Bazilikába kerüljön végső nyugvóhelyére. 

1991. május 6-án ünnepélyes keretek közt megtörtént Mindszenty 

József bíboros holttestének az elhelyezése az esztergomi Bazilika érseki 

sírboltjában. 1991. augusztus 16-a és 20-a között köszönthettük Szent-

atyánkat hazánk földjén. Első útja Esztergomba vezetett. Itt találkozott a 

papokkal és a szerzetesekkel; a papnövendékekkel és szerzetesnövendé-

kekkel Budapesten a Budavári Nagyboldogasszony templomban, az ifjú-

sággal a Népstadionban, a betegekkel pedig a Szent István Bazilikában. 

Szent István ünnepén, augusztus 20-án, a budapesti Hősök terén mutatta 

be az ünnepi szentmisét. Végül elutazása előtt a budavári Prímási Palotá-

ban találkozott a magyar püspökökkel.  

Mindkét esemény méltó megrendezése minden energiánkat lekö-

tötte. Ezért csak ezt követően kezdhettük el az egyházmegyei zsinat mun-

káját. Az ülések időpontjául 1993. júliusát hirdettem meg. Ekkor újabb 

késleltető körülmény lépett közbe. A Szentatya 1993. pünkösdjén módo-

sította a magyarországi egyházmegyék határait, amely Főegyházmegyén-

ket is érintette. További halasztásra volt szükség, hogy a Főegyházmegyé-

hez csatolt részek is tevékenyen bekapcsolódhassanak a zsinat előkészü-

letébe és munkájába.  

Így alakult ki a zsinati ülések végleges időpontja: 1994. július 3-a 

és 9-e közötti hét. 

* * * 

Az egyházmegyei zsinat célkitűzése lelkipásztori jellegű volt, fi-

gyelembe véve elsősorban a II. Vatikáni Zsinat tanítását, a Szentatyának 
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Magyarországon hozzánk intézett útmutatásait és az Egyházi Törvény-

könyv előírásait. Különösen is tekintettel kellett lenni az elmúlt időszak-

ra, amikor a vallási elnyomás miatt mindenki a saját körülményei és lelki-

ismerete szerint végezte lelkipásztori munkáját, és ezért egységes lelki-

pásztori irányítást nem lehetett kidolgozni. Arról sem feledkezhettünk 

meg, hogy híveink többségében minden jóakaratuk és buzgóságuk mel-

lett, elsősorban a hiányos hitoktatás miatt, a vallási ismerete hiányosak 

maradtak. Feladatunk volt a megszüntetett egyházi intézmények újjá-

szervezése és működőképességük biztosítása. 

Alapgondolatként Szent Pál apostoli tanítását választottuk: „Éljünk 

méltóan Krisztus evangéliumához!” (Fil. 1,27).  

Az előkészítésre koordináló bizottságot hoztam létre, amely szám-

ba vette a legfontosabb lelkipásztori feladatokat olyan módon, hogy azo-

kat az elkövetkező öt esztendőben teljesíteni tudjuk. A koordináló bizott-

ság segítségével zsinati bizottságokat alakítottam ki; a bizottságok veze-

tőit magam neveztem ki, ők pedig saját maguk választották ki munkatár-

saikat. Általános irányelvként szerepelt, hogy minden bizottság fogal-

mazza meg a legalapvetőbb egyházi tanítást, lehetőség szerint a jelenlegi 

helyzetet tárja fel, és tegyen javaslatot a lelkipásztori feladatokra. A tájé-

kozódásra kérdőíveket készítettünk a papok, a hívek, az ifjúság számára, 

módot adva arra, hogy mindenkinek a meglátását, igényét megismerhes-

sük. Az egyházmegyei zsinat tagjainak a megbízásában az Egyházi Tör-

vénykönyv előírásainak a megtartásával gondom volt arra, hogy a papok, 

a szerzetesek és a hívek képviselete arányos legyen.  

Az egyes bizottságok igen lelkiismeretes munkát végeztek. Sok ér-

tékes és igényes anyagot dolgoztak ki. Többszöri közös megbeszéléssel, 

egyeztetéssel alakult ki az a szöveg, amelyet a zsinati tagok megkaptak 

véleményezésre, módosító javaslatok megtételére, előzetes szavazásra. A 

munka legnagyobb része így megelőzte az üléseket, ahol az egyes munka-

csoportokban már csak a lényeges módosító javaslatok közös megbeszé-

lésére és a végleges szöveg megszavazására került sor.  

A dokumentumban foglaltak a zsinati üléseket megelőző három 

esztendő fáradságos munkáját tartalmazzák a koordináló bizottság, az 

egyes bizottságok vezetői és tagjai, a zsinat résztvevői, az egyházmegye 

papjai, szerzetesei és hívei részéről. A zsinat munkáját sokak imája és ál-

dozatvállalása kísérte.  
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* * * 

Az egyházmegyei zsinat munkájának a befejezése után feladatunk 

annak a végrehajtása. Bízom abban, hogy akik tevékenyen és önzetlenül 

résztvettek az előkészítés munkájában, ugyanilyen készséggel fáradozni 

fognak a végrehajtáson is.  

Kérem a papok, szerzetesek, hívek közreműködését, hogy a zsinat 

iránymutatásainak, javaslatainak, rendelkezéseinek a megvalósításához. 

Jól tudom, hogy egyes javaslatok, módszerek többeknek szokatlannak 

tűnnek, elsősorban azért, mert módosítást kívánnak az eddig megszokott 

lelkipásztori munkájukban. De nem szabad elfelejteni, hogy a II. Vatikáni 

Zsinat végrehajtása is annak idején szokatlannak tűnt, de amit bevezet-

tünk, ma már egészen természetes. Az egyházmegyei zsinat dokumen-

tuma lényegében a II. Vatikáni Zsinat és az azt követő időszak iránymuta-

tását összegzi. A lelkipásztori élet felelősei ezzel a lelkülettel tanulmá-

nyozzák a dokumentumot és teljesítsék annak a tartalmát.  

A dokumentumnak bizonyára vannak hiányosságai, amelyeket idő-

közben pótolni lehet és kell. A hiányosságok közé kell sorolnom minde-

nekelőtt azokat a javaslatokat, amelyeket a bizottságok igényességgel ki-

dolgoztak, de nem szerepelnek a dokumentumban, mert a jelenlegi kö-

rülmények között még nem látszottak teljesen megvalósíthatónak. Ha 

majd meglesznek a feltételek, ezek is a lelkipásztori terv részét fogják al-

kotni.  

* * * 

Bizonyára sokakban volt kétely, amint bennem is, hogy az elmúlt 

nehéz időszak után képesek vagyunk-e olyan zsinat megtartására, amely 

új lendületet, új evangelizációt indít el. A három éves előkészítő munka, 

méginkább a zsinati ülés megmutatta, hogy milyen sok buzgó pap, 

szerzetes, Krisztus tanítását hűségesen követő, hitét ismerő és megtartó 

hívő él közöttünk, akik áldozatosan és önzetlenül akarják kivenni 

részüket Krisztus Egyházának a megújulásából. Itt is őszinte köszönete-

met fejezem ki mindazoknak, akik bármilyen formában résztvettek az 

egyházmegyei zsinat munkájában, előkészítésében, ülésein, a külső fel-
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tételek megteremtésében. Éljen lelkükben az a tudat, hogy önzetlen mun-

kájuk jutalmát Krisztustól fogják elnyerni.  

Az egyházmegyei zsinat megtartása után hasonló félelem élhet so-

kak lelkében, az enyémben is, hogy a dokumentumban foglalt javaslato-

kat milyen mértékben tudjuk végrehajtani. Az elmúlt három esztendő ta-

pasztalata reményt ad arra, hogy a papok, a szerzetesek, a hívek buzgó-

sága biztosítani fogja az elkezdett munka jó gyümölcseinek a megter-

mését.  

Azt is tudjuk, hogy emberi erőfeszítéseink nem elegendőek, csak a 

Szentlélek erejében és világosságában lehet eredményes. Ezért itt is meg-

ismétlem a zsinat bezárásakor mondott imámat: Urunk, Jézus Krisztus 

kegyelme, az Egyház Édesanyjának és Szent Adalbert vértanú püspöknek 

a közbenjárása segítse, hogy a jót, amelyet Isten megkezdett bennünk és 

általunk, be is teljesítsük embertársaink javára, az Egyház építésére  

(vö. Fil 1,6).  

 

Az egyházmegyei zsinat lezárásaként a következő határozatot adom ki: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT  

2300/94 

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 1994. július 3-a és 9-e 

között megtartott zsinatának a dokumentumát áttanulmányoztam. A ben-

ne foglaltak megfelelnek az Egyház tanításának és előírásainak. Lelki-

pásztori és missziós lelkülete segíti az új evangelizációt, a közös cselek-

vést. Ezért az itt közölt dokumentumot az Egyházi Törvénykönyv 466. 

kánonja szerint a mai napon aláírásommal megerősítve hivatalosan ki-

hirdetem. A benne foglalt javaslatok követése szolgálja a lelki megúju-

lást. A rendelkezések 1995. január 1-ével lépnek érvénybe. Azok a ren-

delkezések, amelyek értelemszerűen előkészítést és szervezést kívánnak 

meg, a szükséges feltételek megteremtése után lépnek érvénybe.  

 

Esztergom, 1994. október 8-án,  

a Magyarok Nagyasszonya ünnepén.  

 

 

  Paskai László  

 bíboros, Magyarország prímása,  

 esztergom-budapesti érsek.  
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Első rész  

Krisztus tanítói küldetésében 

1. ISTEN IGÉJÉNEK HIRDETÉSE (EVANGELIZÁCIÓ) 

Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15). 

Jézus e szavakkal adta tovább Egyházának tanítói küldetését, melyet Ő 

maga a mennyei Atyától kapott. Az evangélium hirdetése tehát nem em-

beri tetszés szerinti tevékenység a keresztények számára, mivel ők az 

Egyház közösségében, mint Krisztus Titokzatos Testében, az első pün-

kösdtől ezzel a paranccsal nyerték el egyik lényeges küldetésüket. 

Ez a minden népre vonatkozó krisztusi akarat juttatta el népünkhöz 

is az üdvösség jóhírét. A magyar szentek példája megtanít arra, hogyan 

kell nemzeti sajátságaink szerint befogadni és megvalósítani az evangé-

lium igazságát. II. János Pál pápa így szól erről a magyar püspökökhöz 

intézett buzdításában: Tudomásotokra akarjuk hozni azt a meggyőződé-

sünket, hogy a katolikus Egyház, melynek oly jelentős szerepe volt Ma-

gyarország történelmében, most is át tudja hatni országotok szellemi ar-

culatát, és ragyogtatni tudja fiaitok és leányaitok számára Jézus Krisztus 

evangéliumának világosságát, amely annyi századon át adott fényt a ma-

gyar nép fiainak (1978. dec. 2.). A II. Vatikáni Zsinat fő célkitűzései kö-

zött találjuk annak elérését, hogy az Egyház minden tagja alkalmassá vál-

jon modern világunkban az evangéliumi parancs teljesítésére. 

A feladat teljesítésében két alapvető szempont határozza meg tevé-

kenykedésünket. 

a) Az Egyház önazonosságának mélyebb megismerése a lelki élet 

megújulásában. Vissza kell nyúlni a forrásokhoz: a Szentíráshoz és az élő 

hagyományhoz. Korunk kihívásai miatt fokozottabban van szükségünk a 

kegyelem erejére, amit nem von meg tőlünk Az, akitől az Egyházban kül-

detésünket nyertük. 
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b) Figyelnünk kell a világra, amit az üdvösséget adó evangélium 

számára meg kell nyerni. Felismerve az „idők jeleit”, az Egyház az 

„aggiornamento” (korszerűsítés) szellemében tudja közelebb vinni hozzá 

az evangélium üzenetét: gyökeret ereszteni a világ szívébe és ugyanakkor 

eléggé szabad és független maradni a világgal szemben (Evangelii 

Nuntiandi 76.). 

Krisztus jelen van Egyházában. Az ő tanítói, papi és pásztori külde-

tésében Isten népének egésze részesedik, nemcsak a felszentelt papok. 

Ebbe iktat be minden keresztényt a keresztség és a bérmálás szentségi ke-

gyelme, és a bennük kapott eltörölhetetlen megjelölés: a karakter. A 

megújított liturgia is erre a látásmódra épül. 

Keresztény hivatásunkban mindennek alapja a tanúságtevő élet. 

Mindenkor, de napjainkban különösképpen az igazságra tanítóknak akkor 

van hitelük, ha tanításuknak tanúságtevő életük a biztosítéka. Az Egyház 

tagjai elsősorban saját életükkel, magatartásukkal evangelizálják a vilá-

got. Ez hitelesíti a szóval történő igehirdetést az emberek előtt. 

Az evangélium mindenkihez szól. Nem korlátozódhat a társadalom 

egyetlen rétegére, egyetlen emberi csoportra vagy egy bizonyos kultúra 

világára. Minden emberi érték, igazságot bemutató ismeret felhasználható 

mint „előevangelizáció”: a művészet, a tudományos kutatás, a filozófia, 

stb.; de éppen úgy minden karitatív tevékenység is. Különösen fontos ez 

azok számára, akik még nem hallották az evangéliumi üzenetet, vagy ha 

meg is vannak keresztelve, távol állnak a keresztény élettől. Az evangé-

lium azonban csak úgy juthat el az emberiség nagy családjához, ha előbb 

a hívek közösségét kellően áthatja és így tanúságtételükkel tudják tovább 

adni azt másoknak. 

Evangelizálásunk annál hatékonyabb, minél szorosabban, sokolda-

lúbban kapcsolódik az egyetemes Egyházhoz. Éltetője az a katolikus hit, 

melynek hiteles őrzője és hordozója Péter utóda és a vele közösségben 

lévő püspökök testülete. Ők a kinyilatkoztatás legfőbb tanítói, és az ő 

munkájuk részesei a papok. A világi hívek általános papságuk folytán 

avatott segítői a szolgálati papságnak. Evangéliumi munkájuk nemcsak 

tanúságtételükben és szavukban áll, hanem a világra irányuló hatékony 

tevékenykedésben is: ennek sajátos területei a munkahely, a politikai, 

gazdasági, társadalmi élet, a kultúra, a tudomány, a művészetek, a család, 

a gyermeknevelés, az ifjúsági munka, stb.   IV/5. 
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1. Az evangelizáció formái 

Az Egyház evangelizáló tevékenységének legkiemelkedőbb formája 

az igehirdetés. A legősibb, a hívek között a legismertebb, legelterjedtebb 

és legelfogadottabb megnyilvánulása az eucharisztia ünnepléséhez kap-

csolódó szentbeszéd, vagyis a homília. Ennek az igehirdetésnek elsődle-

ges feladata az, hogy a liturgikus szövegeket, különösen a szentírási sza-

kaszokat magyarázza, kifejtse és a hallgatók életkörülményeire alkal-

mazza. Kerülendő a csupán moralizáló, még inkább a napi sajtóból táp-

lálkozó politikai jellegű beszéd. 

A hétköznapi miséken mondott homíliák napról napra megfelelő 

lelki táplálékot adnak a híveknek. Különösen alkalmasak a lelki élet 

elmélyítésére, bensőségesebbé tételére, és nagyban hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a rendszeres templomba járók közösséggé formálódjanak Krisztus 

és evangéliuma körül. 

A szentmisét követően a fontossági sorrendben második a szentsé-

gek kiszolgáltatásához (keresztelés, esketés) és a szentelményekhez 

(elsősorban temetés) kapcsolódó igehirdetés. Lehetőséget adnak azoknak 

a megszólítására, akik csak ilyen családi eseményeknél kerülnek ember-

közeli kapcsolatba az evangélium üzenetével. 

A különböző módon végzett lelkigyakorlatok komoly lehetőséget 

adnak mind a papoknak, mind a világi híveknek az evangelizációra irá-

nyuló missziós feladatok átgondolására. 

Sajátos lelki megújulást adó szerepe van az egyházi közösségekben 

az időszakonként (advent, nagyböjt, húsvét, pünkösd) megrendezett lelki 

programoknak: közösségi lelki napok, triduumok, bűnbánati liturgiák, be-

szédsorozatok, egyházközségi zarándoklatok, stb. Központi témájuk le-

gyen a megünnepelt misztérium tanítása, elmélyítése. 

A nem hívők, az Egyháztól eltávolodottak és a hitüket nem gyakor-

lók megszólítására - a mindennapi személyes tanúságtétel mellett - sajá-

tos lehetőséget kínál Főegyházmegyénkben a központi és helyi tömeg-

kommunikáció, illetve a különböző kulturális programok. Kívánatos a 
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papnevelésben a média eszközök evangelizációs felhasználására való 

megfelelő felkészítés. 

Rendelkezések 

1. § A keresztény élet elmélyítésére az egyes plébániákon a 

felelős lelkipásztorok törekedjenek arra, hogy időszakonként 

(advent, nagyböjt, húsvét, pünkösd) szervezzenek olyan lelki prog-

ramokat, amelyek korunk követelményeihez alkalmazkodnak. Böl-

csen válasszanak a régi és új formák közül olyat, ami a helyi közös-

ségnek a legjobban megfelel. 

2. § A szentmisében a homíliát - mely a liturgikus szöve-

gekhez, elsősorban a szentírási szakaszokhoz kapcsolódik - úgy kell 

elmondani, hogy hitünk titkai és a keresztény élet szabályai kifejtésre 

kerüljenek elsősorban a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint. Erre 

törekedjenek a felelős lelkipásztorok. Szükséges a felnőtt katekézis 

megszervezése is, amelyben módszeresen minden téma sorra kerül. 

3. § Az Egyház egyetemes missziós küldetésében fontos sze-

repe van a világi híveknek is. Elsősorban a pap hiányában tartott 

igeliturgia keretében prédikálnak, akik erre a főpásztortól megbízást 

kaptak. Ezen kívül tegyenek tanúságot más közösségi alkalmakon is. 

Éppen ezért a zsinat ajánlja, hogy a világi hívek közül minél többen 

vegyenek részt „apostolkurzusokon” (evangelizációs iskola), ahol el-

sajátíthatják az Egyház missziós küldetésében oly szükséges 

„megszólítás tudományát”, illetve a „bátor tanúságtétel” (parrészia) 

képességét, valamint a diakónia lelkületét. 

4. § A hírközlő eszközökben sajátos lehetőséget kap az 

Egyház missziós küldetése. A rádióban vagy a televízióban papok, 

diákonusok és szerzetesek a Püspöki Konferencia általános szabályai 

szerint vehetnek részt a hittel vagy erkölccsel kapcsolatos kérdések 

tárgyalásában. 

 



 

 

2. A HITOKTATÁS 

Az ige szolgálatán belül azt az egyházi tevékenységet nevezzük 

katekézisnek, amely akár közösségeket, akár egyes keresztényeket az 

érett hitre vezet el (vö. Általános Kateketikai Direktórium 21.). A hitokta-

tás célja, hogy az emberekben az ismeretek által megvilágított hit élő, 

tudatos és tevékeny legyen (Christus Dominus 14.). A hitoktatás nem 

pusztán az ismeretek átadását, hanem a hitünk szerinti életre való elveze-

tést is jelenti. 

1. A hitoktatás meghatározói 

Minden megkeresztelt ember joga, hogy őt az Egyház a keresztény 

életre oktassa és nevelje. 

Minden kereszténynek kitüntető feladata közreműködni abban, 

hogy az egész földkerekségen megismerjék és elfogadják az emberek az 

üdvösség üzenetét (Apostolicam Actuositatem 3.). A püspökök, a lelki-

pásztorok, a hitoktatók, továbbá a szülők az általuk betöltött helyen lelki-

ismeretesen lássák el a saját hivatásukból következő más-más hitoktatói 

feladatot. 

A helyi ordinárius feladata a hitoktatás koordinálása, eszközeinek 

biztosítása, ha szükséges, külön egyházmegyei hittankönyvek készítte-

tése, a hitoktatók felkészítésének a megszervezése, a hitoktatók kineve-

zése és elmozdítása. 

A plébános feladata: a szentségek felvételének előkészítése megfe-

lelő hitoktatással, a gyermekek bőségesebb és mélyebb hitbeli képzése, a 

felnőttek és a fiatalok hitének fejlesztése különféle formában és különféle 

rendezvények révén, a testileg és értelmileg sérültek hitoktatásának biz-

tosítása (775-777. kán.) egyházmegyei vagy regionális együttműködés 

keretében. 
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A hitoktatás felelőseinek törődniük kell a területükön jelenlévő ki-

hívásokkal: figyelmet kell fordítaniuk a menekültek, a hátrányos társa-

dalmi helyzetű csoportok, a vendégmunkások hitoktatásának megszerve-

zésére, a munkanélküliek és a legszegényebbek elérésére. 

A hitoktatásnak szüntelen megújulásra van szüksége. Egyrészt saját 

feladatainak pontosabb megértésében, másrészt a pedagógiai módszerek 

elsajátításában, amilyen a megújuló nyelvezet és az újabb eszközök ered-

ményes használata, mert csak így tudja jobban átadni az Örömhírt (vö. 

Általános Kateketikai Direktórium 9.). 

A hitoktatás egyik lényeges feladata a résztvevők közösséggé neve-

lése. A katekézisben egyre nagyobb jelentőségük van a különféle csopor-

toknak. A serdülők és a fiatalok számára a közösséget életszükségletnek 

kell tekinteni (vö. Általános Kateketikai Direktórium 76.). 

2. A hitoktatás területei 

A hitoktatás számos területen és különböző formában történik az 

Egyház közösségében: 

2.1. A felnőtt hitoktatás 

A felnőttek katekézise a hitoktatás legfőbb formája (Általános 

Kateketikai Direktórium 20.). Célkitűzése a hit megismertetése, megerő-

sítése, megérlelése, öntudatossá tétele. Az ókeresztény Egyházban a fel-

nőttek keresztségre való felkészítése volt a katekézis legfontosabb célja. 

2.2. A családi hitoktatás 

A keresztény hitvestársak a kegyelem munkatársai és a hit tanúi 

egymásnak, gyermekeiknek és a család többi tagjának üdvösségére. 

Gyermekeiknek elsőként ők közvetítik a hitet, és a hit szerinti életet, s 

szavukkal, példájukkal keresztény és apostoli életre készítik fel őket 

(Apostolicam Actuositatem 11.). Ehhez a feladatukhoz kapjanak segítsé-

get a szülők. 
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2.3. A gyermekek és a fiatalok hitoktatása 

A helyi egyház küldetéséből forrásozóan igyekszik mindent meg-

tenni annak érdekében, hogy a szülők jogukkal élve és kötelességükből 

fakadóan minden lehetőséget használjanak fel gyermekeik vallásos neve-

lésében. Ezek között kiemelt helyen szerepelnek az iskolák. 

Az iskolák tegyék lehetővé, hogy minden katolikus növendékük a 

hitoktató támogatásával és az Egyház irányításával gyarapodhasson a 

lelki életben (vö. Catechesi Tradendae 69.). 

Ugyancsak nagy hangsúlyt kell fektetni a plébániai hitoktatásra. A 

hitoktatás e két sajátos formáját nem szabad egymással szembeállítani, 

sem egyiket a másikkal szemben kizárólagos előnyben részesíteni. 

A közösségek, lelkiségek és mozgalmak is jelentős segítséget nyújt-

hatnak a hitbeli képzés és nevelés terén. Különösen értékes ez a szolgála-

tuk, ha meghatározott feladatokat vállalva és egyeztetett tervek szerint a 

főpásztor megbízásából, a helyi plébánossal egyetértésben végzik azt sa-

játos karizmájuk szerint. 

2.4. A szentségi katekézis 

A szentségek lelkileg gyümölcsöző felvételének alapvető előfelté-

tele a kellő felkészítés, a szentségi katekézis, melyet a szentségekről 

szóló rész tárgyal.   II/1 

3. A hitoktatás jelenlegi helyzete 

Bármilyen lelkipásztori tevékenység, ha nincsenek hozzá megfele-

lően képzett és felkészített személyek, elkerülhetetlenül kudarcba fullad. A 

különféle munkaeszközök önmagukban hatástalanok, ha nincsenek megfe-

lelően képzett katekéta kezében (Általános Kateketikai Direktórium 108.). 

Főegyházmegyénkben jelenleg a hittancsoportok több mint 80%-a a 

14 évnél fiatalabb korosztályból kerül ki, ugyanakkor a középiskolásokra 

és a felnőtt ifjúságra csak a kateketikai munka töredéke jut. A hitoktatók 

nagyon eltérő tanterv szerint tanítanak, sokféle könyvet használnak, a 
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csoportoknak általában heti 1 hittanórát tartanak. Heti 2 órája a csoportok 

egynegyedének sincs. 

A hitoktatást 157 pap és szerzetes, valamint 428 világi hitoktató 

végzi. A világiak körében kétszer annyi a nő, mint a férfi. A világi hitok-

tatók életkora átlagban nem túl magas. Munkájukat legtöbben mellékál-

lásban végzik; még egy tizedük sem főállású hitoktató. 

A hitoktatás hatékonyságát nem biztosítja az elsőáldozásra és a bér-

málkozásra felkészítő kétéves katekézis, hanem sok más tényező együttes 

hatása is szükséges: szülői háttér, személyes kötődések, részvétel a vasár-

napi miséken, helyi hagyományok, folyamatos hittanra járás, hittanórán 

kívüli foglalkozások, közös programok, életkornak megfelelő feladatvég-

zés a közösségben, a lelkiélet elmélyítése, esztétikai élmények, stb. 

4. A hitoktatás és az iskola 

A hitoktatás az iskolában és a templomban, ill. a plébánián történik. 

A papok vidéken az iskolai hittant tartják megfelelőbbnek, Budapesten 

inkább a templomi, illetve plébániai hittant. Ennek oka a hittanterem-el-

látottság, amely Budapesten kétszerte jobb, mint vidéken. 

Az iskolai hitoktatás hiányának (kb. 16%) legfőbb oka az érdeklő-

dés hiánya. Ez elsősorban a fővárosra jellemző. Némely helyen a plébá-

nos látja célszerűbbnek, ha nem ott tartja az oktatást. Vidéken valamivel 

jobb az iskolai hitoktatás, mint a fővárosban. Az iskoláknak kb. a fele 

közömbös a hitoktatással szemben. Néhol tapasztalható, hogy az iskola 

vezetősége, illetve egyes pedagógusok gátolják a hitoktatást. Az iskolai 

hittanórák általában az iskolai tanórákhoz kapcsolódnak, néhány helyen 

azonban beépülnek az órarendbe, főként vidéken. Budapesten gyakorib-

bak a délutáni hittanórák. 
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5. Javaslatok 

A hitoktatás, a hitrenevelés minden formája plébániaközpontú le-

gyen. A hitoktató tegyen erőfeszítéseket, hogy az iskolai hittanosok is 

kapcsolódjanak be a plébánia életébe. Maga a plébánia is törekedjék kö-

zösséggé formálni őket (diákmise, kirándulások, lelkiségek és mozgal-

mak, karitatív tevékenységek, stb.), szervezzen nekik közös programokat. 

A hitoktatók plébánosi megbízásra végzett ilyen irányú tevékenységének 

anyagi alapjait a plébánia biztosítsa. 

Annak érdekében, hogy erősödjék a kapcsolat a plébánia és a hitta-

nosok között, a plébános időnként látogassa a hittanórákat. Fontos, hogy 

a plébános megismerje és tanácsaival segítse a hitoktatót. 

A plébániák hitoktatói a plébános vezetésével alkossanak közössé-

get, rendszeresen beszéljék meg a következő időszak feladatait és tartsa-

nak kapcsolatot a pasztorális régió hasonló csoportjaival. 

Fontos lelkipásztori feladat a felnőttek katekézise. Célja az alapvető 

hitismeretek elmélyítése a hívekben, hivatástudatuk erősítése és aktivizá-

lása. Ezért legyen megfelelő helyen, időben és témakörben felnőttképzés 

a Pasztorális Tanáccsal együttműködve. 

Rendelkezések 

5. § Az egyházmegyében mind a plébániai, mind az iskolai 

hitoktatást az Egyházmegyei Hitoktatási Felügyelőség hangolja össze 

és ellenőrzi. Élén az egyházmegyei hitoktatási felügyelő áll, akit a tár-

sadalmi-oktatási-kulturális szakterület vikáriusának javaslatára a 

főpásztor nevez ki. A Felügyelőség munkáját a főpásztor által adott 

külön szabályzat irányítja. A katolikus iskolákban folyó hitoktatás 

terén a Felügyelőség együttműködik az Egyházmegyei Katolikus Is-

kolai Főhatósággal. Adott témakörökben összeköttetést tart az egy-

házmegyei ifjúsági referenssel. 
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6. § Hacsak a főpásztor egyes személyek esetében másként 

nem rendelkezik, plébániai vagy iskolai hitoktatói megbízatást a plé-

bános előzetes felterjesztése után az egyházmegyei hitoktatási fel-

ügyelő útján csak az a világi hívő kaphat, aki egyházi felsőoktatási 

intézményben szerzett katolikus hitoktatói, illetve hittanári képesí-

téssel vagy hitoktatói kurzuson szerzett képesítéssel rendelkezik. 

Ezen kívül legyenek megfelelő pedagógiai és emberi adottságai hit és 

erkölcs tekintetében, valamint vallásának gyakorlásában legyenek 

példaadóak. 

7. § Óvodások és alsótagozatosok oktatására legalább hit-

oktatói képesítés, felsőtagozatosok oktatásához egyházi felsőoktatási 

intézményben szerzett hitoktatói vagy hittanári képesítés, középisko-

lások hitoktatásához hittanári képesítés szükséges. 

8. § A papok és a világiak hitoktatási díjjal összekötött te-

vékenységéhez a Hitoktatási Felügyelőséggel megkötött szerződésre 

van szükség. A papok esetében ez meghatározatlan időre szól. A vi-

lági hitoktatók szerződése az adott tanévre érvényes és a következő 

tanévre megújítandó. A világi hitoktatók esetében a szerződés egyben 

hitoktatási megbízást is jelent. A lelkipásztorkodó papoknak külön 

megbízás és szerződés nélkül is kötelessége és joga a hitoktatás. Az ő 

esetükben a szerződés csak az óradíjak elszámolását szolgálja. A 

főállású hitoktatók heti kötelező óraszámát a pedagógusokra érvé-

nyes előírások szerint kell megállapítani. 

9. § A világi hitoktatók számára kötelező a Hitoktatási Fel-

ügyelőség által szervezett rendszeres szakmai továbbképzésen és 

rekollekción való részvétel. 

10. § A Hitoktatási Felügyelőségtől megadott tantervet - kü-

lön engedélyezett kivételektől eltekintve - az egész egyházmegyében 

követni kell. 

11. § Az egyházmegyei hitoktatóképző működjön együtt a 

Hitoktatási Felügyelőséggel. 
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12. § Az elsőáldozásra bocsátáshoz két teljes év előzetes hit-

oktatás és a vallási kötelezettségek teljesítése szükséges. Az elsőál-

dozás alsó korhatára a harmadik iskolai év. 

13. § A bérmáláshoz, melyre a Magyar Katolikus Püspöki 

Kar rendelkezése szerint 12-14 éves kor előtt ne kerüljön sor, Főegy-

házmegyénkben nyomatékosan ajánlott a magasabb életkor. Alsó 

korhatára legfeljebb az általános iskola 8. osztálya, illetve más isko-

latípusban az ennek megfelelő osztály. A bérmálás előtt legalább két 

év hitoktatás és a vallási kötelezettségek teljesítése szükséges. Ezekről 

a feltételekről kellő módon és idejében tájékoztatni kell a szülőket. A 

szentség kiszolgáltatása előtt ajánlott a bérmálandók, a szülők és a 

bérmaszülők számára lelki programot szervezni. A bérmálás után se 

szűnjék meg a velük való foglalkozás, hogy a megbérmáltak egyre 

inkább bekapcsolódjanak az egyházközség életébe. A felnőtt korban 

bérmálkozók esetében is szükség van a megfelelő felkészítésre. 

14. § A bérmálás szentségének kiszolgáltatása rendszerint 

tavasszal és ősszel történik a vezető lelkipásztor kérésére. A bérmá-

lást akkor kérje, ha kellő számú jelentkező készült fel a 13. §-ban 

foglaltak szerint a szentség felvételére. 

15. § Lehetőleg minden plébánián legyen hitoktatás, hitma-

gyarázat vagy szentírás-magyarázat a felnőttek számára is. A hitok-

tatók is tartsák fontos feladatuknak a tanulók szüleinek hitbeli kép-

zését. 





 

 

3. KATOLIKUS ISKOLÁK 

Főegyházmegyénknek kiemelkedő szerepe volt hazánk isko-

laügyének a fejlesztésében. Szent István uralkodása alatt Esztergom szé-

kesegyházi iskolája, majd a középkor utolsó két századában Buda plé-

bániai iskolája ezt egyaránt igazolja. A legnagyobb iskolaalapítóink 

éppen a legválságosabb időkben, a megosztottság nehéz évszázadaiban 

éltek. A katolikus megújulás vezéralakja, Pázmány Péter († 1637) hozta 

létre hazánk első életképes egyetemét, s utódai, különösen pedig 

Széchenyi György (†1695) szívós erőfeszítései megsokszorozták az 

alapító művét. Magas színvonalú iskolák jöttek létre, amelyek egye-

sítették az egyházi oktatás szerzetesi és világi katolikus törekvéseit. A 

legnagyobb elnyomás idején Mindszenty József a legmesszebbmenőkig 

védeni próbálta a katolikus Egyház krisztusi értékeit, köztük különös 

nyomatékkal a katolikus iskolákat. 

1. Az Egyház tanítása a katolikus iskolákról 

Napjainkban, miként a világegyháznak, úgy a magyar katolikusok-

nak is korunk nehézségeivel kell szembenézniük. Az eltömegesedés, az 

elvilágiasodás, a lelki kiüresedés és a partikularizmus relativizáló vagy 

éppen erőszakkal abszolutizáló tendenciái az emberek millióit idegenítet-

ték el Istentől, a természettől, majd önmaguktól. Miközben a tudomány 

és a technika előtt új távlatok, s a nemzetek egy része előtt sosem látott 

jólét lehetősége nyílt meg, másutt az elmaradottság és az éhség réme kí-

sért. A jóléti társadalmak polgára sem tekinthet el a céltalanság, az elma-

gányosodás és a nyomukban járó szellemi beszűkülés, félelem és ag-

resszivitás fenyegetésétől. Mindez fokozott feladatot ró Krisztus követő-

ire a keresztény értékek teljességének felismerésében és vállalásában, s 

nagyban növeli a katolikus iskolák jelentőségét, de felelősségét is, miként 

azt a II. Vatikáni Zsinat tanítása kiemeli: A zsinat kijelenti, hogy a neve-

lők munkája valódi, korszerű és szükséges apostoli tevékenység, egyúttal 

pedig a társadalom igazi szolgálata (Gaudium et Spes 8.). 
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Mindez fokozott feladatokat ró a keresztény iskolákra is, miként a 

Katolikus Nevelés Kongregációjának irányelvei kifejtik: ... az iskolának a 

mai társadalomban egyre kitüntetettebb hely jut részben annak a szerep-

nek következtében, amelyet úgy tölt be, mint 'mindenki iskolája'..., rész-

ben, mert egyre inkább s mind elszántabban úgy lép fel, mint 'minden időt 

betöltő iskola', amely összefogja és alkalomadtán fel is vállalja a többi 

intézmények nevelői feladatát... (Katolikus Iskola 24.). 

Ezért hangsúlyozza az Egyházi Törvénykönyv: A szülőknek joga az 

is, hogy éljenek a világi társadalomnak gyermekeik katolikus neveléséhez 

szükséges segítségével (793. kán. 2. §). A lelkipásztorok feladata mindent 

megtenni, hogy az összes hívők katolikus nevelésben részesüljenek (794. 

kán. 2. §). A megyéspüspök gondoskodjék arról is, hogy - ahol ez hasz-

nos - szakképző iskolákat, valamint más sajátos szükségleteket kielégítő 

iskolákat alapítsanak (vö. 800. kán. 1. §; 802. kán. 2. §). 

Az iskolák katolikus jellege felett a főpásztor őrködik. Katolikus is-

kolának azt az iskolát nevezzük, amelyet az illetékes egyházi hatóság 

vagy egy hivatalos egyházi jogi személy igazgat, vagy amelyet az egyházi 

hatóság írott okmánnyal ilyennek ismer el (803. kán. 1. §). A katolikus is-

kolában az oktatásnak és nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás 

elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és be-

csületes életükkel (803. kán. l, 2. §). A katolikus vallási oktatás és nevelés 

az egyházi hatóság irányítása alá tartozik, bármilyen iskolában, vagy 

bármilyen tömegtájékoztatási eszköz utján történjék is... (804. kán. 1. §). 

A helyi ordinárius joga, hogy egyházmegyéjében kinevezze vagy jóvá-

hagyja a hitoktatókat, továbbá hogy - ha vallási vagy erkölcsi szem-

pontból szükséges - elmozdítsa őket, vagy elmozdításukat követelje  

(805. kán.). 

II. János Pál pápa 1991. évi magyarországi látogatása alkalmával, 

pécsi szentmiséjében külön is kiemelte a katolikus iskoláknak a jövő ge-

neráció nevelésében betöltendő apostoli hivatását. A már elmúltnak te-

kinthető korszakban sok iskolát bezártak és felszámoltak közülük (t.i. a 

történelmi alapításúakból), most újra indulnak és nyílnak az iskolák, a 

szemináriumok (augusztus 17-i beszéd). Felhívása nyomán a Magyar 

Katolikus Püspöki Kar 1992. június 11-én Nyilatkozattal fordult hívei-

hez, amelyben buzdít minden papot, szerzetest, hívőt a katolikus iskolák 
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alapítására, az ilyen iskolák ügyének felkarolására. Küzdenünk kell azért, 

hogy az oktatás és a nevelés intézményében - az iskolákban - a hívő em-

berek jogos igénye szerint, senki érdekeit nem sértve, a hitre nevelés sza-

badsága biztosítva legyen. 

2. A katolikus iskolák helyzete ma Magyarországon 

Magyarországon törvények (Alkotmány, 1990: IV. tv., 1991: 

XXXII. tv., 1993: LXXIX. tv.) garantálása ellenére csak igen vontatottan 

indul meg új katolikus iskolák kialakítása, különösen a fővárosban. En-

nek ellenére tapasztalható, hogy növekszik a társadalmi igény az egyházi 

oktatás iránt. Ezzel az igénnyel az intézményi és személyi feltételek csak 

igen lassan tudnak lépést tartani. 

A jelen helyzetben Főegyházmegyénkben a következő típusú kato-

likus iskolák működnek: óvoda, általános iskola, középiskola, kollégium. 

Ezek közül az intézmények közül egyházmegyei (illetőleg plébániai) 

fenntartású csupán igen kevés (1 óvoda, 6 általános iskola). Nagy hagyo-

mányú szerzetes középiskolák és néhány újabb szerzetesi fenntartású ok-

tatási intézmény végzi Főegyházmegyénkben felbecsülhetetlen értékű 

szolgálatát. Örvendetes a katolikus középiskolai és egyetemi kollégiumok 

- bár egyelőre szerény mértékű - jelenléte. Ugyancsak fontos fejlemény, 

hogy Főegyházmegyénk területén katolikus főiskola és katolikus egyetem 

működik. 

A zsinatra való felkészülés idején megalakult a katolikus oktatás-

ügy országos hatáskörű szerve, a Katolikus Iskolák Főhatósága (rövidít-

ve: KIF) és az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (rövidítve: 

EKIF). 

Az egyházi hatóság jóváhagyása nélkül működő magán, ökumeni-

kusnak, illetve kereszténynek nevezett oktatási-nevelési intézmények 

nem minősülnek katolikusnak. Bár bennük a nevelés katolikus jellege 

esetenként ténylegesen vagy részben megvalósulhat, intézményesen 

azonban nincs garantálva. A felelős lelkipásztorok és a katolikus pedagó-

gusok ezekben az iskolákban is tegyenek meg mindent a katolikus tanu-

lók ilyen szellemű neveléséért. 

1307 

1308 

1309 

1310 



38 Krisztus tanítói küldetésében 

 

Külön szerződés alapján sajátos helyzete van az esztergomi Vitéz 

János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolának és Gyakorlóisko-

lájának. 

A zsinatra való felkészülés idejében komoly erőfeszítések történtek  

iskolák alapítására, melyek száma országosan a 3 -ot még így sem éri el.  

Az ingatlanok visszaigénylése folyamatban van. Esztergom városa 

tekintetében a helyzet az országos képnél jobb, Budapesten viszont, saj-

nos, rosszabb. Mindennapos jelenség nem várt ürügyek és akadályok tá-

masztása a békés, igazságos és racionális megoldások elé. 

3. Javaslatok 

Elsődleges feladatként jelentkezik az elszigeteltség megszüntetése. 

Egyéni szinten ez megkívánja a lelkiismeretes munkát, példás közéleti te-

vékenységet, bátor kiállást és hitvallást. Ajánlatos, hogy a katolikus szü-

lők országos érdekvédelmi szervekben, iskolaszékekben pozitív, elköte-

lezett módon vegyék ki részüket. 

Közösségi szinten lényeges a katolikus iskolák összefogásának, 

kapcsolattartásának előmozdítása. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a katoli-

kus iskolák oktatói-nevelői közössége valóban katolikus szellemben mű-

ködjék. 

A tömegtájékoztatási eszközökben ápolni kell a katolikus nevelés 

ügyét. El kell oszlatni az egyházi iskolákkal kapcsolatos hamis előítélete-

ket. Kapjanak rendszeres tájékoztatást a papok, a hívők és a közvélemény 

a katolikus iskolaügy helyzetéről. 

Ki kell építeni fokozatosan és módszeresen az iskolai intézményhá-

lózatot. Szerkezetileg: tanítóképzés, tanárképzés, alapképzés, középfokú 

képzés, szakképzés megvalósítása a cél a Főegyházmegyében, a jelölt 

sorrendben. 

Elismerés illeti mindazokat, akik a katolikus intézmények alapítá-

sával járó nehézségeket vállalták, illetve vállalják. A lelkipásztorok igye-

kezzenek az ilyen intézmények alapításának a lehetőségével élni. 
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Az EKIF és a plébániák szorosabb együttműködése érdekében (ott 

is, ahol még nem működik katolikus iskola) nagyon hasznos minden plé-

bánián a képviselőtestület tagjai közül kijelölni egy személyt, aki a plébá-

nia iskolaügyi megbízottja. 

Az EKIF készítsen ütemtervet a visszaigénylendő és elindítandó is-

kolákról; hangolja össze a különböző egyházi intézményeknek, szerzetes-

rendeknek az iskolák indításával kapcsolatos elképzeléseit és szándékait. 

Katolikus iskola szervezését, indítását az EKIF javaslatára a főpásztor 

hagyja jóvá. 

A minőségi iskolafenntartás meghatározó feltétele a tanár. Fontos a 

szaktárgyi, pedagógiai tudás, de alapvető feltétel a lelkiség, az elhivatott-

ság is. A nevelés kapja meg a fontosságának megfelelő szerepet. Ehhez 

szükséges iskoláinkban a gyakorlatias, családias légkör, a szülők, régi nö-

vendékek bevonása az iskolai nevelésbe. 

Az előttünk álló feladatokban rendkívüli nehézségekkel kell szem-

benéznünk. De bátorítson bennünket az a tény, hogy amikor az Üdvözítő 

tanítani küldi követőit, akkor ígéretet is tesz nekik: És én veletek vagyok 

mindennap a világ végéig (Mt 28,20). 

Rendelkezések 

16. § A plébániák az EKIF-fel együttműködve tegyenek meg 

mindent azért, hogy amennyiben a működési feltételek garantáltan 

biztosíthatók, alakuljanak katolikus iskolák és óvodák. Ezek az egy-

házi iskolákról szóló, a Püspöki Konferencia által kiadott szabályzat 

szerint működnek. A világi tudományokat oktató egyházi felsőokta-

tási intézményekre, akár egyetemi, akár főiskolai szintűek, a katoli-

kus egyetemekről szóló egyházi jogszabályok érvényesek. 

17. § A katolikus iskolákban - a már megkötött megállapo-

dások fenntartásával - szakmai és pedagógiai szempontból kvalifi-

kált, elkötelezett és tanúságtevő katolikus, kivételes esetben nem ka-

tolikus, de az iskola szellemének tiszteletben tartására kötelezettséget 

vállaló tanítók, tanárok, nevelők nyerjenek alkalmazást. 
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18. § Az EKIF a főpásztor által jóváhagyott szabályzat sze-

rint működik. Fölötte az irányítást és a felügyeletet a társadalmi-ok-

tatási-kulturális szakterület vikáriusa gyakorolja. Vezetőjét ugyan-

csak a vikárius javaslatára a főpásztor nevezi ki. 



 

 

4. AZ IFJÚSÁG 

Jézus a fiatalok barátja. Megváltói küldetésére való felkészülése - 

mivelhogy velünk egylényegű volt emberségében - fiatal korában történt. 

Az Atyától kapott küldetésének teljesítésében számos tanújelét adta an-

nak, hogy a fiatalok közel állnak szívéhez. Tanítványait részint közülük 

választotta. Szeretettel tekintett az Isten országa iránt fogékony gazdag 

ifjúra és fájlalta, mikor az anyagiakhoz való kötődése miatt elutasította 

magától a követésre szóló meghívást (vö. Mt 19,16-22). A feltámadás 

misztériumát két fiatal feltámasztásával, a naimi ifjú (Lk 7,11-17) és 

Jairus leánya (Lk 8,40-56) életre keltésével is jelezte, hogy megváltó ha-

lála utáni feltámadását tanítványai bizalommal tudják remélni. Sőt a 

mennyei Atya szeretetének határtalanságáról szóló tanítását egy olyan fia-

talember történetében rajzolta meg - a tékozló fiúéban -, aki szabadságát 

és boldogságát meggondolatlanul, tévutakon kereste; az emberek szívébe 

véste, hogy az eltékozolt életből is hazavárja minden gyermekét a 

mennyei Atya (vö. Lk 15,11-32). 

A fiatalságnak igen jelentős befolyása van a mai társadalomban. 

Életük körülményei, lelki alkatuk, valamint családjukhoz való kapcso-

lataik is nagyon megváltoztak. Gyakran túl hamar kerülnek új szociális és 

gazdasági körülmények közé. Személyiségük tudatának növekedtével, az 

életkedv és a feltörekvő tettvágy hatására felelősséget vállalnak és szere-

pet akarnak maguknak biztosítani a társadalmi és kulturális életben. 

Nagy erőpróbáikban, melyek életkorukhoz tartoznak, biztosan helyt 

tudnak állni, ha Krisztus szelleme itatja át minden tevékenykedésüket és 

törekvésüket. A Krisztus szerinti életet sokkal könnyebben tudják kö-

vetni, ha a fiatalok közül kerülnek ki azok, akik az ifjúság első és közvet-

len apostolai. A Jézus szeretetét megismerő fiatal hamar arra a meggyő-

ződésre jut, hogy saját korosztályában kell apostolkodnia (vö. Apos-

tolicam Actuositatem 12.). 

A II. Vatikáni Zsinat kijelenti, hogy a gyermekeknek és a fiatalok-

nak joguk van ahhoz, hogy ösztönzést nyerjenek az erkölcsi értékeknek 

helyes lelkiismerettel való megbecsülésére és személyes állásfoglalással 
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való elsajátítására, valamint Isten tökéletesebb megismerésére és szerete-

tére. Nyomatékosan kéri (ti. a Zsinat) tehát a népek vezetőit, és a nevelés 

irányítóit: gondosan ügyeljenek arra, hogy e szent jogától senki meg ne 

fossza az ifjúságot (Gaudium et Spes 1.). 

1. A hívő fiatalok helyzete ma 

A felmérések alapján az iskolai végzettséggel azonos arányban nő a 

fiatalok egyházhűsége, elkötelezettsége, ezért létfontosságú a munkásfia-

talokkal való lelkipásztori törődés. 

Egyértelmű kapcsolat van az Egyház tanításának gyakorlati meg-

élése és a szentségek vétele között. Az Egyház tanítását ma a „miértek-

kel” együtt kell folyamatosan a fiatalok felé közvetíteni. 

A csoporttagok gyakrabban élnek az Egyház éltető szentségeivel, 

mint azok, akik nem tartoznak valamilyen egyházi kisközösséghez. Ez a 

tény jelentős megtartó erő a vallási élet gyakorlásában. 

Sajnálatos viszont az a tény, hogy kevés a felnőtt korú képzett vi-

lági vezető. 

A falusi fiatalok vallási tájékozottságukat inkább a formális tradí-

ciók közegéből merítik. Körükben a vallási ünnepek megítélése határo-

zottan pozitívabb. 

Az egyházmegyei szeminárium növendékei kevésbé, a szerzetesi 

közösségek fiataljai jobban érzik a befogadó intézmény szeretetközösség 

jellegét. 

A nem hívő vagy más vallású fiatalok nem kis része óvatos szimpá-

tiával, nyitottsággal tekint a katolikusok életére. A fiatalok zöme fogé-

kony a hitre, ezért valamilyen módon (pl. az általános emberi értékek 

felmutatásával) megszólítható. 

Ahhoz, hogy a keresztény fiatalok küldetésüket teljesíteni tudják, 

ismerniük kell a hitükből fakadó erkölcsi értékrendet. Ez az értékrend 

magában foglalja az emberiség egyetemes értékeit, ugyanakkor Jézus 
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Krisztus példája nyomán az áldozatos szeretet mércéjét állítja elénk, 

amelynek megvalósításában Isten kegyelme segít. 

2. Javaslatok 

A kegyelmi élet leggazdagabb forrása a Szentírás és az Egyház li-

turgiája. Ezért különösen fontos a fiatalok számára élményt adó liturgikus 

alkalmakat teremteni, de ugyanakkor megfelelő tanítással rá kell vezetni 

őket arra, hogy a liturgiában ne csupán emberi élményt keressenek. A li-

turgián keresztül kapcsolódhat be ugyanis a fiatal véglegesen az Egyház 

szentségi életébe, fokozatos neveléssel és a tevékeny részvételre való 

bátor ösztönzéssel. 

Fontos, hogy az ifjúsági lelkipásztorkodás középpontja a fiatalok 

közreműködésével bemutatott ifjúsági mise legyen. Ennek időpontját az 

ifjúság számára kedvezően kell megválasztani. A homília nyelvezete és 

tematikája igazodjék a megszólítandók adottságaihoz. Az ifjúsági misék 

zenei anyagának összeállítása a misét bemutató lelkipásztor és a közösség 

zenei vezetőjének együttes feladata. A liturgiában elhangzó zene legyen 

kellően kidolgozott és igényes, feleljen meg az adott liturgikus alkalom 

jellegének, a különböző műfajok változatos alkalmazása pedig teremtse 

meg a lehetőséget arra, hogy a fiatalok kapcsolatba kerülhessenek az 

Egyház egyetemes zenekultúrájával. 

Indokolt az eucharisztia iránti tisztelet gyakorlatának fejlesztésére 

ifjúsági szentségimádások végzése.  2115. 

Az imádkozás gyakorlatára és a lelkiség fejlesztésére alkalmas le-

het: a közös zsolozsma, imaóra, elmélkedés, szemlélődés, közös éneklés, 

spontán ima, biblikus ima. Fontos, hogy a fiatalok az elmélkedés módját, 

a szentségimádás örömét, a csend hasznosságát megértsék és ezek min-

dennapi életük szerves, magától értetődő részévé váljanak. 

Alkalmat kell adni a fiataloknak az egyházi hagyományokban élő 

liturgikus és paraliturgikus cselekmények megkedvelésére (keresztút, 

nagycsütörtöki és pünkösd éjszakai virrasztás, karácsonyi és húsvéti 
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misztériumjáték stb), melyek sokat tehetnek egy ifjúsági csoport közös-

séggé formálásában. 

A hitoktatás elmélyítése és a fiatalok közösséggé szervezése szem-

pontjából hasznos a többnapos lelkigyakorlatok és zarándoklatok szerve-

zése, szükség esetén szabadtéri misével. 

Az elmélyült bűnbánattartás, gyónás körülményeit a fiatalok eseté-

ben különös gondossággal kell biztosítani (megfelelő gyóntatóhelyiségek 

a személyesség biztosításához, elegendő idő a felmerülő kérdések megbe-

szélésére). Igen hasznos a misén kívüli gyóntatás rendszeres biztosítása 

és az egyéni gyónást előkészítő, de azt nem helyettesítő bűnbánati litur-

giák bevezetése. 

A fiatalok törekedjenek arra, hogy képviseletük biztosítva legyen az 

egyházközségek képviselő testületeiben az egyházközségi szabályzatnak 

megfelelően.   3330. 

Ajánlatos, hogy a lelkipásztorok és munkatársaik különösen is se-

gítsék az ifjúság körében már működő kisközösségek, lelkiségi közössé-

gek és mozgalmak működését, illetve kibontakozását. Ezek a közösségek 

csakis akkor egyháziasak és kívánatosak, ha jellemzi őket: a vezetők és a 

tagok életszentségre való hiteles törekvése hitben és fegyelemben, az 

igazi katolicitás, azaz ragaszkodás a katolikus Egyház teljes közösségé-

hez, együttműködés a főpásztorral, azonosulás az Egyház célkitűzéseivel, 

elkötelezett jelenlét az emberek között, a segítő szeretet, a hiteles gyü-

mölcsök termése a házasságban, a családban és a társadalomban (vö. 

Christifideles Laici 30.). 

A közösségek az Egyházban látható módon éljék tanúságtevő éle-

tüket. 

A plébániák, lelkiségi közösségek és mozgalmak legyenek nyitot-

tak, figyeljenek a fiatalokra, bízzák meg őket feladatokkal. A közösség 

felelősséget vállal a fiatalokért, a fiatal pedig a közösségen keresztül az 

Egyház iránt érez felelősséget. Mivel pedig az egyházi kisközösség misz-

sziós közösség, tagjait evangélizációs apostoli feladatokra küldi, hogy az 

evangéliumot az élet minden területén adják tovább. 
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A Főegyházmegyében ifjúsági referens működik. Kívánatos, hogy 

munkájához a megfelelő feltételek (munkaidő, szervezet) biztosítottak le-

gyenek. Az egyetemisták és főiskolások szakosodott pasztorációja terüle-

tén kívül az ifjúsági pasztoráció egész egyházmegyei szaktevékenységét 

az ifjúsági referens hangolja össze (különös figyelemmel a vidéki és 

munkás ifjúság helyzetére). 

a) Munkájához szükségesek a megfelelő anyagi források felkuta-

tása, rendezvények és esetleges intézmények kialakítása vagy igénybe 

vétele, összehangolva a szakirányú pasztoráció egyéb igényeivel. 

b) Összeköttetést tart az ifjúsági pasztoráció országos fórumával 

(püspökkari szervezeteivel) és ápolja a nemzetközi kapcsolatokat. 

A plébániák mindenkori felelős vezetője lehetőség szerint időkere-

tet biztosít az ifjúsággal foglalkozó káplán számára, hogy a különböző, 

fiatalokat érintő programokon részt tudjon venni. 

Rendelkezések 

19. § Az egyházmegyében a főpásztor által - a pasztorális 

szakterületi vikárius javaslata alapján - kinevezett egyházmegyei if-

júsági lelkipásztor működik. Feladatához tartozik a plébániákon, ré-

giókban, egyesületek, lelkiségi közösségek és mozgalmak, valamint 

más kezdeményezések keretében folyó ifjúsági lelkipásztorkodás ösz-

szehangolása. Munkája segítésére a főpásztor jóváhagyásával meg-

bízott tanácsadókat vesz igénybe, akikkel az ifjúsági lelkipásztori ter-

vet kimunkálja és irányítja. 

20. § Az egyes régiókban megfelelő régiófelelősök segítik az 

ifjúsági pasztoráció összehangolását. Megbízásukat a szakterület vi-

káriusának javaslatára a főpásztortól kapják. 

21. § Az ifjúsági referens a pasztorális szakterület vikáriusá-

nak irányításával összeköttetést tart az ifjúsági pasztoráció püspök-

kari megbízottjával és ugyanennek a vikáriusnak az esetenkénti meg-

bízása alapján ápolja a nemzetközi kapcsolatokat. 
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Feladata az is, hogy ahol az indokolt, az egyes lelkiségi közössé-

gek, mozgalmak és más közösségek szervezett részvételét az egyház-

megyei ifjúsági pasztorációban előkészítse. Ennek keretében elősegí-

ti, hogy ezek a közösségek külön főpásztori megbízással meghatáro-

zott ifjúsági pasztorációs feladatokat előzetes megállapodással elvál-

laljanak. 



 

 





 

 

Második rész  

Krisztus papi küldetésében 

1. A SZENTSÉGEK ÉS MÁS LITURGIKUS CSELEKMÉNYEK 

Krisztus szentségi jelenléte az Egyházban az örök életre szökellő 

vízforrásunk (vö. Jn 4,14; 7,38). Az ember azért járul a szentségekhez, 

hogy Isten élő dicsőségévé váljon, mert az üdvösség nem más, mint az 

ember közössége Istennel. Ezt Isten szeretete és kegyelmi életadománya 

teszi lehetővé (vö. Szent Ireneusz: Adversus haereses 3, 16, 6.). 

A szentségeknek az a rendeltetésük, hogy az embereket megszentel-

jék, Krisztus testét felépítsék és az Istennek kijáró tiszteletet megadják, 

mint jelek pedig a tanítást is szolgálják. A hitet nemcsak feltételezik, de 

szavakkal és anyagi valósággal táplálják, erősítik és ki is fejezik; ezért 

joggal mondható, hogy a szentségek a hit szentségei. Megadják a ke-

gyelmet, de ugyanakkor nagyon jól fel is készítik a hívőket, hogy ezt a ke-

gyelmet gyümölcsözően fogadják, helyesen tiszteljék Istent és gyakorolják 

a szeretetet. Ezért nagyon fontos, hogy a hívők a szentségi jeleket köny-

nyen megértsék és így mindig megújuló átéléssel járuljanak azokhoz a 

szentségekhez, amelyek a krisztusi élet táplálására rendeltettek (Sacro-

sanctum Concilium 59.). 

Isten méltóságának és az ember üdvösségének könnyelmű kezelése 

a szentségek méltatlan vétele. Nem üdvözül az, aki beépül ugyan az Egy-

házba, de nem tart ki a szeretetben, és így 'teste szerint' megmarad ugyan 

az Egyház kebelében, 'szíve szerint' azonban nem (Lumen Gentium 14.). 

Az Egyház Krisztusban mintegy szentsége, vagyis jele és eszköze az 

Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének 

(Lumen Gentium 1.). A szentségek Krisztus és az egész Egyház cselek-

ményei. Lehet, hogy az egybegyűlt konkrét közösség nem nagy, csak egy 

család, vagy számban jelentéktelen csoport, (mint pl. a hétköznapi eucha-

risztia-ünneplés közössége, vagy egy kórházi osztály szobaközössége), 
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ám mégsem elhanyagolható. Szükséges, hogy kifejeződjék: az eucharisz-

tia az egész közösség ünnepe, az egész közösséget érinti, gazdagítja. Az 

egyén és a közösség azonban egyaránt fölkészítésre szorul az egyes szent-

ségek vételéhez. A közösséget, az Istenre figyelő, igéjén nevelődő, benne 

egyesülő embereket formálni kell ahhoz, hogy a szentségek méltó felve-

vőivé váljanak, így az egybegyűlt nagyszámú keresztény ne a tömeg be-

nyomását keltse, hanem valódi közösségét, mégpedig a „Krisztus Test” 

Egyházét. A szentség-kiszolgáltatást ezért kell megelőznie az evangelizá-

ciónak: az igehirdetésnek, a tanításnak, a felkészítésnek, a közösségbe 

vezetésnek. 

1. A szentségek 

Az elmúlt évtizedek alatt sokan elmaradtak a szentségi életben. A 

felnőtt keresztelés nem rendkívüli, a felnőtt ifjúság körében gyakori. A 

házasságra jelentkezők nagy része, ha meg is van keresztelve, a többi 

szentséghez még nem járult. A jegyesek felkészítése többnyire egyéni 

módon történik. 

1. 1. A keresztség szentsége 

A keresztség szentségének kiszolgáltatását senkitől sem szabad 

megtagadni, ha megvannak hozzá az Egyházi Törvénykönyv és a részle-

ges jog szerinti feltételek. A gyermek-keresztség kiszolgáltatása előtt leg-

alább egy igényes felkészítés legyen és a szülők számára ajánljuk (de ne 

erőltessük) az elmaradt szentségek felvételét. Célunk legyen a szülők 

szentségi életének rendezése és az Egyház közösségébe való bekapcsolá-

suk (vö. 851. kán. 2; 868. kán. 1. § 2). Amennyiben a helyileg illetékes 

plébános ad igazolást arról, hogy a szükséges feltételek megvannak, ő a 

felelős az alkalmasság megállapítását illetően és a felkészítésben is. Ha 

pedig a keresztelést kiszolgáltató pap ismeri a keresztelendő gyermek 

szüleit, küldjön erről jelzést a helyileg illetékes plébánosnak. Ez esetben 

viszont ő vállalja a felelősséget az alkalmasság megállapítása és a felké-

szítés tekintetében is. Ha a keresztelést végző pap nem tud meggyőződni 

a keresztszülők alkalmasságáról, a saját plébánosuktól kérjen keresztszü-

lői igazolást. 

Az Ordo Initiationis Christianae Adultorum alapvetően szabá-

lyozza a katekumenátus rendjének előfeltételeit. A katekumenátus orszá-
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gos rendjének meghatározása a Püspöki Konferencia feladata (788. kán. 

3. §). Újabb intézkedésig az Ordo Baptismi Parvulorum (1973.) irányel-

vei követendők. A felkészítés lehetőleg közösségileg történjék. 

A keresztség szentségének kiszolgáltatása lehetőleg az egyház na-

gyobb közösségében (a húsvéti vigília liturgiájában vagy a vasárnapi 

szentmisében; vö. 856. kán.) történjék. A felnőttek keresztelésekor ügyel-

ni kell a keresztény beavatás egységére és teljességére, vagyis a kereszt-

séget, a bérmálást és az eucharisztia vételét egyetlen szertartás keretében 

kell kiszolgáltatni a 868. kánon szerint. 

Ha a szülők kívánják gyermekük megkeresztelését, ők maguk azon-

ban nem vállalják keresztény nevelését vagy erre nem alkalmasak, akkor 

ez a feladat rábízható olyan másik személyre, aki a családdal közvetlen és 

hosszú ideje meglévő kapcsolatban áll (pl. nagyszülő, a szülők testvére 

vagy más közeli rokon). Ilyenkor ez a személy is vegyen részt az előké-

szítő beszélgetéseken. Ez azonban nem menti fel a szülőket azon köteles-

ségük alól, hogy a hithez és az Egyházhoz való viszonyukat alaposan át-

gondolják, s lehetőleg meginduljon bennük a keresztény hit és elkötele-

zettség növekedése. 

1. 2. A bérmálás szentsége 

Fontos cél az, hogy a bérmálkozó felelős módon kapcsolódjon a 

hívő közösséghez, és alakuljon ki benne a küldetéstudat. A bérmálás 

szentségének a kiszolgáltatása az egyházközségekben és a családokban 

lelki megújulást eredményezzen. Ezért előtte lelkigyakorlatot, egyéni 

gyónási lehetőséggel kísért, arra felkészítő bűnbánati liturgiát, valamilyen 

formában vizsgát célszerű tartani. Csak kellően érett és felkészült jelölte-

ket szabad a bérmáláshoz engedni. 

A hitoktatásról szóló fejezetben szerepel a bérmálkozásra felkészítő 

katekézis rendje.  13. §. 

Az espereseknek legyen gondjuk arra, hogy egyetlen lelkipásztor se 

szolgáltassa ki könnyelműen, a kellő feltételek hiányában az iniciációs 

szentségeket, de súlyos ok nélkül ne is tagadja meg azokat. 
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1. 3. Az eucharisztia szentsége 

Az eucharisztia méltó ünneplése megkívánja, hogy az Egyház elő-

írásainak megfelelően a hívek igényeinek és az adott templomnál szolgá-

latot teljesítő papok számának megfelelően állítsák össze és hirdessék ki 

a szentmisék rendjét. Fölszentelt pap hiányában (több közösség ellátása, 

más irányú lelkipásztori munka, a pap évi szabadsága, lelkigyakorlatok) 

hétköznapokon ajánlott az igeliturgia tartása áldoztatással. Vidéken, ahol 

pap nélküli közösségben az adott településen nincs vasárnapi szentmisére 

lehetőség (az előestén sem), a vasárnap megszentelését a méltó módon 

végzett igeliturgia szolgálja (vö. Christi Ecclesia n. 21.; 1248. kán. 2. §). 

A szentmise bemutatása soha sem válhat az anyagiak függvényévé 

és ezen a téren visszaélések ne forduljanak elő. Az alapszabály az, hogy 

egy pap egy napon kizárólag egy miseadományt tarthat meg magának 

(951. kán. 1. §). 

Főegyházmegyénkben vasárnap temetési mise (obitus) nem tart-

ható. Ahol túl sok a temetés utáni gyászmise és ez lelkipásztori szem-

pontból megoldható, heti egy alkalomra csoportosítható a megemlékezés. 

Ez azonban nem jelenthet a mise végzője számára többszörös misepénzt, 

és az összevonást az érdekeltekkel világosan közölni kell. 

Történjék gondoskodás a különböző csoportok indokolt sajátos igé-

nyének megfelelő szentmisékről, megtartva mindig az egyetemes liturgi-

kus előírásokat. Az idegen nyelvű és egyéb sajátos jellegű misék rendjét 

függesszék ki a templomok hirdetőtábláira. A nemzetiségi nyelvű liturgi-

kus és ájtatossági könyvek iránti igényt jelezzék az Egyházmegyei Ható-

ságnak, hogy segítse azok beszerzését a megfelelő országokból.  4114. 

Arra kell törekedni, hogy az oltárszolgálatot elsősorban fiúminist-

ránsok lássák el, ez fontos területe a papi hivatások ébresztésének. A leá-

nyok számára pedig ki kell használni a schola, a felajánlási körmenet, a 

felolvasói szolgálat lehetőségét. A tevékeny részvétel megkívánja a fel-

nőtt világiaknak a liturgiába való bevonását (jól képzett női és férfi felol-

vasók, áldoztatók). A perselyezés a felajánlási liturgia része. Ezért lehető-

leg az átváltoztatásig fejeződjék be és a liturgiára való odafigyelést ne 

zavarja. 
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Mivel a liturgia szövege és jelképei sokak számára ismeretlenek, a 

liturgikus reform általános ismertté tételéért szorgalmazzuk a liturgia ma-

gyarázatát (mise előtti kommentár, felnőtt katekézis, liturgikus prédiká-

ció) a liturgia mélyebb átélése érdekében. Az új misekönyv lehetőséget 

nyújt a miseszövegek és az ünnepélyes áldások változatos használatára. 

A lelkipásztorok és a kántorok törekedjenek a liturgikus énekek és 

a népének színvonalának emelésére, a scholák és az énekkarok nevelé-

sére, támogatására. 

A tabernákulum, ahol a legszentebb eucharisztiát őrzik, legyen el-

mozdíthatatlan, készüljön szilárd, nem átlátszó anyagból és legyen úgy 

elzárva, hogy a lehető legjobban elkerüljék a megszentségtelenítés veszé-

lyét (vö. 938. kán. 3. §). Ha ez a veszély áll fenn, szabad az eucharisztiát 

- különösen éjszakára - más biztosabb és illő helyen őrizni a templomban 

vagy a plébánián (vö. 938. kán. 4. §). Kórházban (kápolnán, tabernáku-

lumon kívül) vagy magánháznál az eucharisztiát nem szabad őrizni még 

betegség esetén sem (vö. 935. kán.). Ajánlott akár a régi rend szerinti évi 

szentségimádási napon, akár más alkalmakkor a lehetőségekhez mérten a 

templomokban és nyilvános kápolnákban egész napos szentségimádást 

vagy szentórát tartani. 

Tiszteletben kell tartani az áldozó jogát arra, hogy megválassza: ha-

gyományos módon kíván-e áldozni vagy a kézbe történő áldozást kéri. 

Oktassuk a híveket a kézből áldozás ősi formájának méltóságára és sza-

bályos módjára. Az eucharisztia kenyerének méltó vétele érdekében lehe-

tőleg az ostya kellően vastag és szilárd legyen. Dicséretes az egy kenyér 

közösségének a kifejezése érdekében, ha az áldoztatás ugyanabban a 

szentmisében átváltoztatott szentostyával történik. Az áldoztatás után tö-

rekedjünk a szent csend megtartására, amely méltó imádsággal, énekkel 

fejeződjék be. 

A nagypénteki hivatalos szertartások után - a közép-európai egy-

házi hagyomány szerint - a leleplezett kereszt, a halott Krisztus szobra és 

a fátyollal borított monstrancia együttes alkalmazása (megfelelő magya-

rázattal) nem helyteleníthető. Nagycsütörtökön és nagypénteken a temp-

lomokban legyen esti virrasztás. A húsvéti vigília ünneplésének módja a 

lelkipásztori szempontok figyelembevételével különböző lehet. Ahol a 

feltámadási körmenet nagyszombat esti ősi szokása érvényben van és a 

hívek nagyszámú részvételével folytatható, ez ma is lelkipásztori gyü-
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mölcsöket teremhet és bátran követhető. Hazánkban sokfelé hitvalló bá-

torsággal ragaszkodott hívő közösségünk ehhez a szokáshoz. Ahol fenn-

tartják, a vi-gíliai szertartásnak meg kell előznie a körmenetet. Ahol a 

feltámadási körmenet történelmi hagyományát nem őrizték meg, ott töre-

kedjenek a feltámadási szertartást az egyetemes liturgikus előírások sze-

rint megtartani. 

Ahol lelkipásztori szempontból hasznos, ajánlott az úrnapi körme-

net megtartása. Ahol ilyen körmenet nincs, ezen az ünnepen lehetőleg 

végezzenek szentségimádási órát. 

1. 4. A bűnbánat szentsége 

A bűnbánat szentségében a bűnbánók Isten irgalmas szeretetéből 

elnyerik bűneik bocsánatát, egyszersmind kibékülnek az Egyházzal, 

amelyet megsebeztek bűneikkel és amely közreműködik megtérésükben 

(Lumen Gentium 11.). 

a) A városi templomokban a hívek hozzászoktak a mise alatti gyó-

nás lehetőségéhez. Alkalmat kell biztosítani arra is, hogy a gyónás elvég-

zésére mise előtt és misén kívül legyen lehetőség (vö. Instructio de cultu 

Mysterii Eucharistici 35.). 

b) A gyónás és a bűnbánat elmélyítését szolgálja az időközönként 

(pl. adventben, nagyböjtben, iskolaév kezdetén és végén) megtartott bűn-

bánati liturgia. Ezek előkészítik, de nem helyettesítik az egyéni gyónást. 

Bűnbánati liturgia keretében általános feloldozás nem adható. 

c) A gyóntatóhelyek kialakításában a Püspöki Konferencia egysé-

ges előírásait kell követni, de mindig lehetőséget kell adni arra, hogy le-

gyen lehetőség a gyónás elvégzésére ráccsal elválasztott gyóntatószékben. 

1. 5. A betegek szentsége 

Amikor gondjába veszi az Egyház a betegeket, magának Krisztus-

nak szolgál az ő titokzatos testének szenvedő tagjaiban. Jézus példáját 

követi, aki „ahol csak megfordult, jót tett és meggyógyított mindenkit” 

(ApCsel 10,38), és a betegekről való gondoskodást lelkünkre kötötte (Mk 

16,18). A lelkipásztornak tehát kötelessége, hogy beteg híveit gondozza, 

vigasztalja, a szentségekkel megerősítse és a haldoklók lelkét Istennek 
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ajánlja (1003. kán.). A templomigazgatóságok lelkipásztorai is álljanak 

készséggel rendelkezésre. Szentbeszédekben és a hitoktatás során készít-

sék fel a híveket a betegek kenete kegyelmi, gyógyító és erősítő hatására. 

Szóljanak a betegek kötelességéről, hogy a szentséget idejében felvegyék, 

adott esetben közösségileg a templomban. Szóljanak a hozzátartozók fe-

lelősségéről is, nehogy betegeik iránti hamis kíméletből a szentség felvé-

telét késleltessék. (Lásd! A betegek kenete. A lelkipásztori betegellátás 

szertartása. MKPK Bp., 1974.) A kenet-kiszolgáltatás helyén történjen 

nyilvántartásba vétel. 

A plébános hívás nélkül is látogassa meg a súlyos betegeket és ké-

szítse elő őket a kenet felvételére. Ha beteghez hívják, készségesen álljon 

szolgálatra. Az eszének használatával bíró gyermeknek is fel kell adnia a 

betegek szentségét, még ha nem is gyónt. Sohasem szabad a betegek 

szentségét azzal a feltétellel kiszolgáltatni: „ha méltó vagy rá”. Feltétele-

sen adják fel ezt a szentséget, ha kétség forog fenn (pl.: meg van-e ke-

resztelve, súlyos beteg-e, él-e még, van-e kellő szándéka, a gyermek 

eléggé fejlett-e). Fertőző betegeknél ügyeljenek, hogy fertőző anyagok ne 

kerüljenek a szent olajba. 

A beteget szentségekkel ellátó papnak felhatalmazása van arra, 

hogy a betegnek apostoli áldást adjon a Rituáléban található forma sze-

rint, amely a halál pillanatára szóló teljes búcsúval jár. 

1. 6. A házasság szentsége 

A házasság szentsége korunk kihívásai közepette csak akkor lesz 

gyümölcsöző, ha kellő felkészülés előzi meg. E szentséggel kapcsolatos 

pasztorációs témákról külön fejezet szól. A jegyesoktatás terén igen hasz-

nos, ha a nagyobb plébániákon, illetve régiónként jegyeskurzusokat tarta-

nak. Ezek alkalmat adnak a témák szakszerű tárgyalására és a hitbe, va-

lamint a keresztény életbe való részletesebb bevezetésre. 

a) Az esküvőre lehetőleg 3 hónappal korábban kell jelentkezni. 

Akik jegyeskurzuson részt vettek (és ezt igazolják), elegendő, ha egy 

vagy néhány személyes előkészítő megbeszélésen vesznek részt a plébá-

nián (vö. 1063. kán. 2. §). Akik ilyet nem végeztek és a hitben egyébként 

járatlanok, az egyéni plébániai jegyesoktatás többszöri alkalommal vég-

zendő, mert alaposabb előkészületre szorulnak. 
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b) A jegyesek felkészítése az eskető plébánia feladata. Ha a jegyes-

vizsgálatot és a jegyesoktatást szívességből más tartja meg, ezek eredmé-

nyéről és megtörténtéről hiteles okiratban értesítse az eskető plébánost 

(vö. 1070. kán.). 

2. A szentelmények 

Egyházunk hivatalosan elfogadott gyakorlata, hogy egyes szentel-

mények és áldások végzésére világi hívek is kaphatnak megbízást. (lásd 

Áldások könyve) Munkájuk feltétele az alapos felkészítés, amely egyház-

megyeileg rendezett legyen. 

A stóla a papi és diákonusi rend megkülönböztető jele. Az en-

gedéllyel bíró világi hívő temetéskor sem viselhet stólát. A temetést 

végző és áldoztató világiak a papi albához hasonló, megkülönböztető ru-

hát viseljenek! A liturgikus ruhák legyenek tiszták, gondozottak. A sok 

visszaélés miatt az egyházi temetést az elhunyt hozzátartozója közvetle-

nül, és ne Kft-k, GMK-k és temetkezési vállalkozók közvetítésével in-

tézze a plébániával. 

Megőrzendő a régi szentelmények gyakorlata (pl. ház, kép-, étel-, 

stb. áldások). Ismerjék meg a hívek az általuk is végezhető áldásokat. Le-

gyen azonban világos különbség az Egyház hivatalos liturgiája között, 

melyet az Egyház nevében a törvényesen kijelölt személyek az egyházi 

hatóság által jóváhagyott cselekményekkel végeznek (vö. 834. kán. 2. §), 

és azok között a paraliturgikus jámborsági formák között, melyek a ma-

gánimádságok körébe tartoznak. Akár hagyományos, akár modern for-

mákról van szó, végzésük feleljen meg a katolikus hit és lelkiség kívá-

nalmainak. 

Ajánlatos, hogy a hívek minél szélesebb köre kapcsolódjék be az 

Egyház hivatalos imájába (vö. Sacrosanctum Concilium 100.), a népzso-

lozsma éneklésével is. A templomi zsolozsma egyházilag jóváhagyott 

imakönyv szerint történjék (vö. 826. kán. 3. §; 827. kán. 4. §). 

A plébániák közötti jó kapcsolatot ápolják és erősítik a közös za-

rándoklatok. Törekedni kell ezek lelkiségének mélyítésére. 
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3. Szűz Mária és a szentek tisztelete 

Azáltal ugyanis, hogy az égiek bensőségesebben egyesülnek Krisz-

tussal, az Egyház egészét még jobban megszilárdítják a szentségben... 

szüntelenül közbenjárnak értünk az Atyánál. Bemutatják érdemeiket, 

amelyeket a földön szereztek Jézus Krisztus, Isten és az emberek egyetlen 

Közvetítője által (vö. 1Tim 2,5)... Nagy segítséget nyújt tehát gyöngesé-

günkben az ő testvéri gondoskodásuk (Lumen Gentium 49.). 

Amikor rátekintünk Krisztus hűséges követőinek életére, új ösztön-

zést kapunk, hogy jövőbeli hazánkat keressük (vö. Zsid 13,14; 11,10), és 

egyszersmind megismerjük azt a biztos utat, amelyen járva ebben az 

ezerarcú világban is - mindegyikünk a maga hivatása és körülményei kö-

zött - eljuthatunk az életszentségre, a Krisztussal való tökéletes egyesü-

lésre... Az égiek emlékét azonban nemcsak a jó példájuk miatt tiszteljük, 

hanem méginkább azért, hogy megerősödjék az egész Egyház egysége a 

Lélekben (vö. Ef 4,1-6) a testvéri szeretet gyakorlása által. Mert amiként 

az útonlévők keresztény közössége közelebb visz bennünket Krisztushoz, 

úgy kapcsol össze minket a szentekkel ápolt bizalmas kapcsolat Krisztus-

sal, aki kútfeje minden kegyelemnek és magának Isten népének is az élte-

tője (Lumen Gentium 50.). 

Szűz Máriát - a Fiú után - minden angyal és ember fölé magasz-

talta fel az Isten kegyelme. Ezért méltán becsüli meg őt az Egyház sajátos 

tiszteletével, mert ő az Isten szentséges anyja, és mert részese volt Krisz-

tus misztériumának (Lumen Gentium 66.). A Zsinat... inti az Egyház min-

den gyermekét, hogy nagylelkűen ápolja a Boldogságos Szűz tiszteletét, 

különösen liturgikus kultuszát, becsülje nagyra azokat a Máriát tisztelő 

szokásokat és áhítatgyakorlatokat, amelyeket a tanítóhivatal ajánlott a 

századok folyamán (Lumen Gentium 67.). 

Az Egyház egyetemes Mária-tisztelete magyar népünkben különö-

sen is eleven, amelyet Szent István király hittérítő munkájának is köszön-

hetünk. Erre figyelmeztet az esztergomi székesegyház, amelyet Szent Ist-

ván a Nagyboldogasszony tiszteletére építtetett. 

Lelkipásztori feladat a Mária-tisztelet ápolása és mélyítése. A törté-

nelem folyamán az Egyház által jóváhagyott sokféle formája között ki-

emelkednek a liturgikus ünnepek, továbbá az Egyház által jóváhagyott 
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rózsafüzérimádság közösségileg és egyénileg, továbbá a hagyományos 

májusi és októberi ájtatosságok. Elkerülendők az olyan egyéni kezdemé-

nyezések, amelyek nem állnak összhangban az Egyház tanításával és gya-

korlatával, vagy amelyek bizonyos tiszteletnek vagy gyakorlatnak „mági-

kus” hatást tulajdonítanak 

A szentek tisztelete közbenjárásuk kérése mellett nemcsak indítást 

ad a tökéletesebb keresztény életre, hanem felmutatja az Egyházban foly-

tonosan meglévő életszentséget. Egyházunk történelmének teljes megis-

meréséhez ezért szükséges a szentek történetének az ismerete is. 

A szentek tiszteletében kiemelt szerepe van az egyéni életben a ke-

resztségi és bérmálási védőszentnek, közösségileg pedig a plébánia, az 

egyházmegye, vagy más közösségek védőszentjeinek. Itt is iránytmutató 

az Egyház gyakorlata. Itt is elkerülendők az olyan egyéni kezdeményezé-

sek, amelyek nem állnak összhangban az Egyház tanításával és gyakorla-

tával, vagy amelyek bizonyos tiszteletnek vagy gyakorlatnak „mágikus” 

hatást tulajdonítanak. 

Rendelkezések 

22. § Öt éves kor után a keresztelendőt már korának megfe-

lelő felkészítésben kell § részesíteni. Hét éves kor utáni gyermekek 

esetében a felkészítés feleljen meg az elsőáldozásra való felkészítés 

kívánalmainak. 

23. § Hét éven aluli gyermeket (halálveszély esetét kivéve) 

csak akkor szabad megkeresztelni, ha: 

1. a szülők (édesapa, édesanya) vagy gyámok egyike kéri; 

2. megalapozott remény van a katolikus Egyházban való neve-

lésre. „El kell halasztani az olyan gyermek megkeresztelését, akinek 

egyik szülője sem kész a hitvallásra és annak vállalására, hogy őt ka-

tolikus keresztény módon neveli vagy nevelteti.” (A 

gyermekkeresztelés szertartása, Bp. 1973,5.) 
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24. § Rendes körülmények között a gyermekek katolikus ne-

veléséről a szülőknek személyesen kell gondoskodniuk. A keresztelést 

nem szabad elhalasztani azokban a rendkívüli esetekben, amikor a 

szülők - még ha nem is katolikusok - vallási okból kérik gyermekük 

keresztelését és kijelentik, hogy a gyermek katolikus nevelésével 

egyetértenek, de azt maguk nem tudják vállalni. Ilyenkor más hívő 

katolikusnak kell ezt a feladatot kifejezetten és a szülők beleegyezésé-

vel vállalnia, mégpedig olyannak, aki az adott település polgári hatá-

rain belül lakik. Ez a személy lehetőleg a keresztszülő legyen, de lehet 

a család egy ismerőse vagy rokona is, aki egyébként a keresztszülőség 

feltételeinek megfelel. Az ilyen rendkívüli esetekben a keresztelő plé-

bánosnak a szülők által megbízott személy alkalmasságáról és vallás-

gyakorlásáról személy szerint kell meggyőződnie, vagy írásbeli igazo-

lást kell kérnie az illető lakóhelye szerinti plébánostól. Ha ilyen sze-

mély nincs, akkor a keresztséget megfelelően tapintatos módon el kell 

halasztani. 

25. § 14 éven felülieknél egy szertartás keretén belül kell a 

beavatás mindhárom szentségét (keresztség, bérmálás, eucharisztia) 

kiszolgáltatni hacsak súlyos ok az ellenkezőjét nem indokolja (vö. 

866. kán.). 7 és 14 év közöttieknél súlyos oknak tekinthető pl. a kor-

osztályának megfelelő kellő katekézis biztosítása, amely miatt később 

is sor kerülhet a bérmálásra. 

26. § Már azelőtt is, hogy a katekumenátus rendje országos 

szinten meghatározásra kerül, a hitbe és a keresztény életbe való be-

vezetés után a felnőttek keresztelésre és bérmálásra bocsátásakor 

nélkülözhetetlen feltételként kell szem előtt tartani, hogy csak szabad 

állapotú vagy az Egyház törvényeivel nem ellenkező házasságban élő 

keresztelhető meg. (vö. 865. kán.; Esztergomi Főegyházmegyei 

Zsinat, 1941, 93. §.) Csak így felelhet meg ugyanis az illető a 

kipróbált keresztény élet követelményének. A lelkipásztorok ilyen 

helyzetekben gondosan használják ki a házasság rendezésének 

lehetőségeit, különösen a privilégium paulinumot (147. kán.) és a hit 

javára adott kedvezményt (1148-1150. kán.; SCFid, Instr. et Normae, 

1973. XII. 6.). 

27. § Budapesti templomokban vasárnap pap hiányában 

szentmise helyett végzett igeliturgiát nem lehet tartani. Templomon 

kívül erre ordináriusi engedéllyel kerülhet sor. Vidéken, ha egy tele-
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pülésen a polgári közigazgatási határon belül szentmisére nincs lehe-

tőség beleértve az előesti szentmisét is, főpásztori megbízással rendel-

kező világi hívő vezetésével lehet vasárnap igeliturgiát és áldoztatást 

tartani - a liturgikus előírások szerint -, hogy a hívek a vasárnapot 

illendően szentelhessék meg (vö. 1248. kán. 2. §). 

28. § Egy-egy templomban a hivatalos miserenden kívül 

napi egy temetési misénél több lehetőleg ne legyen. Ilyen végzésére 

senki sem kötelezhető. Kivételt képeznek az urnatemetővel, vagy te-

metővel kapcsolatos külön kápolnák és templomok. Ott az igények 

szerint lehet gyászmisét tartani. Egy pap azonban egy napon több 

misét nem végezhet, mint amennyit az egyházjog és a főpásztor enge-

délyez (vö. 905. kán.), megtartva a misestipendiumokra vonatkozó 

előírást (vö. 951. kán.). 

29. §  A megbízott világiak liturgikus funkcióikat a főpász-

tor által meghatározott öltözékben kötelesek végezni. 

30. § Erősen ajánlott a ministránsokkal külön csoportban 

lelkipásztori és liturgikus foglalkozásokat tartani. 

31. § A húsvéti vigília megünneplésében és azt követően a 

feltámadási körmenet megtartásában a Püspöki Kar útmutatása az 

irányadó. Kívánatos a hívek fokozatos nevelése a húsvéti vigíliának 

az esti sötétedés utáni megtartására. (vö. az Istentiszteleti Kongregá-

ció Paschalis Sollemnitatis kezdetű utasítása a húsvét megünneplé-

séről 78.). 

32. § A szentmisét a liturgikus előírásoknak megfelelően kell 

bemutatni, ezektől eltérő elemeket nem szabad beiktatni. Ha egy kö-

zösségnek indokoltan sajátos igényei vannak, azokat a szertartás be-

fejezése után lehet teljesíteni. 

33. § Az egyes plébániákra eddig kötelező szentségimádási 

nap előírása megszűnt. Ahol indokolt, ott továbbra is megtartható. 

Legyen azért minden templomban szentségimádási nap vagy szent-

ségimádási óra az év folyamán a híveknek megfelelő időben, de csak 

akkor legyen megtartva, ha előre látható a hívek kellő számú részvé-

tele (vö. Bűnbocsánat és Oltáriszentség szertartáskönyv, 1976, 266.). 

Tilos olyan szentségkitételt tartani, mely egyedül a szentségi áldásért 

van (u.o. 267.). 
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34. § Világi krisztushívők kellő felkészítés után csak a fő-

pásztor előzetes engedélye alapján, az illetékes plébánostól kapott 

megbízás birtokában végezhetik esetenként a temetéseket. Pusztán 

ügynökségtől (Kft, stb.) kapott megbízás alapján temetést senki sem 

végezhet. 

35. § A temetés elvégzésére általában az a plébánia jogosult 

és köteles, amelyiknek a területén az elhunyt lakott. A plébániák, ha 

kívánják, csatlakozhatnak az egyházmegyei szervezésű temetési szol-

gálathoz (TEKOR). A máshol temetkezni szándékozó hívők külön 

kívánságainak teljesítésében az 1177. kánon irányadó. 





 

 

2. A KERESZTÉNY CSALÁD 

A keresztény család szorosan kapcsolódik az Egyház misztériu-

mába, hogy a maga módján részese legyen az Egyház sajátos küldetésé-

nek, az üdvözítés művének: a szentség erejével a keresztény házastársak 

és szülők sajátos állapotuknak megfelelően birtokolják Isten népének 

ajándékát (vö. Lumen Gentium 11.). Emiatt nem csupán 'befogadják' 

Krisztus szeretetét, amikor 'üdvözített' közösséggé válnak, hanem arra is 

meghívást kapnak, hogy 'továbbadják' testvéreiknek Krisztus szeretetét és 

így 'üdvözítő' közösséggé alakulnak. Ily módon tehát a keresztény család - 

az Egyház természetfölötti termékenységének gyümölcse és bizonyossága - 

szimbólummá válik, amely tanúsítja az Egyház anyaságát és részesedik 

benne (vö. Lumen Gentium 41.; Familiaris Consortio 49.). 

A keresztény házaspár és család megszentelődésének sajátos forrása 

és különleges eszköze a házasság szentsége, amely föleleveníti és tökéle-

tessé teszi a keresztség megszentelő kegyelmét. A keresztény házastársa-

kat külön szentség erősíti meg állapotbeli feladataikban és méltó-

ságukban, sőt erre mintegy fel is szenteli őket. Ennek erejével teljesítik 

házastársi és családi kötelességeiket; ez tölti el őket Krisztus lelkületével, 

amely egész életüket hittel, reménnyel és szeretettel hatja át, így halad 

előre egyéni tökéletesedésük és egymás kölcsönös megszentelése, s ezál-

tal együttesen dicsőítik Istent (vö. Gaudium et Spes 48.), s magát a világot 

szentelik Istennek (vö. Familiaris Consortio 56.). 

Isten igéje többször bíztatja a jegyeseket és a házastársakat, hogy je-

gyességüket tiszta, házasságukat pedig osztatlan szerelemmel éljék és 

tegyék gazdaggá. Ez a szerelem ugyanis kimagaslóan emberi jelenség: 

szabadon akart vonzalomban irányul személytől személyre. A szerelem a 

házastársak testi együttlétében is kifejeződik. A bizalmas és tiszta házas-

társi egyesülés tehát tiszteletre méltó erkölcsi érték. A kölcsönös önát-

adást mélyíti el, amely által a házasfelek gazdagítják egymást (vö. Gau-

dium et Spes 48.). 

A keresztény hitvestársak szentségi házasságukkal látható jelei és 

részesei is a titoknak: Krisztus és az Egyház egységének és termékeny 

2201 

2202 

2203 



64 Krisztus papi küldetésében 

 

szeretetének; a házasság szakramentális erejével pedig kölcsönösen élet-

szentségre segítik egymást a házaséletben, a gyermekek vállalásában és 

nevelésében, és ezért életük állapota és szerepük alapján saját ajándékuk 

van az Isten országában (vö. 1Kor 7,7). A házastársak egysége hozza 

létre a családot és a családban születnek a társadalom új polgárai, akiket 

a keresztség Isten gyermekeivé tesz, hogy a századok folyamán fennma-

radjon Isten népe. A szülők legyenek ebben a családi egyházban gyerme-

keik első hithirdetői szavukkal és példájukkal, ápolják mindegyikük sajá-

tos hivatását, különös gonddal pedig a papi hivatást (vö. Lumen Gentium 

11.). Életmódjuk a kovászé legyen: mintegy belülről szenteljék meg a vi-

lágot (vö. Lumen Gentium 31.). 

A jövendő evangelizációja a családban élő egyháztól függ 

(Familiaris Consortio 65.). 

A család nemcsak címzettje az emberi és evangéliumi örömhírnek, 

hanem az evangelizálás hatékony tényezője is (II. János Pál: Beszéd az 

Európai Püspöki Karok Családi és Élet Bizottságai elnökeinek, 1992. no-

vember 26.). 

A házasság ugyanakkor Isten teremtő tervének megvalósítása oly 

módon, hogy a férfi és a nő együtt, egy életre szóló elkötelezettségben 

valósítja meg azt a szeretetkapcsolatot, amelyre maga Isten hívja meg 

őket. 

Ez a szeretetkapcsolat azt is jelenti, hogy merik vállalni, és fel tud-

ják oldani a bekövetkező feszültségeket, tudnak megbocsátani egymásnak. 

Ez az egymás felé fordulás erőforrás. Így kapcsolatuk a szeretet jelévé 

válik. Az egymást szeretni tudás is talentum, amit Isten számon fog kérni 

a házastársakon. 

A házasság egyben hivatás is. Célja a szeretet megélése és tovább-

adása. A házasság kegyelmet közvetítő szentség. Megélése azt jelenti, 

hogy az esküvőn kimondott igent a házastársak mindennap megújítják, 

újra és újra egymás mellett döntenek. Ez nyitottságot, bizalmat, feltétel 

nélküli elfogadást és felelősséget jelent, amely állandó párbeszéd útján 

valósul meg. Ennek integráns része a testi egyesülés, amely új élet fakadá-
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sát is eredményezheti. Ez felveti a felelősségteljes családtervezés kérdés-

körét, amely a házaspárok részéről újra meg újra választ igényel. 

Isten terve már a teremtéstől fogva az ember üdvére irányul. A 

gyermekeken keresztül Isten sok örömteli eseménnyel ajándékozza meg a 

házastársakat, de próbatétel elé is állítja őket. A gyermek Isten ajándéka a 

házastársak egymásközti szeretetének megsokszorozására. A gyermek a 

házaspár számára ajándék: nem csak a „mienk”, hiszen az istengyermek-

ségben testvérünk. Ez a felismerés elősegíti a gyermek felnőtté válásának 

a szülők részéről történő elfogadását. 

A szeretetből alapított és élő család személyek közössége: a házas-

ságra lépett férfi és nő, a szülők és gyermekek, valamint a rokonok közös-

sége (vö. Familiaris Consortio 18.). 

Az idősekre fokozottabban vonatkozik a Redemptor Hominis pápai 

enciklika tanítása: Az ember képtelen szeretet nélkül élni. Magára marad, 

érthetetlenné válik önmaga számára, értelmét veszíti az élete, ha nem ta-

lált, nem kap szeretetet, nem részesülhet benne és nem teheti a szeretetet 

magáévá (Redemptor Hominis 10.). 

Ez a szeretet a kicsinyekkel, a betegekkel, az öregekkel szemben ta-

núsított gondoskodás, a mindennapos kölcsönös szolgálatok, valamint a 

javak, az örömök és bánatok megosztása révén valósul meg. E közösség 

megvalósításában elsődleges szerepe van a szülők és a gyermekek közötti 

nevelői kapcsolatnak, amelyben mindenki ad és kap valamit (Familiaris 

Consortio 21.). 

1. A keresztény családok helyzete 

A nem hívő környezetben felnőtt, nem gyakorló katolikusok egy ré-

sze nem köt sem egyházi, sem polgári házasságot. Mások, bár templomi 

esküvőt akarnak, otthonról rossz tapasztalatokat hoznak. 

A házasságról, szexualitásról a legkülönbözőbb felfogások áradata 

zúdul a hívőkre és nemhívőkre egyaránt. Az Egyház mai tanítását sokan 
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egyáltalán nem, vagy csak hiányosan ismerik, és sokan nem is értik: 

„nyűgnek” érzik és igen számosan a vélt társadalmi átlagnormának meg-

felelően alakítják életüket. 

Ezért annál nagyobb szükség van alapos házassági felkészítésre. E 

felkészítés helye elsősorban a család, amelynek ez a nevelői tevékenysége 

fokozott figyelmet és támogatást igényel: az iskolai és templomi hitokta-

tás, valamint kiemelten a katolikus iskolák, továbbá a jegyesoktatás. A há-

zasságra készülők jó példákat láthatnak az olyan közösségekben, amelyek 

az új házasokat befogadják és segítik hivatásuk tudatos megélésében, 

problémáik megoldásában. 

A gyermek(ek) vállalásában nagy szerepe van a házastársak saját 

családjukban szerzett élményeinek. Ezek jelentősebbek, mint a gazdasági 

vagy egyéb kényelmi megfontolások. 

A gyermekek testi, lelki, szellemi nevelésének alapja a család. Az 

iskola, a templomi közösség, a hittanos csoport, a cserkészet, a családkö-

zösség, stb. erre csak építhet, ezt kiegészítheti. 

Értékében nem, de jellegében más a gyermektelen házaspár által al-

kotott család. Mind számukra, mind a közösség többi gyermekes családja 

számára fontos, hogy szabad idejüket és energiájukat a közösség céljaira 

fordítsák - így válnak annak megbecsült tagjaivá. 

Főegyházmegyénkben a nyugdíjasok száma igen magas, a lakosság-

nak több mint egynegyedét teszik ki. Az elmúlt évtizedekben is rohamo-

san tovább csökkent a több generációs- és nagycsaládok száma. 

A családnak fontos szerepe van az idős családtagok halálig történő 

gondozásában és az arra való testi-lelki felkészítésben. 

Jelenleg a felmérések szerint Főegyházmegyénkben a keresztény 

családoknak alig egyharmadánál valósul meg a család rendszeres közös 

imája, és kis részénél a házaspárok rendszeres közös imája, pedig hatal-

mas erő rejlik benne. A közös élmény, az egység megélése segíti, hogy a 

házastársak egymásért és gyermekeiért imádkozzanak. Ez megerősíti kap-

csolatukat és Istenhez közelebb viszi őket. 

2213 

2214 

2215 

2216 

2217 

2218 

2219 

2220 



 A keresztény család 67 

 

A házastársi-családi közösségnek együttesen kell megtalálnia Isten 

tervét... (Familiaris Consortio 49.). A család nem zárkózhat magába, ha-

nem meg kell nyílnia a nagyobb közösségek felé. Dicséretesek azok a 

kezdeményezések, amelyek a családok közös bekapcsolódását szolgálják 

a plébániai közösség életébe, így a családok számára rendezett találkozók, 

az örömteli együttlétet jelentő rendezvények. 

A családközösségek olyan házaspárokból, ill. családokból álló átte-

kinthető, a bizalom légkörében működő csoportok, amelyek önkéntesen 

gyűlnek egybe. Küldetésük, hogy tagjaik kölcsönös szeretetben élve és 

Jézus Krisztust maguk között tudva, a megélt hitből származó tapasztala-

tokat megosszák egymással. A kisebb családközösségeket 4-6 házaspár 

alkotja, átlagosan havonta találkoznak mindig más család otthonában, s 

beszélgetéseik témája előre meghatározott. Ezenkívül kötetlen együttléte-

ket, közös programokat is szerveznek. 

A családközösségek gyakran lelkiségi mozgalmak, családpasztorá-

ciós szervezetek, egyházi iskolák, plébániák, nagycsaládos vagy fiatal há-

zas szervezetek, esetleg valamilyen egyházi szolgálat köré szerveződnek. 

A családközösségek jelentősége a többgenerációs együttélés meg-

szűnésével fokozódik, hiszen részben annak a gyakorlati életben megje-

lenő segítő szerepét helyettesíti, részben közösségi programjaival meg-

erősíti a házastársi kapcsolatot, amely a család alapja. 

A katolikusok és más keresztények házassága sajátos nehézségekkel 

jár ugyan, mégis a közös keresztség és a kegyelem dinamikus ereje az 

ilyen házasságokban alapot és okot ad a házastársaknak arra, hogy 

megéljék a lelki és erkölcsi értékekben való közösséget (vö. Familiaris 

Consortio 78.). A katolikus és nem keresztény, ill. a katolikus és nem 

hívő házassága más jellegű, de hasonló nehézségű problémákat vet fel.   

  4203, 4205. 

2. Javaslatok 

A családpasztorációnak elsősorban a házastársi kapcsolatok erősí-

tésével kell foglalkoznia, támaszkodva a plébániai lelkipásztorkodásra és 

az ilyen irányban tevékenykedő lelkiségi közösségekre és mozgalmakra.  

  3324. 
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A magyar családok sebzettsége és veszélyeztetettsége miatt az ed-

digieknél nagyobb figyelemmel kell fordulni a krízisbe került vagy sérült 

családok felé. E családok megsegítésének érdekében a lelkipásztorkodás 

működjék együtt a megfelelő egyházi és világi intézményekkel. 

Nem feledkezhetünk meg azokról a sokszor jószándékú, növekvő 

számú párokról sem, akik rendezhetnék kapcsolatukat, de valamilyen ok-

ból eddig nem tették meg azt. 

A házasságra, a családi életre való felkészítés már a gyermekkorban 

elkezdődik. Ebben különös feladatuk van a katolikus iskoláknak és neve-

lőknek. Szükség van segédanyagok kidolgozására, amelyek útmutatást 

adnak, hogy mit és hogyan kell a különböző életkorokban elmondani a 

szexualitásról, a házasságról, a családi életről, a házasságra való felkészü-

lésről. Megfelelő időben szólni kell a természetes családtervezés kérdései-

ről. Szükség van a házaspárokkal való további törődésre is, hogy szembe 

tudjanak nézni a családban jelentkező kérdésekkel. 

A keresztény család - amely az Egyház útja (II. János Pál levele a 

családokhoz, 1994. II. 2.) - legyen a hit és imádság közössége. Kívánatos, 

hogy a családnak legyen meg a saját imaszokása, imaritmusa, amely segít 

megszentelni a napot. 

A házastársak lelkiéletét erősítse a Szentírás és a lelki könyvek kö-

zös olvasása. A családban a gyermekek életkoruknak megfelelően első-

sorban szülői segítséggel ismerkedjenek meg a Bibliával. Nagyon dicsére-

tes, ha a házaspárok és családok az ismertebb kötött imák mellett a zso-

lozsmát és a szentolvasót is végzik és saját szavaikkal is imádkoznak. 

A családban a reggeli-, esti-, étkezés előtti és utáni imák végezhetők 

rendszeresen, a gyermekek életkori sajátosságaitól és a család napirendjé-

től függően. A családi imát elősegítő és erre - valamint az imádságos ün-

neplésre - mintákat adó imakönyveket szükséges kiadni. 

A család közös imaéletének részét képezik a liturgikus imádságok 

is. A keresztelés, elsőáldozás, bérmálás, a liturgikus esztendő időszakai és 

ünnepei (advent, karácsony, nagyböjt, húsvét, stb.), a születésnap, névnap, 

házassági évforduló kiváló alkalom a családhoz igazodó sajátos ünneplési 

formák kialakítására. 

A katolikus családok életében központi helyet nyerjen a vasárnapi 

szentmise. Rendkívül fontos, hogy az Egyházról itt első benyomásokat 

szerző gyermekeknek a szentmise imádságos, örömteli együttlétet  jelent-
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sen. Ezért a plébánosok a hozzájuk tartozó családok igényeit felmérve, ha 

lehetséges, mutassanak be megfelelő időpontban olyan szentmisét, amely 

a családok és gyermekek sajátos igényét figyelembe veszi.   2115. 

A szülők és az egyházközségi vezetők szervezzenek kötetlenebb 

formájú rendezvényeket is, ahol beszélgetés, játék, vagy valamilyen ki-

sebb közösségi munka keretében mód nyílik az ismerkedésre (pl. az idő-

sekkel vagy újakkal), s a szeretet közvetlen gyakorlására.   2115. 

Kívánatos, hogy a házaspárok - főleg a fiatal házasok - közül minél 

többen családközösségeket alkossanak. A családközösség álljon kapcso-

latban a plébánossal vagy más, általa megbízott személlyel - aki lehet vi-

lági is. A közösség közvetlen foglalkoztatása és programjainak szervezése 

a családok, házaspárok, ill. a világi segítők feladata. Ezzel elkerülhető az 

elkülönülés veszélye és egyben lehetővé válik a világiak alkotó szerep-

vállalása. 

A Főegyházmegye minden tagjának - lehetőségeihez mérten - fel-

adata a keresztény család erkölcsi, szellemi értékeinek felmutatása a társa-

dalom számára. Feladatuk közreműködni, hogy a törvények vegyék figye-

lembe a családok érdekeit. Feladatuk, hogy fáradozzanak az anyai hivatás 

és a gyermeknevelés nagyobb megbecsüléséért, az egész életüket és ener-

giájukat az anyaságnak szentelők támogatásáért, a részmunkaidős foglal-

koztatási lehetőségek elterjesztéséért; egyúttal mutassanak rá az édesapák 

nélkülözhetetlen szerepére a gyermeknevelésben. 

Az olyan házaspárokat, amelyekben az egyik fél nem katolikus, az 

egyházközségek éppoly szeretettel fogadják közösségükben, mint a kato-

likus házaspárokat. Mivel a nem katolikus fél a szentmisét sok esetben 

nem látogatja, elsődleges cél legyen a házaspárt együttesen meghívni egy-

házi rendezvényekre, családközösségekbe! A nem katolikus féllel az öku-

menizmus szellemében együttműködve törekedjenek a közös célok meg-

valósítására. Ha eltérő vallási véleményét tiszteletben tartjuk, a közös ér-

tékek kölcsönösen megerősíthetik egymást. 

A családpasztorációs munka hatékonysága megkívánja, hogy a lel-

kipásztorok és segítőik, valamint a családközösségek támogatására egy-

házmegyei családpasztorációs referens kerüljön kinevezésre, akinek mun-

káját a főpásztor által kinevezett tanácsadók és szükség esetén az egyes 

pasztorális régiókban megbízott felelősök segítik. 
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Szükségesnek látszik - ha a kellő feltételek kialakulnak -család-

pasztorációs intézet létrehozása. 

Minden plébánián - vagy kisebb plébániák esetében több plébánián 

közösen - hasznos kijelölni arra alkalmas személyt, aki kapcsolatot tart az 

egyházmegyei családpasztorációs referenssel, s aki a plébániai családpasz-

torációt - a plébánossal egyetértésben - összefogja, a családközösségeket 

megszervezi vagy abban segédkezik. 

A lelkipásztori gondoskodás terjedjen ki az elvált, de új házasságot 

nem kötöttekre, illetve a csonka családokra is. Erősítse őket a felbontha-

tatlan házassághoz való hűségükben. 

Az elváltak, de újraházasodottak lelkipásztori gondozásával kapcso-

latban irányt ad II. János Pál pápa tanítása, amelyben kéri a papokat és a 

hívek közösségét, támogassák az elváltakat: „Buzdítsák őket arra, hogy 

hallgassák Isten igéjét, vegyenek részt a szentmisén, imádkozzanak, gya-

korolják a szeretet cselekedeteit... neveljék gyermekeiket a keresztény hit-

ben... Az Egyház nem engedi gyónni, áldozni őket..., de bizalommal hiszi, 

hogy elnyerhetik Istentől a megtérés és az üdvösség kegyelmét, ha kitar-

tanak az imádságban, a bűnbánatban és a szeretetben” (Familiaris 

Consortio 84.). - Az elváltak lelki gondozása minden plébánia tevékeny-

ségének szerves része. E munkára Budapesten külön plébánia (Budapest-

Terézváros) is kapott megbízást, ahonnan útmutatás kérhető. 

Rendelkezések 

36. § A főpásztor a pasztorális szakterület helynökének ja-

vaslatára családpasztorációs felelőst nevez ki, aki tevékenységét en-

nek a helynöknek irányításával és felügyeletével végzi, állandó mun-

kakapcsolatban egy házaspárokból és szakértőkből álló tanácsadó 

testülettel. Összeköttetést tart a társadalmi kapcsolatok felelősével, az 

egyházi egyesületek és mozgalmak felelőseivel, az Egyházmegyei Sze-

retetszolgálat Központjával, valamint szükség szerint az Egyházme-

gyei Hivatal más osztályaival és felelőseivel. 

37. § A családpasztorációs referens feladata a családpasz-

toráció területén dolgozó papok és világiak támogatása, minél több 
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világi bekapcsolása e munkába, s a témába vágó lelkipásztori kezde-

ményezések támogatása, koordinálása. 

38. § Az egyes régiókban régiófelelősök segítik a család-

pasztoráció összehangolását. Megbízásukat a szakterület helynökének 

javaslatára, a főpásztortól kapják. 

3. A MEGÚJULÓ PAPI ÉLET 

Minden papi hivatás és küldetés a Második Isteni Személytől, a Fiú-

tól ered (vö. Mt 28,19). Ő az Örök Főpap, akit az Atya küldött, hogy fel-

tárja Isten szeretetét és megváltsa a világot. Jézus Krisztus földi életében 

apostolokat választott ki, hogy szóval és tettel tanúságot tegyenek róla, 

jelenvalóvá tegyék Krisztus áldozatát, és gondozzák a rájuk bízott nyájat 

(vö. Lumen Gentium 28.). 

Mivel minden papi küldetés Jézus Krisztustól ered, azért a papi élet 

forrása is az Ő személye kell hogy legyen. Jézus élete, tanítása, erkölcsi 

magatartása, áldozatvállalása örök példa minden pap számára (vö. Jn 

14,6). Az Üdvözítő azonban nemcsak példa, hanem kegyelemforrás is, 

hiszen Ő nem hagyta magára választottait, hanem Szentlelke által azóta is 

megvilágosítja értelmüket, erőt, lelkesedést önt a szívükbe (vö. Jn 16,13). 

A Jézus Krisztussal való bensőséges személyes kapcsolat ezért a papi élet 

forrása kell hogy legyen. A lelkiélet mesterei is azért ajánlják a minden-

napi szentmisét, elmélkedést, lelkiismeretvizsgálatot, mert ezek a Krisz-

tussal való személyes és bensőséges kapcsolat legalapvetőbb módjai (vö. 

XII. Pius, Menti Nostrae: AAS 42, 1950, 670.). 

Különösképpen is hangsúlyoznunk kell a celibátus erényének az ér-

tékeit és fontosságát, amelyet Jézus ajánlott apostolainak (vö. Mt 19,12), 

hogy teljes odaadással tudják Istennek szentelni magukat és osztatlan 

szívvel kövessék Őt (vö. 1Kor 7,33). Bár ennek a kiválóan a papi élethez 

tartozó eszménynek más motívumai is vannak, mint például a hatéko-

nyabb munkálkodás az Egyházban, az alapvető szempontot mégis a 

Krisztusnak való teljes önátadás jelenti (vö. VI. Pál, Sacerdotalis 
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Coelibatus 23, 24.). A pap önként vállalta a celibátust, melynek a lelki-

pásztori életben gyümölcsöző pozitív hatásai vannak. 

A Krisztussal való bensőséges személyes kapcsolat fontosságának 

kiemelésekor a Boldogságos Szűz Mária lelkülete példaértékű a pap szá-

mára is. Ő egész életében a legteljesebb lelki egységre törekedett Szent 

Fiával, azonosult vele emberi érzéseiben, fájdalmában és részesült a feltá-

madt Krisztus dicsőségében is (vö. Lumen Gentium 56, 59.). Jézus édes-

anyjának a hite, alázatos élete és lelkülete eszménykép minden pap szá-

mára (vö. Presbyterorum Ordinis 18.). 

1. Az Egyház szolgálatában 

Az evangélium tanúsága szerint Jézus Krisztus nemcsak apostolokat 

küldött, hanem közösséget is alapított, hogy az üdvösség művét folytassa 

az idők végezetéig (vö. Ad Gentes 1.). Ez a közösség az Egyház, amellyel 

az Üdvözítő, mint menyasszonnyal eljegyezte magát (vö. Ef 5,22), életét 

és küldetését magáénak vallotta. 

A feltámadt és megdicsőült Krisztus, az Örök Főpap választottait az 

Egyházon keresztül szólítja meg és őket az Egyház szolgálatára hívja. A 

meghívott tehát Isten népéhez tartozik, amelynek egyetemes küldetését 

kell szolgálnia egyéni törekvéseivel és áldozataival (vö. 1Pét 2,9-10). 

Szent Pál az élő emberi szervezet szemléletes képét is használja, amely-

nek a feje Krisztus (vö. Kol 2,19). A menyasszony és az élő test hasonla-

tából világosan kitűnik, hogy a papnak a munkáját mindig az Egyház te-

vékenységével összhangban kell végeznie, egyéni tehetségével, adottsá-

gaival gazdagítva azt. 

Az Egyházhoz való szolgálati jellegű tartozás sajátos lelkiséget kí-

ván meg a paptól. Ennek a lelkiségnek a legfontosabb jellemzői a követ-

kezők: felelős együttműködésre készen engedelmeskednie kell elöljáró-

inak, akik különleges kegyelmet kaptak az Úrtól, de akik fokozottabb 

mértékben felelősek is a rájuk bízottakért; figyelmes szeretettel együtt kell 

működnie a paptestvérekkel a közös cél érdekében, végül jó pásztor 
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módjára gondoznia és irányítania kell a rá bízott közösséget (vö. Lumen 

Gentium 28.; Presbyterorum Ordinis 8.). 

Ezeknek a feladatoknak, amelyek a papi élet lényegét képezik, a 

lelkipásztor csak úgy tud eleget tenni, ha az Egyházhoz mint édesanyjához 

ragaszkodik, figyelmesen hallgat szavára, mindenben a javát keresi és 

megóvja azt minden külső támadással szemben. 

2. A papi élet jellemzői 

Jézus Krisztus prófétai küldetésében való részesedés a pap számára 

elsősorban azt jelenti, hogy mint küldött, azaz apostol tanúságot tesz kül-

dőjéről, annak életéről, tanításáról az egész világon (vö. Mk 16,15). A 

küldetés tehát nem pusztán csak szóban történő igehirdetést jelent, hanem 

magatartást, életpéldát is, amely vonzó minden ember számára (vö. Evan-

gelii Nuntiandi 41.). 

Az apostoli küldetés tudata a pap lelki életében is meg kell hogy 

nyilvánuljon. Ennek megfelelően a papnak törekednie kell arra, hogy lé-

lekben azonosulni tudjon küldőjével, Jézus Krisztussal (vö. Fil 2,5), és 

mindent el kell követnie azért, hogy lélekben azonosulni tudjon azokkal, 

akikhez küldetése szól (vö. 1Kor 9,22). Ezért a papnak a Krisztussal való 

bensőséges személyes kapcsolat mellett jól kell ismernie a rábízottak sa-

játos gondjait, lelki igényeit, hitben való jártasságukat, sőt evilági prob-

lémáikat is. 

Jézus Krisztus pásztori küldetésében való részesedés azt jelenti, 

hogy a pap lelkipásztori szolgálata által Isten jelévé és ajándékává válik a 

rábízott közösségben. 

A pap a szentelésben eltörölhetetlen jegyet kap a Szentlélektől, ily 

módon a szolgálati papság nemcsak fokozatban, hanem lényegben is kü-

lönbözik az egyetemes papságtól (vö. Lumen Gentium 10.), amely a be-

avató szentségekhez kapcsolódik. 

A szentelésben kapott eltörölhetetlen jegy, amely által Krisztus 

megpecsételi, lefoglalja választottját, arra rendeli a papot, hogy jellé vál-
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jon Krisztus közösségében, az Egyházban (vö. II. János Pál, Novo Incipi-

ente 7.). Az evangéliumi példázat a nyájról és a pásztorról világosan mu-

tatja, hogy a felszentelt pap Krisztus főségéből és pásztori feladatából is 

sajátosan részesül, ily módon az Egyházban vezető és irányító szerepet 

tölt be. 

A pap, mint Isten embere, egyben ajándék is a közösség számára 

(vö. II. János Pál, Novo Incipiente 4.). A jel-szerep ugyanis nemcsak azt 

jelenti, hogy a pap a közösségben szervező munkát végez, hiszen ezt a 

feladatot adott körülmények között más is el tudná látni, hanem azt is, 

hogy jelenlétével magát Krisztust képviseli. A pap jelenléte a közösség-

ben ontológiai szervező erő, hiszen az eucharisztikus áldozat - amit a 

szolgálati papság mutat be - a keresztény közösség létének és lelkiségének 

a középpontja. 

A papi tevékenységek közül Krisztus áldozatának megjelenítése, az 

eucharisztia szolgálata a legkiemelkedőbb, ennélfogva az eucharisztia a 

papi élet középpontjában áll. Az eucharisztikus áldozat bemutatásában 

tapasztalja meg a pap Krisztussal, mint Fővel és az ő Titokzatos Testével, 

az Egyházzal való legbensőségesebb egyesülését. Éppen ezért a Krisztus-

tól nyert küldetések közül magát a papi küldetést hangsúlyozza leginkább 

mind a Szenthagyomány, mind a jelenkor teológiai tanítása. 

Korunkban a pap erkölcsi magatartása különleges hangsúlyt kapott, 

mert a szekularizált gondolkodásmód elsősorban a viselkedés és az erköl-

csi erények gyakorlása alapján ítéli meg az embert, és így a papot is. A 

pap erkölcsi magatartása hitéből, hivatásából ered. Az Istennel megélt 

bensőséges, személyes kapcsolat alakítja, formálja egyéniségét, amelynek 

olyan alapmagatartásban kell megnyilvánulnia, amelynek alapja a szeretet 

(vö. II. János Pál, Pastores dabo vobis 23.). 

3. A pap lelki élete 

A fárasztó lelkipásztori munka, a napi többszöri misézés, a temeté-

sek, a megnövekedett hitoktatási óraszám, az egyházközségek újjászerve-

zése, a fíliák ellátása szellemileg, pszichikailag és fizikailag rendkívül 

igénybeveszik a papokat. Ehhez a megnövekedett munkához az erőt csak 

intenzív lelki élettel lehet biztosítani. A paptestvérek jól ismerik a lelki 
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élet alapvető forrásait, mégis szükséges, hogy ezeket újragondolják, és a 

forrásokból való töltekezéshez segítséget kapjanak. 

Szükséges, hogy a pap napi programjában megfelelő helyet kapjon 

az imádságos élet: az eucharisztia napi megünneplése megfelelő előké-

születtel és hálaadással; a gyakori gyónás és a lelkivezetés; a zsolozsma 

teljes és buzgó elimádkozása, amely mindennapi kötelezettség; a szoros 

értelemben vett elmélkedés; a lectio divina, vagyis lelkiolvasmány; a belső 

csend megteremtése, különösen a lelkigyakorlatok és a rekollekciók 

idején; a Mária-tisztelet ápolása, amelynek kifejezője a rózsafüzér; a ke-

resztút és más imádságok; a szentek életének gyümölcsöző olvasása. 

(Directorium pro presbyterorum ministerio et vita, 1994. 39.). 

A lelki élet alapja az Istennel való bensőséges személyes kapcsolat. 

Ez a kapcsolat elsősorban az egyéni hozzáállástól függ, azonban a szemé-

lyes kapcsolat elmélyítését segédeszközök, mint például a lelki könyvek 

nagymértékben elősegíthetik. Ezek a könyvek egyrészt általános alapelve-

ket adhatnak a lelki életben való előrehaladásra, az „életszentség útjára” 

vonatkozóan, másrészt az egyéni tapasztalatok leírása által segítséget ad-

hatnak a konkrét egyéni problémák megoldására vonatkozóan is. 

 

A lelkivezetés minden pap alapvető lelki igénye, hiszen minden pap 

fontosnak tartja, hogy lelki előrehaladását valaki figyelemmel kísérje, to-

vábbá, hogy lelki problémák, nehézségek idején valakitől lelki megerősí-

tést kapjon. Sajnos, sok paptestvérnél a nagy távolság, a betegség, az 

öregség, és nem utolsó sorban a sok munka miatt ez a lelki segítségnyújtás 

csak nehezen valósítható meg. 

Az egyházmegyés papi rekollekciók feladata a lelkipásztorok lelki 

megújulásának az elősegítése. A rekollekciók jelenlegi formájukban nem 

tudják teljes mértékben kielégíteni ezt az igényt, mert rövid az együtt töl-

tött idő, és sok esetben az elfoglaltság gátolja meg a papot, hogy részt ve-

gyen a délelőtti összejövetelen. 

Az Egyházi Törvénykönyv nem határozza meg, hogy a papok mi-

lyen időközönként vegyenek részt lelkigyakorlaton. Ennek szabályozása a 

részleges jog feladata (vö. 276. kán.). Örvendetes jelenség, hogy sok pap 

lelkiségi mozgalom, közösség keretében, vagy más rendezésben a meg-

kívántnál gyakrabban is végez lelkigyakorlatot. Lelkigyakorlat céljából 

egyébként minden évben eltávozhat a plébános és a káplán állomáshelyé-
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ről. Ez nem számít bele szabadságának idejébe (vö. 533. kán. 2. §).  

  2326, 3153, 57. §. 

4. A pap szellemi élete és pihenése 

Felgyorsult világunkban a lelkipásztorok szellemileg is jobban 

igénybe vannak véve. Korunk embere igényesebbé vált. A hívők is azt kí-

vánják, hogy a lelkipásztor a teológiában és a világi ismeretekben járatos 

legyen, az evangélium üzenetét a kor szellemi kívánalmainak megfelelően 

hirdesse. Ezeknek az igényeknek a kielégítése fokozottabb szellemi erőfe-

szítést, továbbképzést kíván meg a paptól. Ebben hasznos segítséget nyújt 

a teológiai szakirodalom, valamint a papság számára tartott továbbképző 

előadások. 

A szent tudományokban való szellemi gazdagodás és elmélyülés ko-

runk papi életének további jellemzője kell hogy legyen. Ennek a feladat-

nak a pap csak akkor tud eleget tenni, ha állandóan képezi magát. A 

szentírástudományok kutatásainak eredményeit ismerve naponta elmélke-

dik Isten Igéjéről, bőven merít a gazdag Szenthagyományból és az Egy-

házi Tanítóhivatal legújabb megnyilatkozásait ismerve alkot ítéletet az 

Egyházban felvetődött filozófiai, teológiai, erkölcsi és jogi jellegű problé-

mákról. 

Mivel senki sem képes a szent tudományok minden ágában a leg-

újabb kutatásokkal lépést tartani, ezért hasznos, ha a pap az általános tájé-

kozottság mellett egy tudományos területen különösen elmélyíti a tudását, 

amellyel a paptestvéreket is gazdagítani tudja. 

Az Egyházi Törvénykönyv és a részleges jog nem írja elő, hogy egy 

papnak mennyi szabadság jár, de jelzi, hogy évente biztosítandó és elégsé-

ges szabadsága legyen (vö. 283. kán.). A plébánosoknak és a káplánoknak 

szabadság címén évente legfeljebb egy hónapig szabad a plébániáról eltá-

vozniuk (vö. 533. kán. 2. §; 550. kán. 3. §). Vannak olyan paptestvérek, 

akik évek óta dolgoznak úgy a plébániájukon, hogy nem volt alkalmuk 

hosszabb időre szabadságra menniök.   2322, 3153, 57. §. 

A papság nagyobbik részének meggyőződése, hogy a szabadság 

központi megszervezésével, szerzetesek, nyugdíjasok, plébániákhoz nem 

kötött papok segítségével, továbbá a szentmisék számának az ésszerű 

csökkentésével és az igeliturgia bevezetésével a nyári szabadságolás job-
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ban megoldható. Ezekre a módokra a közelmúlt számos jó példája is bá-

torít. 

5. A pap közösségi élete 

A lelkipásztor egy vagy több plébániaközösség szellemi és lelki irá-

nyítója, így szükségszerűen közösségi életet él. Életformája azonban kü-

lönbözik a rábízott hívekétől. Celibátusban él, életének nagy részét az 

imádság, az evangélium hirdetése, a lelkipásztori munka tölti ki. Sajátos 

életformája miatt a papnak sajátos problémái is vannak, amelyeket csak 

paptestvéreivel és elöljáróival tud megbeszélni. Emiatt rendkívül fontos, 

hogy közvetlen kapcsolatban legyen főpásztorával, legyenek pap barátai 

és ha lehet, egy papi közösséghez is tartozzon. 

A papok közösségi életéhez alapvetően hozzátartozik a főpásztorral 

való közvetlen kapcsolat. Változó világunkban különösen szükség van 

erre, hiszen a lelkipásztoroknak folytonosan új nehézségekkel kell meg-

küzdeniük. Az egyházmegye papjai ezért igénylik, hogy püspökük szemé-

lyesen, vagy helynökei útján legyen közöttük, adjon lehetőséget a rend-

szeres találkozásra, és látogassa a plébániákat. Ha lehet, meghatározott 

időben lelkipásztori beszámolóra fogadja az esperesi kerület papjait. 

A tapasztalat szerint a lelkipásztorok igénylik a papi összejövetele-

ket. A hivatalos összejövetelek (esperesi korona, rekollekció, tovább-

képző, lelkigyakorlat) kevésnek bizonyulnak, és a paptestvérek más mó-

dokon is keresik az egymással való kapcsolatot. A papok egy jelentős ré-

sze papi közösségekhez is tartozik (pl.: Unio Cleri, imaközösségek, lelki-

ségi mozgalmak közösségei, munkaközösségek, fiatal papok közösségei, 

évfolyam-találkozók). 

Vannak azonban olyan paptestvérek is, akik még nem találtak kö-

zösségre, egyrészt azért, mert nemrég fejezték be szemináriumi tanulmá-

nyaikat, másrészt azért, mert az állandó elfoglaltság, vidéken pedig a nagy 

távolság ezt nem teszi lehetővé. 

Az idős és beteg paptestvérek kikerülnek a lelkipásztori élet ritmu-

sából, sokszor magányossá válnak. Fontos, hogy a paptestvérek velük 
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többet törődjenek, hiszen ők a nagyon nehéz évtizedekben becsületesen 

helytálltak és személyes példájukkal is segítették a híveket.  2344. 

6. Javaslatok 

A klerikusok különös módon is kötelesek az életszentségre töre-

kedni. Kötelességük a szent zsolozsma végzése, lehetőség szerint papi 

együttlétük alkalmával testvéri közösségben végezzék azt. A híveket is 

kapcsolják be az Egyház imájába (vö. 276. kán. 2. § 3.).   2131, 2227. 

A klerikusok megszentelődését szolgálja az is, ha törekednek egy-

szerűen élni, tartózkodnak mindentől, ami hiábavalóságnak tűnik (vö. 

282. kán. 1. §). 

Vannak olyan papok, többnyire azonos lelkiséghez tartozók, akik a 

papi közösség elmélyültebb formáira éreznek vágyat. Ha törekvésük érett, 

a II. Vatikáni Zsinat felhívásának megfelelően az Egyházmegyei Hatóság 

lehetőséghez mérten támogassa őket. A papi élet új és vonzó útjainak ke-

resése a hivatásébresztés és hivatásgondozás terén is nagy jelentőségű. 

Nyomatékosan ajánlott a papi közösség kifejezéseként a nagycsütör-

töki olajszentelési misén való részvétel. 

Szükséges egyházmegyei spirituálisok kinevezése, akik figyelemmel 

kísérik a papok lelki igényeit, megszervezik a rekollekciókat és ösztönzik 

a papi közösségek létrejöttét, továbbá segítenek a beteg vagy megfáradt 

paptestvérek lelki megerősítésében. 

A papi egységet jobban szolgálná, ha az eddigi két havonkénti talál-

kozás mellett vagy annak alternatívájaként időnként egy alkalommal egy 

egésznapos rekollekció lenne, amelyen a paptestvérek a főpásztorral 

együtt vennének részt. A találkozón lenne koncelebrált szentmise, elmél-

kedés, a papságot érintő lelki problémák megbeszélése. 

A plébániák vizitációja, amelyet a főpásztor vagy megbízottja vé-

gez, terjedjen ki a szakpasztorációs szempontokra is és legyen az ötéves 

lelkipásztori terv része. 
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Az évenkénti egyházmegyei és teológiai továbbképzők biztosítsák, 

hogy a papság a teológiai kutatások eredményeit jobban megismerje, tu-

dományos ismereteit megfelelően elmélyítse és azokat a lelkipásztori élet-

ben kellően felhasználhassa. Ezt évi többszöri továbbképző előadások is 

helyettesíthetik alternatív módon. A továbbképzés ügyének legyen egy-

házmegyei felelőse. 

Mivel a papnak is szüksége van rendes heti pihenésre, biztosítani 

kell a szabadnapot. A papi összejövetelek szempontjából is különösen al-

kalmasnak látszik erre a szerdai nap. 

A szervezett és spontán formában meglévő papi közösségek életé-

nek, tevékenységének megismertetése kívánatos a papnövendékek, a pá-

lyakezdő és az erre rászoruló papok számára. A rekollekciók és a tovább-

képzők új rendje is elősegíti a baráti kapcsolatok és a papi közösségek ki-

alakulását. A papok maguk is kapcsolódjanak be ezeknek az életébe. 

Fontos, hogy a papok minél több időt fordítsanak a sajátos lelki-

pásztori feladatokra, vagyis: az igehirdetésre, a megszentelésre és híveik 

közösségének a vezetésére. Ezért kívánatos az adminisztratív feladatoktól 

való tehermentesítésük.   3532. 

A megfáradt, idős, beteg paptestvéreket gyakoribb látogatással, a 

közös ünnepekre való meghívással és kisebb feladatokra való megbízással 

lehet a papok közösségében megtartani. A nagyobb plébániák, ha mód-

jukban áll, adjanak helyet az idősebb nyugdíjas paptestvéreknek, akik ily 

módon közösségben maradhatnak, és segítséget tudnak adni a lelkipász-

tori munkában. 

A lelkipásztori munka megkívánja, hogy együttműködés legyen az 

egyházmegyés és a szerzetes papok között. Célszerű tehát a közös össze-

jövetelekre az egyházmegyés papokon kívül a lelkipásztori megbízással 

rendelkező szerzeteseket meghívni, velük a lelki, szellemi kapcsolatot 

ápolni. Az egyházmegyei és szerzetes papok törekedjenek lelkipásztori 

feladataik közös megszervezésére, a munkák megosztására, szakcsopor-

tokban való együttműködésre.  3416. 

A lelkipásztorkodó papság munkáját diakónusok is segítik. A gyü-

mölcsöző papi munka megkívánja, hogy ők is jobban megismerjék a papi 

élet gondjait és örömeit. Ezért ajánlatos, ha az állandó diakónusok is részt 
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vesznek a papi összejöveteleken, lelki, szellemi továbbképzőkön, és a 

papsággal közösséget alkotnak.  2502, 2514. 

Lelki törődést igényelnek azok a paptestvérek, akik elhagyták hiva-

tásukat. A testvéri szeretet és a lelki segítség rájuk is vonatkozik. Keresni 

kell a lehetőségek szerint annak a módját, hogy bekapcsolódjanak az Egy-

ház életébe. 

Az elmúlt évtizedekben sokat beszéltek a papi identitás válságáról, 

amelynek oka sokak szerint az, hogy a gyorsan változó világban az örök 

értékeket őrző pap nehezen találja meg a helyét. Az utóbbi évek tapaszta-

lata azonban azt mutatja, hogy a változó világ igényt tart a kereszténység 

maradandó értékeire és azt várja el a paptól, hogy ezeket az értékeket 

egyre jobban megélje és korszerű módon hirdesse. Isten műve sohasem 

ismétlődik meg, ő mindig új formákat talál vándorló népe számára... A 

Szentlélek mindig új utakat sugall, és ezt azokon az embereken keresztül 

teszi, akik mélyen megélik hitüket. (II. János Pál pápa 1991. augusztus 20-

án a MKPK-nak Budapesten tartott beszédéből). 

Rendelkezések 

39. § Budapesten több helyen és Esztergomban rekollekciós 

és továbbképző előadásokra kerül sor, amelyek a papság számára kö-

telezőek. A rekollekciós kötelezettségnek azonban eleget tesz az is, aki 

a főpásztor jóváhagyásával szervezett egésznapos lelki programon évi 

két alkalommal, illetve az egyházmegyei rekollekciók tematikájába 

bekapcsolódó papi közösség rendszeres összejövetelein megjelenik. 

40. § A papok érezzék kötelességüknek, hogy legalább három 

évenként lelkigyakorlaton vegyenek részt. Mivel azonban a lelkigya-

korlat évi elvégzése is ajánlatos, erre minden évben külön szabadság 

lehetséges. 

41. § Az elhunyt papokért minden pap „ex caritate” ajánljon 

fel egy-egy szentmisét. 
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4. PAPKÉPZÉS ÉS HIVATÁSGONDOZÁS 

Jöjj és kövess engem - hangzik föl sokszorosan Jézus ajkán a hívó 

szó (Mk 1,16; Jn 1,43), mert az aratni való sok, a munkás kevés. Így in-

dokolja meg a máig is igaz tényt és a megoldást is hozzáfűzi: kérjétek az 

aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásba! (Mt 9,37-38). E két kije-

lentése feltárja a hivatás két irányát: a hívást az Isten részéről és a választ 

az ember részéről egyéni és közösségi létében. 

1. Az Egyház tanítása a hivatásokról 

Az evangéliumok tanúsága szerint hívás és válasz egybetartozik, 

együtt alkotják a hivatást. Jézus mindkét irányból ébreszti és támogatja a 

meghívottakat: kiválaszt, hív és küld (Mt 10,1-4; Lk 5,1-11; Jn l,35-51). 

Ugyanakkor segíti is őket az elkötelezettség vállalásában, amikor példát 

ad nekik (Jn 13,15), mindent megmagyaráz (Mk 4,34), próbára teszi őket 

(Mk 6,7-12,30), sőt azonosítja velük magát (Lk 10,16), és saját küldeté-

sének folytatását bízza rájuk (Jn 20,21). 

Jézus nyomán az apostolok is nagy gondot fordítottak arra, hogy 

kiket válasszanak ki munkájuk folytatására, ill. segítőtársakul. Olyat ke-

ressetek, aki feddhetetlen... Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján,... 

Képes legyen buzdítani... (Tit 1,6-9). Így folytatták Jézus példája és 

megbízása szerint Isten templomának, vagyis az Egyháznak az építését. 

A mai kor számára a II. Vatikáni Zsinat az Optatam Totius kezdetű 

határozatában fogalmazta meg a papi hivatást érintő tennivalókat. 

A hivatások forrásai a hitben és szeretetben élő családok, a virágzó 

életű plébániák, továbbá a papok vonzó, derűs élete, valamint a tanítók és 

nevelők a természetes emberi alapok megteremtésével. A hivatások ügyé-

nek leghatékonyabb segítői pedig az állhatatos ima, a krisztusi szellemű 

vezeklés, a felajánlott szenvedések, az alapos és korszerű vallásoktatás, 

az eucharisztia tisztelete, a bűnbánat, a liturgia ünneplése, lelkigyakorla-
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tok végzése, a példaadó papi életekkel, a kispapokkal és szerzetes növen-

dékekkel való találkozás (vö. Optatam Totius 2.). 

A hivatások teljes kifejlődésének helye a nagyszeminárium. Itt kell 

felkészíteni a növendékeket az ige, az istentisztelet és a megszentelés 

szolgálatára, valamint a pásztori szolgálatra. Így azt a Krisztust tudják 

képviselni a hívek előtt, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha-

nem, hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért 

(Mk 10,45; vö: Optatam Totius 3, 4.). 

Mindehhez alkalmas nevelőkre és megfelelő nevelésre van szükség. 

Az elöljárók és tanárok a rektor vezetése alatt a lelkület és tevékenység 

igazi közösségét alakítsák ki egymás között és a növendékekkel, hogy a 

szeminárium az egyházmegye szíve legyen (vö. Optatam Totius 5.). 

A lelki nevelés feladata, hogy a növendékek megtanuljanak benső-

séges és állandó közösségben élni Istennel és az Egyházzal. Ismertessék 

meg a növendékekkel a papi élet terheit és veszélyeit (vö. Optatam Totius 

8, 9, 10.). Segíteni kell őket ezek egészséges lelkületű feldolgozására. 

Az önnevelés céljához tartozik: megfontolt és nagylelkű választás-

sal éretten tudják testüket és lelküket felajánlani az Úrnak; a szabadsá-

gukkal okosan éljenek, dolgozzanak szorgalmasan, egyéni kezdeménye-

zésből is; tanulják meg a dialógust és az együttműködést társaikkal és a 

világiakkal (vö. Optatam Totius 11.). 

A tudományos képzés a növendékek elmélyült oktatására töreked-

jen, ne csupán az ismeretek puszta közlésére, hogy az alaposan megis-

mert katolikus tanítás lelkiéletük táplálékává váljon és képesek legyenek 

azt a papi szolgálatukban hirdetni, magyarázni és megvédeni (vö. 

Optatam Totius 16, 17.). 

A lelkipásztori képzés megköveteli az alapos felkészítést a hitokta-

tásra, a szentbeszédre, a liturgia végzésére, a szentségek méltó kiszolgál-

tatására, a karitatív tevékenységre, a lelkivezetésre, a keresők kellő útba-

igazítására (vö. Optatam Totius 19, 20, 21.). 
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A felvételkor tanúsított határozott magatartás és a komolyabb al-

kalmassági vizsga még a fájó paphiány esetén is elengedhetetlenül fontos 

(vö. Optatam Totius 6, 13.). 

1991-ben a Pastores Dabo Vobis kezdetű apostoli buzdításban 

maga a Szentatya fogalmazta meg a hivatásgondozás fontosságát, amely a 

2000. év közeledtével nagy kihívást jelent az Egyház számára. Meg kell 

teremteni az új körülmények között is a feltételeket, hogy Isten szüntelen 

hívása nyitott szívekre és halló fülekre találjon. Élő csak élőből születik - 

ez az általános elv érvényesül itt is: hivatások ugyanis csak a hivatásuk-

nak élő közösségekben születhetnek. Ilyen légkört kell teremteni a csalá-

dokban és a plébániákon. 

Szükséges a hivatásgondozás is. Segíteni kell, hogy a hivatásgon-

dozásban résztvevő személyek és közösségek elkötelezettségükben meg-

szilárduljanak, szolgálatuk végzéséhez felkészítést kapjanak. A főpásztor 

legfőbb feladatai közé tartozik ébren tartani a hívekben és a papokban en-

nek tudatát és biztosítani a feltételeket. A papoknak vezetniük és segí-

teniük kell a keresztény családokban, a katolikus iskolákban, lelkiségi 

mozgalmakban, kisközösségekben, ifjúsági szervezetekben és a minist-

ráns foglalkozásokon a hivatásgondozás munkáját. 

Intézmények és eszközök is szükségesek a hivatásgondozás szolgá-

latában. Ezért létesüljenek: egyházmegyei hivatásgondozó központok, 

lelkigyakorlatos házak, elcsendesülési lehetőségek, újságok, könyvek, 

szórólapok, amelyek mindenkinek elérhetőek legyenek. Az egész egyházi 

közösség érezze át felelősségét, hiszen meghívó és meghívott egyszerre. 

2. A hivatások jellemzői Főegyházmegyénkben 

2.1. A hivatások forrásai, a gondozás felelősei és formái 

Az elmúlt 10 évben 43 papi és 32 szerzetesi hivatás indult Főegy-

házmegyénk plébániáiról (a területi átszervezés előtti adatok). Legtöbb 

hivatás valamilyen közösségi háttérrel rendelkezik: jó családi, jó plébá-

niai hittanos, illetve lelkiségi közösség. Az egyházi iskolák jó termőtala-

jai a hivatásoknak. A papok, szerzetesek 35 %-a köszönheti iskolájának 

hivatásának kibontakozását. 

2411 

2412 

2413 

2414 

2415 



84 Krisztus papi küldetésében 

 

A hivatásgondozó lelkigyakorlatok már 15 éve szolgálják a fiatalok 

hivatásának tisztázását. Ezek elsősorban lelkiségébresztő és lelkiéletet 

mélyítő együttlétek, melyek segítik a hivatás felismerését. Nyaranként a 

kezdeti 50-60 fiúrésztvevő után most már két korosztályban (VII-VIII. 

osztályosok és középiskolások), fiúk és lányok számára 250-300 résztve-

vővel folynak. A lelkigyakorlatokra plébániáink l/3 része küld fiatalokat. 

Kispapok és világi segítők a csoportmunkák vezetésében vettek 

részt a fiatalok szolgálatában, így maguk is gazdagodva gazdagították 

csoportjaikat. A bizottság több szerzetesrenddel is kapcsolatot alakított ki 

a lelkigyakorlatok megszervezésére. Így a ferencesek és a Szatmári Ir-

galmas Nővérek ezideig helyet biztosítottak. A Miasszonyunkról Neve-

zett Szegény Iskolanővérek és a Szociális Testvérek, valamint a Patrona 

Hungariae Gimnázium diákjai is részt vállaltak a lelkigyakorlatok vezeté-

sében. 

A hivatásébresztés más, hagyományos és újszerű formái is élnek 

egyházmegyénkben. Az elsőcsütörtöki illetve elsőszombati imaalkalmak 

már léteznek és ma már a legtöbb templomban megvalósíthatók. Az egy-

házi hivatások vasárnapján sok helyre hívnak kispapokat, szerzeteseket 

prédikálni, beszélgetni a hivatásról, hivatásukról. A papok többször tér-

nek ki a prédikációban és a katekézisben az egyházi hivatás fontosságára, 

szépségére és nehézségeire. Az örömmel, lelkesen megélt papi élet sze-

mélyes példájának fontossága mellett a szépen végzett liturgia szerepét is 

többen hangsúlyozzák. A fiatalokkal való személyes foglalkozás, beszél-

getés, kirándulások és hittanos táborok szervezése mind alkalmasabbá 

teszi a fiatalokat az isteni hívás felismerésére. 

2.2. A szeminárium 

A jelenlegi szemináriumi életben nem annyira a képzés színvonalá-

val, mint inkább a képzési területek aránytalanságával kapcsolatban me-

rülnek fel kérdések. 

Belső aránytalanságok és szélsőségek mutatkoznak meg a korlátlan 

szabadságvágy és a korlátozott felelősségvállalás aránytalansága, az áldo-

zatkészség hiányossága, a tekintélytisztelet átértékelődése. Az aránytalan-

ságokat értő módon kezelni kell, mert ezek minden bizonnyal nehezítik a 

személyiség kibontakozását. Orvoslásuk igen nagy gondot kíván meg a 
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szemináriumi évek során. Nagy szeretettel, megértéssel és hozzáértéssel 

kell a papnövendékeket irányítani, nehogy újabb sebeket kapjanak és ad-

janak. A szemináriumi oktatók és nevelők fáradságos munkája biztosítja 

a lelkipásztori élet jövőjét és fejlődését. Nehéz munkájuk elismerést és 

megbecsülést érdemel. 

3. Javaslatok 

3.1. A szemináriumi képzés 

A szemináriumban a közösségi életre való nevelés kapjon nagyobb 

hangsúlyt. A nevelés és az oktatás legyen kellő arányban. A papot Isten 

arra hívja, hogy országának terjesztésében munkatárs legyen, ezért ezt a 

szolgálatot közösségért és közösségben végzi. Az erre való alkalmasságot 

felismerni és a készséget kifejleszteni csak közösségen belül lehet. 

A szemináriumban harmonikusan össze kell hangolni a lelki és ta-

nulmányi, az elméleti és gyakorlati képzést (vö. 244. kán.). A régi fegyel-

met az okos önállóságra neveléssel, az egyházias lelkületet a világ helyes 

értékelésének a készségével kell ötvözni. Ha a nevelés túlzott hangsúlyt 

fektet az elzártságra, akkor a szeminárium életidegenné válik és a fiatalok 

nem fogadják el az irányítást. Ha viszont nagyon is alkalmazkodik a vi-

lághoz, a papnövendékek nem válnak a természetfölötti forrásokból táp-

lálkozó élet alkalmas és hiteles közvetítőivé. 

Ezért a szemináriumi nevelés helyezzen hangsúlyt az alábbi szem-

pontokra: 

a) A természetes emberi értékek továbbfejlesztése alapvető feladat. 

Ilyen értékek: jólneveltség, tapintat, udvariasság, szerénység, alázat, sze-

lídség, becsületesség, munkaszeretet, káros szenvedélyektől való mentes-

ség, kapcsolatteremtő készség. Ezek annyira fontosak, hogy alapfokon 

már a felvétel feltételei közt szerepelniök kell. 

b) Kiemelkedően fontos a bizalomra való nevelés a bizalom légkör-

ében, hogy természetes módon bontakozzanak ki a jelöltek értékei és 
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önállóságuk. Legyenek önálló, felnőtt emberek, mert így válnak felelős 

vezetőkké és igazi munkatársakká. 

c) A szemináriumban komoly és önálló lelkiéletet alakítsanak ki 

magukban a kispapok. Ez biztosítja, hogy jó lelkivezetők legyenek. 

d) Növekedjenek a szolgálat szellemében. Ehhez olyan erényekre 

van szükségük, mint az áldozatkészség, a fegyelmezettség, az alkalmaz-

kodásra és együttműködésre való képesség, valamint a krisztusi értelem-

ben vett engedelmesség. Legyenek tudatában annak, hogy munkájukat a 

kívülállók csakis az emberek közötti szolgálatuk alapján fogják meg-

ítélni, és abból alkotnak képet maguknak az Egyházról és Istenről. 

e) A növendékeknek hangsúlyozottan munkálniuk kell magukban a 

természetfeletti élet kibontakozását. Erre jó alkalmat nyújt az isteni Meg-

váltóval való találkozás a bűnbánat és az eucharisztia szentségében, a ter-

mészetfeletti erények gyakorlása, a celibátus jószívű elfogadása, a Bol-

dogságos Szűz evangéliumi példájának tisztelő követése. 

f) A fokozatosság elve alapján differenciáltabbá kell tenni a nevelés 

különböző szakaszait. A kezdőknek másra van szükségük, mint a közvet-

len papszentelésre készülőknek. Az első év legyen próbaév. Az alkalmas-

ságot az első év végén szigorú elöljárói vizsgálat döntse el. A következő 

évek pedig fokozatosan egyre nagyobb önállóságot biztosítsanak, hogy a 

papi élet követelményeit önként, felelősen vállalni tudják. 

g) Felvételkor körültekintően vizsgálják meg a jelölt alkalmasságát: 

családi, plébániai és közösségi hátterét, személyi, idegi és egészségi álla-

potát. Az ajánló lelkipásztorok lelkiismeretesen adjanak véleményt a je-

löltről. A szemináriumi évek alatt is kísérjék figyelemmel és segítsék a 

papnövendék életét. 

h) Akik pedig felismerik magukról, hogy nem ez a hivatásuk vagy 

az elöljárók állapítják meg, hogy nem alkalmasak a papi életre, azokat 

úgy bocsássa el a szeminárium, hogy minél kevésbé sérüljenek. Semmi-

képpen ne érezzék magukat megbélyegezve, hanem a szeretet és a biza-

lom jegyében maradjon nyitva előttük a szeminárium kapuja akkor is, ha 
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nem papi hivatás szándékával jönnek vissza. Ha azonban valakit súlyos 

ok miatt távolítottak el, annak visszajárása nem kívánatos. 

Az oktatás terén a teológiai tárgyakban szerezhető elméleti jártas-

ságot nagyobb hangsúllyal egészítse ki a lelkipásztori munkára való gya-

korlati oktatás. 

a) Az alapvető műveltségnek bizonyos mértékével már a szeminári-

umba lépéskor rendelkezni kell. Ezt a felvételkor komolyan mérni kell, 

továbbfejlesztésére pedig a szeminárium fordítson gondot. 

b) A pedagógiai és pszichológiai alapismereteket olyan szaktanárok 

oktassák, akik hitben elkötelezettek és a katolikus tanítással összeegyez-

tethető szakmai irányt képviselnek. A növendékek vizsgán adjanak szá-

mot a felkészültségükről. Ez döntően fontos az önismerethez és a rájuk 

bízottakkal való foglalkozáshoz. Külön gonddal kell oktatni a társada-

lomtudományokat, mivel ezeknek korunkban nagy a jelentőségük. 

c) Legyen elvárás egy modern nyelvből a középfokú nyelvvizsga 

megszerzése. Ez ma a teológiai irodalom tanulmányozásához és a világ-

egyházhoz való kapcsolódásban egyaránt nélkülözhetetlen (vö. 249. 

kán.). 

d) A kifejezetten lelkipásztori tárgyak oktatásába be kell vonni gya-

korló, sokrétűen tapasztalt papokat is, akik a gyakorlati lelkipásztorkodás 

különböző területeiről eligazítást adnak. Hasonló módon szerezzenek is-

mereteket a különféle lelkiségekről és mozgalmakról. 

e) A pasztorális gyakorlatra nyári szünetben vagy az iskolai évben 

megfelelő alkalmat kell biztosítani; a módozat kialakítása a szeminárium 

elöljáróinak a feladata.  2440. 

f) Mindezek megvalósítására példás életű, alkalmas nevelőket kell 

kiválasztani. Legyenek mély lelkiéletű, széles látókörű, gyakorlattal ren-

delkező elöljárók, akik egymással is közösségben, megosztottság nélkül 

tudják a tisztelet és bizalom légkörét megteremteni. 

Kívánatos, hogy a papnevelés országos szabályzatának az új válto-

zatát a jelenlegi Egyházi Törvénykönyv alapján a Püspöki Konferencia 

kötelező módon minél előbb kiadja. 
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3.2. A szeminárium és a lelkipásztorkodó papság kapcsolata 

A szeminárium tegye lehetővé a lelkipásztorkodó papsággal való 

gyümölcsöző és rendezett kapcsolattartást. Már a szemináriumi nevelés 

során gondot kell fordítani a papokkal való testvéri lel-kület kialakítására. 

A papnövendékeknek legyen módjuk a főpásztorral a megfelelő 

személyes kapcsolatra. A papság megismerésére pedig látogassanak el 

egyénileg és csoportosan minél több plébániára, hogy azokat megismerve 

otthon érezzék magukat. Ilyen módon sok papi egyéniséget is megismer-

hetnek. 

Legyenek nyitott napok a szemináriumban, amikor a hivatás iránt 

érdeklődő fiatalok a növendékekkel beszélgetve, velük imádkozva egy-

máshoz közelebb kerülhetnek. 

A szemináriumi elöljáróknak, illetve a főpásztornak egy lelkipász-

torokból álló papi tanácsadó testület legyen segítségére. Feladatuk, hogy 

az egyházmegye papjaival való kapcsolattartást elősegítsék; pl.: a kispa-

pok hová menjenek lelkipásztori gyakorlatra; milyen táborokba, egész-

ségügyi otthonokba mehetnek tanulni, segíteni; kik fogadnák be a próba-

időre elküldötteket vagy azokat, akiknek szükségük van hivatásuk tisztá-

zására; a felvételi vizsgán is legyenek jelen; a szeminárium életében 

adódó problémák megoldására fogjanak össze a főpásztorral, az elöljá-

rókkal és a papnövendékekkel.   2434. 

3.3. A hivatásgondozás tennivalói 

A hívek felelősségtudatának és törődésének növelője, a hivatások 

valódi előmozdítója az imádság, melyet egyénileg és közösségileg fárad-

hatatlanul végezni kell. 

A hivatásgondozás általában a családban kezdődik (vö. 233. kán.). 

Az imádságos légkör kialakítása, a természetes emberi erények nevelése, 

a szülői példamutatás az állapotbeli kötelesség teljesítésében és a hit gya-

korlásában semmi mással nem pótolható a gyermek számára. A szülők ne 

zárkózzanak el attól, hogy a hivatásról, Isten akaratának a kereséséről 

céltudatosan is beszélgessenek gyermekeikkel. Egyházról, papokról kellő 

tisztelettel nyilatkozzanak, hibáikról megértő kritikával szóljanak. 
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Hívják meg papjukat, hogy a család (a gyermekek is) megismer-

hesse őt. Adjanak olyan tárgyú könyveket a gyermekek kezébe, amelyek 

szépen megélt hivatásokról szólnak. Járassák gyermeküket egyházi isko-

lába, küldjék el ilyen irányú lelkigyakorlatokra, táborokba. Keressenek 

számukra egyházi kisközösséget, ahol a hasonló korú és érdeklődésű fia-

talok egymás apostolaivá lesznek. 

A plébániák és a kisközösségek a fiatalokat tevékenyen kapcsolják 

be az Egyház életébe: a templom liturgikus és karitatív feladataiba, a mi-

nistrálás, éneklés, misztériumjátékok rendezésébe, az öregek, betegek és 

egyéb rászorulók megsegítésébe, kisebb fizikai munkák elvégzésébe. 

A kisközösségek és a plébániák feladata, hogy a hittan oktatása 

mellett a hitre is neveljenek. Keressenek alkalmakat a papi, szerzetesi élet 

és hivatás megismertetésére. Ha saját lelkipásztoraik tevékenységét köz-

vetlenül látják, akkor imádságukkal, érdeklődésükkel, valamint tevékeny-

ségükkel is támogatni tudják őket. Szentírásolvasás kapcsán közösen ke-

ressék ki és beszéljék meg az idevonatkozó meghívás-történeteket. Az 

apostoli lelkületet gondosan ápolják egymásban. Egy-egy jelöltet imádsá-

gukkal, barátságukkal kísérjenek az oltárhoz, különösen azt, akit közülük 

hívott az Úr. A közösségben „nevelkedett” pap később is igényli a közös-

séget és ő maga is közösségeket tud teremteni.   3415. 

A lelkigyakorlatok a hivatásgondozás különleges formái. Az eddig 

kialakult formákat tovább kell fejleszteni. A hivatásgondozásra, papi, 

szerzetesi és diákónusi hivatás ébresztésére, alaposan ki kell képezni 

megfelelő papokat és világiakat. 

Szükség van sokrétű informálásra a lelkigyakorlatok meghirdetésé-

ben, hogy minél több fiatalhoz eljusson a hír. Minden templom újságos 

asztalán legyenek megtalálhatók a szórólapok, az ismertetők. A televízió, 

a rádió katolikus adásainak híradásában is kapjon helyet ez a téma. Ké-

szüljenek olcsó, elérhető sajtótermékek, amelyek hitvalló fiatalokról, hi-

vatások indulásáról, kispapok és szerzetesek életéről tájékoztatják a 

fiatalokat. Ilyen jellegű filmeket videón is terjesszenek, kölcsönözzenek. 

A Hivatásgondozó Bizottság fogja össze a ministráns-életet is, hi-

szen az oltárszolgálat az egyik leghatékonyabb hivatásérlelő alkalom. 

Ezért a Bizottság ministráns-találkozókat és zarándoklatokat is szer-

vezzen.   30. §. 
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Rendelkezések 

42. § A hivatásgondozás munkáját az Egyházmegyei Hiva-

tásgondozó Bizottság irányítja. Ennek szabályzatát a főpásztor adja 

ki. Elnökét és titkárát a főpásztor nevezi ki. 

43. § A szemináriumi felvételi bizottságban helyet kap a Hi-

vatásgondozó Bizottság képviselete. 



 

 

5. AZ ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK 

A II. Vatikáni Zsinatnak az apostoli kor hagyományára és tapaszta-

latára támaszkodó tanítása szerint a diákonusok nem papságra, hanem 

szolgálatra kapják a kézfeltételt. Szentségi kegyelemben megerősödve 

szolgálnak Isten népének a liturgia, az ige és a szeretet diakóniájában a 

püspökökkel és papi testületével közösségben. A diákonus feladata, ha az 

illetékes hatóság megbízza vele, hogy ünnepélyesen kiszolgáltassa a ke-

resztséget, őrizze és kiossza az Oltáriszentséget, az Egyház nevében es-

kessen és megáldja a házasulókat; elvigye a szent útravalót a haldoklók-

nak, szentírást olvasson a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet, vezesse a 

hívek istentiszteletét és imádságát, kiszolgáltassa a szentelményeket és 

temessen. A diákonusok merüljenek el a tevékeny szeretet és az oltárszol-

gálat munkáiban, és emlékezzenek meg Szent Polikárp intelméről: 'Le-

gyetek irgalmasok, serények! Éljetek annak az Úrnak igazsága szerint, 

aki mindenkinek szolgája lett' (Lumen Gentium 29.). 

Mivel a diákonusok az egyházi rend alsó fokozatát kapják, felszen-

telt személynek, klerikusnak számítanak (vö. 207. kán. 1. §; 1009. kán.). 

A klerikusokra vonatkozó általános jogok és kötelességek azonban az 

állandó diákonusokra csak bizonyos kivételekkel vonatkoznak. Így az ál-

landó diákonusokat nem kötelezik a 284. kán., a 285. kán. 3-4. §, a 286. 

kán., valamint a 287. kán. 2. § előírásai, kivéve azokban az esetekben, 

amelyeket az alábbiakban egyházmegyei rendelkezés rögzít (vö. 288. 

kán.).   2346. 

Az egyetemes egyházjog szerint az állandó diakonátusra készülő 

nőtlen embert csak akkor szabad a diakonátus rendjébe felvenni, ha az 

előírt rítus szerint Isten és az Egyház színe előtt nyilvánosan vállalta a 

nőtlenség kötelezettségét vagy szerzetes intézményben örök fogadalmat 

tett (vö. 1037. kán.). Az állandó diakonátusra készülő nőtlen ember csak 

25. életévének betöltése után, a házas ember pedig 35. életévének betöl-

tése után, feleségének beleegyezésével szentelhető (vö. 1031. kán. 2. §). 
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Különösen fontos feladat az állandó diákonusok megfelelő teoló-

giai, lelkiségi, emberi és lelkipásztori képzése. Ebben a tekintetben az 

egész keresztény közösségnek, főként pedig a keresztény családoknak, 

nevelőknek, sajátosan a papoknak, elsősorban a plébánosoknak át kell 

érezniük felelősségüket (vö. 233. kán. 1. §). 

Az állandó diakonátusra való ajánlás előtt, még a képzési folyama-

tot megelőzően, a plébánosoknak az Egyházmegyei Hivatásgondozó Bi-

zottsággal együttműködve kell fáradozniuk a diákonusi hivatás tiszta ké-

pének kialakításán, a jelöltek állapotának, adottságainak, szándékának 

kellő mérlegelésén, értékelésén. Az állandó diakonátusra készülőket a 

Püspöki Konferencia irányelvei szerint kell felkészíteni (vö. 236. kán.). 

Az Apostoli Szentszék által jóváhagyott, szabályosan kihirdetett részle-

ges irányelveknek igazodniuk kell az egyetemes Egyházban érvényes 

alapvető szabályhoz, amely szerint az állandó diakonátusra készülő fiata-

lokat - hacsak a megyéspüspök súlyos okból másként nem rendelkezik - 

legalább három évig külön házban kell képezni, az érettebb korú (35 éven 

felüli) férfiakat pedig, akár nőtlenek, akár nősek, három évre beosztott 

rend szerint kell képezni (vö. 236. kán.). Elengedhetetlen, hogy az ál-

landó diakonátusra való képzés megkezdése előtt a főpásztor a jelentke-

zőt (akit annak a plébániának a plébánosa mutasson be és ajánljon, ahol 

majd szent rendjét gyakorolni fogja), kellő vizsgálat és szabad belátása 

szerinti kiválasztás után külön intézkedéssel felvegye az állandó 

diakonátusra készülők sorába. 

A magyarországi főpásztorok között egységes vélemény alakult ki 

abban a tekintetben, hogy hazánkban nem célszerű 55 évnél idősebb je-

lentkezőket elfogadni az állandó diakonátusra. A diakonátus az egyházi 

közösség aktív szolgálatát kívánja. Ezért nem egyéni, érzelmi kérdés csu-

pán annak elvállalása, hanem a tényleges közösségi élet előmozdításának 

kell az alapvető szempontnak lennie. 

A nős diákonusok munkajogi helyzetére nézve az egyházjog több 

lehetőséget ismer. Elvileg lehetséges, hogy teljesen az egyházi szolgálatra 

szentelik magukat és így nem munkaviszonyt létesítenek, hanem a teljes 

helyezhetőséggel, áthelyezhetőséggel, rendelkezésre állással és a pusztán 

az inkardináción alapuló ellátásra való jogosultsággal járó viszonyba lép-
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nek az érintett egyházmegyével. Ahol ilyen viszony keletkezik (amire 

egyes külföldi egyházmegyékben előfordulnak példák, bár ezek nem jel-

lemzőek), olyan díjazást érdemelnek, melyből magukat és családjukat el 

tudják tartani (vö. 281. kán. 3. §). Ugyanezzel összefüggésben szociális 

gondoskodásra jogosultak, betegség, munkaképtelenség, öregség esetén. 

Ez a jogosultság tisztán egyházjogi, akár a papság hasonló jogosultsága 

(vö. 281. kán. 1-2. §). 

Mivel ezt a feladatot egyrészt nem minden egyházmegye képes kel-

lően megoldani, másrészt sok nős diákonus világi foglalkozást gyakorolt 

vagy gyakorol, az egyetemes egyházjog lehetővé tesz egy másik tevé-

kenységi módot is az állandó diákonusok számára. Eszerint akik világi 

foglalkozásuk alapján, melyet gyakorolnak vagy gyakoroltak, díjazásban 

részesülnek, gondoskodjanak ebből a jövedelmükből maguk és családjuk 

szükségleteiről ( 281. kán. 3. §). 

Mindezekre tekintettel, sok külföldi egyházmegye és püspöki kar 

példáját is szem előtt tartva, a Magyar Katolikus Püspöki Kar úgy rendel-

kezett, hogy az állandó diákonusnak hivatalos munkaviszonnyal kell ren-

delkeznie. A munkaviszony alapján részesül társadalombiztosításban és 

nyugdíjban (vö. 281. kán. 3. §; A világi személyek lelkipásztori tevékeny-

ségének szabályzata 25. §). Ez azt jelenti, hogy hazánkban a pusztán 

inkardináció alapján fennálló teljes egyházi szolgálattal és jogosultsággal 

járó jogviszonyban diákonust egyáltalán nem szentelnek. A Püspöki Kon-

ferencia határozatának az az értelme, hogy a világi jog szerinti munka-

szerződéssel teremtett munkaviszony, még akkor is, ha egyházi intéz-

ménnyel kötött szerződés értelmében lelkipásztori kisegítői, sekrestyési, 

kántori stb. munkára vonatkozik, alkalmas arra, hogy a szükséges társa-

dalombiztosítást és ellátást garantálja. Ilyen értelemben minden magyar-

országi állandó diákonus „világi munkaviszonyban van”, vagyis a világi 

jog szerinti munkaszerződés és nem pusztán az inkardináció ténye bizto-

sítja ellátását. 

Noha mindnyájan a világi jog szerinti munkaviszony, nem pedig a 

puszta inkardináció alapján részesülnek ellátásban, különbség van azok 

között az állandó diákonusok között, akik egyházi jogi személlyel kötött 

munkaszerződés alapján dolgoznak, és azok között, akik más munkálta-

tónál vannak munkaviszonyban, illetve nyugdíjasok. Ez utóbbiak, főként 
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önkéntes kisegítői minőségben, valamely plébániához rendelve meghatá-

rozott feladatra kapnak kinevezést a főpásztortól a plébános javaslatára. 

Ha a világi jog szerinti munkaviszonnyal rendelkező diákonus va-

lamilyen oknál fogva munka nélkül marad, ellátása a világi jognak a 

munkanélküliekre vonatkozó szabályai szerint történik. 

1. Javaslatok 

Az állandó diákonusok szolgálata Főegyházmegyénkben konkrét 

plébániához kapcsolódik, a papok lelkipásztori munkáját segíti. Ezért az 

állandó diakonátusra jelentkező férfit, aki hitében, keresztény életében 

példamutató, az Egyház iránt elkötelezett, a plébánosnak kell bemutatnia 

és ajánlania a főpásztornak annak megjelölésével, hogy milyen konkrét 

szolgálatra szándékozik őt felkérni. 

A plébánia lelkipásztori kisegítői vagy egyéb munkaszerződést is 

köthet a világi jog szerint valamely diákonussal. Ez ott lehet hasznos, 

ahol a plébánia igen nagy, és ezért saját eszközeiből képes a méltó fizetés 

és a társadalombiztosítás költségeinek fedezésére. Különösen is fontos, 

hogy családos alkalmazottak esetén a díjazás az Egyház szociális tanítá-

sával összhangban a család szükségleteit kellően fedezze és így jó példát 

mutasson. Ilyen esetben is érvényes azonban az elv, hogy a munkavi-

szony megszűnése estén az egyházmegyét az inkardináció alapján tartási 

kötelezettség nem terheli. 

A papi rekollekciókon, továbbképzőkön az állandó diákonusok 

részt vehetnek, de erre nem kötelesek. Kapcsolataikat az egyházmegye 

papságával, valamint egymással az egyházmegyei spirituális irányítsa, 

ösztönözze. Törekedjenek arra, hogy a főpásztorral, a papsággal, vala-

mint egymással kölcsönösen jó lelki kapcsolatban legyenek.   2346. 

A diakonátusra készülők számára fontos, hogy egyházi felsőokta-

tási intézményben szerzett hittanári vagy hitoktatói képesítést igazoló 

diplomával rendelkezzenek. 
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Rendelkezések 

44. § A Főegyházmegyében állandó diakonátusra a Püspöki 

Konferencia rendelkezésével összhangban csak olyan férfiak nyer-

hetnek felvételt, akik a világi jog szerinti munkaviszony alapján, 

amelyet gyakoroltak vagy gyakorolnak, díjazásban részesülnek és 

ebből a jövedelemből gondoskodnak maguk és családjuk szükséglete-

iről (vö. 281. kán. 3. §). Hitben, keresztény életben példamutatóak, az 

Egyház iránt elkötelezettek legyenek és kellő képzettséggel rendel-

kezzenek. Állandó diákonusok pártok vagy szakszervezetek vezető 

tisztségviselői csak a főpásztor engedélyével lehetnek. 

45. § Mielőtt a jelöltet az állandó diakonátusra felveszik, 

írásban ki kell jelentenie, hogy létfenntartását világi jog szerinti 

munkaviszony vagy díjazás alapján fedezi, az egyházmegye részéről 

a puszta inkardináció alapján ellátásra igényt nem tart. 





 

 

Harmadik rész  

Krisztus pásztori küldetésében 

1. AZ EGYHÁZMEGYEI SZERVEZET 

Jézus azért alapította az Egyházat, hogy a világban az üdvösség 

eszköze legyen, az idők végéig szolgálja a megváltás és a megszentelés 

művét. Az Egyház ezt a küldetését a hívők különböző közösségeiben va-

lósítja meg. 

A római pápa és a püspökök testülete által vezetett egyetemes Egy-

ház a legnagyobb testvéri közösség, amely arról gondoskodik, hogy a vi-

lágon minden emberhez eljusson az üdvösség örömhíre (vö. Lumen 

Gentium 25.). Krisztus egyetlen és egyetemes Egyházának mint ősmintá-

nak a képmásai a részegyházak. 

A) A RÉSZEGYHÁZ MŰKÖDÉSE ISTEN NÉPÉBEN 

Az egyházmegye Isten népének olyan részegyháza, amelyet a pap-

ság támogatásával a püspök vezet saját pásztorként, és amelynek feladata, 

hogy a maga területén maradéktalanul ellássa az üdvösség szolgálatát. 

Krisztus Egyháza ugyanis valóságosan jelen van a hívek közösségeiben, 

amelyek a pásztoraikhoz ragaszkodnak. A maguk területén ők Istennek 

Szentlélekkel és a kegyelmek bőségével (vö. 1Tessz 1,5) meghívást nyert 

új népe. Krisztus evangéliumának hirdetése gyűjti egybe a hívőket az 

egyetemes Egyházba és egyszersmind a részegyházakba, ahol megünnep-

lik az Úr Vacsorájának misztériumát, hogy az Úr Testének és Vérének 

tápláléka kapcsolja össze az egész testvéri közösséget. A püspök szent 

szolgálatához kapcsolódó bármelyik oltárközösség jelképe annak, ami 

nélkül nincs üdvösség: a szeretetnek és a Titokzatos Test egységének (vö. 

Lumen Gentium 26.). A püspök Krisztus helyetteseként és követeként 

kormányozza a reá bízott részegyházat, mégpedig nemcsak tanáccsal, 

meggyőzéssel és jó példával, hanem tekintéllyel és szent hatalommal is. 

Ezt az utóbbit azonban kizárólag arra használja, hogy népe igazságban és 

szentségben gyarapodjék (vö. Lumen Gentium 27.). 
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Mivel a püspök az egyházmegyéjében személyesen nem tud min-

denhol és mindenkor jelen lenni, azért az egyházmegye területén kisebb 

közösségekben gondoskodik híveinek lelki ellátásáról. Az egész egyház-

megyére kiterjedő munkáját helyettesei és munkatársai segítik. A II. Vati-

káni Zsinat felhívása mindnyájunkhoz szól: Tökéletesíteni kell az apos-

tolkodás különféle módjait, valamint a munkamegosztást és a jó együtt-

működést az apostoli vállalkozások között, amelyet a püspök irányít az 

egész egyházmegyében vagy annak egyes tájain. Így minden lelkipásztori 

célzatú vállalkozás vagy intézmény: a hitoktatás, a misszió, a szeretet-

szolgálat, a szociális, családi, iskolai vagy bármilyen más munka között 

meglesz az összhang; ez pedig az egyházmegye egységét magát is jól ki-

emeli (Christus Dominus 17.). A püspök apostoli tevékenységet össze-

hangoló munkájának legfőbb formáit, a Zsinat által is javasolt régi és új 

tisztségeket az Egyház nagy közös küldetésének jobb teljesítésére hívták 

és hívják létre (vö. Christus Dominus 27, 29, 32.). Mivel pedig a papok 

felszentelésükkor megkapták ajándékul a Szentlelket, ők a püspök nélkü-

lözhetetlen segítői és tanácsadói Isten népe tanításának, megszentelésé-

nek és lelkipásztori vezetésének szolgálati tisztségében. Hathatósan tá-

mogatják a püspököt az egyházmegye kormányzásában a különböző 

tisztségekben és tanácsokban, különösen pedig a hívek közösségeinek 

élén állva (vö. Presbyterorum Ordinis 7.). A részegyház pedig köteles 

minél tökéletesebben képviselni az egyetemes Egyházat és annak tuda-

tában kell lennie, hogy küldetése van azokhoz is, akik között él: a Krisz-

tusban még nem hívőkhöz. A részegyház közösségének harmonikus mű-

ködése, tanúságot tevő élete Krisztusra mutató jel a világ számára (vö. Ad 

Gentes 20.). 

B) AZ EGYHÁZMEGYE SZERVEZETE 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke ősi pápai kivált-

ság alaján Magyarország Prímása. A kitűntető címen és a tiszteleti előjo-

gokon kívül (pl. bíborszínű reverenda viselése, rangelsőség Magyaror-

szág összes főpapjai között) e tekintélynek valódi egyházkormányzati 

tartalma is van, hiszen a Prímás harmadfokú rendes bírósággal rendelke-

zik (Prímási Főszentszék), összehívója és elnöke a nemzeti zsinatnak. Az 
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Esztergomi Főszékesegyházat ezért ősidők óta a Prímási Bazilika cím 

illeti. 

1. Az egyházmegyei hivatal 

Az egyházmegyei hivatal (vö. 469. kán.) azoknak az intézmények-

nek és személyeknek összessége, amelyek, illetve akik a püspököt az 

egész egyházmegye kormányzásában, főként a lelkipásztori tevékenység 

irányításában, a közigazgatásban és a bíráskodásban segítik. Az egyház-

megyei hivatal ezért alkalmas eszköz a püspök számára az apostolkodás-

ban (vö. Christus Dominus 27.). 

A hivatalban állandó szolgálatot teljesítő összes személyeket csak a 

megyéspüspök nevezheti ki (vö. 470. kán.). Ő gondoskodik az egész egy-

házmegye vezetésével kapcsolatos ügyek összehangolásáról Isten nép-

ének megfelelő szolgálata érdekében (vö. 473. kán. l-2. §). 

Az egyházmegyei hivatal munkatársai kötelesek a jog és a püspök 

által meghatározott keretek között és módon a hivatali titoktartásra, va-

lamint ígéretet tenni arra, hogy feladatukat hűségesen ellátják (vö. 471. 

kán., eskü szövegét lásd a Függelékben). 

A hivatal iratait, amelyekkel jogi hatást szándékoznak elérni, alá 

kell írnia annak az ordináriusnak, aki kibocsátja őket. Ez az aláírás az ér-

vényességhez szükséges. A hitelesség biztosítékaként alá kell írnia az 

irodaigazgatónak vagy a jegyzőnek is, de ha ez hiányzik, attól még az irat 

nem érvénytelen (vö. 474. kán.). 

A Püspöki Konferencia döntése értelmében az 1277. kánon szerinti 

rendkívüli vagyonkezelés körébe tartozónak kell tekinteni az alábbi ügy-

leteket: 

a) örökségek vagy ajándékok elfogadása, amennyiben azokhoz te-

her vagy meghagyás járul; 

b) kezesség vállalása idegen kötelezettségekért; 

c) a MKPK által meghatározott értéket (jelenleg 100.000 USD) 

meghaladó kölcsön felvétele; 
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d) adásvételi vagy megbízási szerződések kötése, ha az egyes szer-

ződésben szereplő érték a MKPK által meghatározott összeget (jelenleg 

100.000 USD) meghaladja; 

e) egyházi vagy állami jog szerint elismert intézmények (önálló 

szervezeti egységek) létesítése, átvétele, megszüntetése vagy átadása. 

1.1. Az általános helynök 

Az általános helynök (Vicarius generalis) a püspököt az egész egy-

házmegye kormányzásában rendes hatalommal segíti (vö. 475. kán. l. §). 

Maga a főpásztor, az általános helynökök és a püspöki helynökök az egy-

házjogban ordinárius néven szerepelnek. 

Az általános helynök kinevezése és elmozdítása a megyésfőpásztor 

részéről szabadon történik (vö. 477. kán. l. §). Jogait az Egyházi Tör-

vénykönyv szabályozza (vö. 479. kán. l-3. §). 

Az esztergomi általános helynök illetékessége a Budapesten kívüli 

területeken mindarra kiterjed, ami az általános helynök feladatkörébe 

tartozik, vagyis amire az Egyházi Törvénykönyv szerint az ordinárius 

illetékes, hacsak valamit a főpásztor más püspöki helynök hatáskörébe 

nem utal. 

Így a Budapesten kívüli területekre nézve sajátosan hozzá tartozik a 

felmentések megadása a házassági akadályok és a kánoni forma alól; papi 

igazolványok érvényesítése; papok szabadságának jóváhagyása; anya-

könyvi bejegyzések elrendelése; fakultások meghosszabbítása, plébániai 

(egyházközségi, templomi, stb.) számadások és költségvetések jóváha-

gyása. 

Budapest egész területén a budapesti általános helynök illetékes 

mindabban, ami az általános helynök feladatkörébe tartozik, hacsak va-

lamit a főpásztor más püspöki helynök hatáskörébe nem utal. 

1.2. A püspöki helynökök 

A püspöki helynökök (Vicarii episcopales) az egyházmegye ügyei-

nek bizonyos csoportjára kapnak kinevezést a főpásztortól. Az illetékes-

ségi körükbe tartozó ügyekben ugyanazzal a rendes hatalommal rendel-
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keznek, amely az egyetemes egyházjog szerint az általános helynököt il-

leti (vö. 476. kán.). A püspöki helynök - hacsak nem segédpüspök - kine-

vezését meghatározott időre kapja (vö. 477. kán. 1. §). 

1.3. A püspöki tanács 

Az összes általános és püspöki helynökök a lelkipásztori munka 

előmozdítására, saját tevékenységük összehangolására püspöki tanácsot 

alkotnak (consilium episcopale). A tanácsot a főpásztor hozza létre (vö. 

473. kán. 4. §). 

1.4. Az irodaigazgató, a titkár és a szertartó 

Az irodaigazgató (cancellarius) az Egyházi Törvénykönyv szerint 

látja el teendőit. Legfőbb feladata a hivatal iratainak megszerkesztése, ki-

küldése és a levéltárban való gondos megőrzése (vö. 482. kán. l. §). Az 

egyetemes egyházjog bizonyos egyéb teendőket is ráruház. Kinevezése és 

elmozdítása a megyéspüspök szabad elhatározásából történik. 

A titkár a jegyzői feladatokat is ellátja (vö. 483-485. kán.). 

A szertartó a főpásztor liturgikus ténykedéseit szervezi és segíti, 

megbízás alapján irodai és egyéb munkában is rendelkezésre áll. 

1.5. A levéltáros 

Az egyházmegyei hivatal szervezetéhez tartozik a Levéltár is. A 

Codex egyházmegyei szinten háromféle levéltárat ismer: általános, titkos, 

és történelmi levéltárat (vö. 486. kán. 2. §; 487. kán. l. §; 488. kán.; 489. 

kán. 1. §; 491. kán. 2. §). 

A levéltáros szakképzett szerzetes vagy világi is lehet. A történelmi 

(prímási) levéltár igazgatója irányítja a levéltárban rendeltetésszerűen 

folyó munkákat (rendezés, kutatás, tudományos feltárás) a főpásztor által 

jóváhagyott szabályok szerint. Az igazgatót a kinevezéssel a főpásztor 

egyben arra is felhatalmazza, hogy a levéltárba kutatókat bebocsásson az 

egyházi levéltárak érvényes Kutatási és Működési Szabályzatának meg-

felelően. 
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1.6. A Gazdásági Tanács, a vagyonkezelő és munkatársai 

A Gazdasági Tanács elnöke maga a megyéspüspök vagy megbí-

zottja. Legalább három tagból áll, akiket a főpásztor nevez ki (vö. 492. 

kán. 1-3. §). 

A Tanács segíti a főpásztort a gazdasági ügyek intézésében. Rend-

szerint tanácsot ad, de bizonyos esetekben a Tanács beleegyezése szüksé-

ges a püspök intézkedéseihez. Feladata bizonyos számadások felülvizsgá-

lata, az egyházmegye központi vagyonkezelésének évvégi jóváhagyása, 

kalkuláció készítése az egész egyházmegye kormányzatában a következő 

évben várható bevételekről és kiadásokról (vö. 493. kán.). 

A vagyonkezelőt (oeconomus) a főpásztor szabadon nevezi ki, 

előbb azonban meg kell hallgatnia a Tanácsosok Testületét és a Gazda-

sági Tanácsot (vö. 494. kán. l. §). Ha van a gazdasági ügyekben illetékes 

püspöki helynök, hasznos, ha a vagyonkezelő kinevezése előtt a főpásztor 

az ő véleményét is meghallgatja. 

A vagyonkezelő kinevezése öt évre szól, de ennek elteltével to-

vábbra is kaphat megbízatást. Feladata, hogy az egyházmegye javait a 

püspök felügyelete alatt igazgassa a Gazdasági Tanács által megszabott 

rend szerint, továbbá az egyházmegye bevételeiből olyan kiadásokat esz-

közöljön, amelyeket a püspök vagy más megbízottak törvényesen elren-

deltek. Minden év végén számot ad a Gazdasági Tanács előtt (vö. 494. 

kán. 2-4. §). 

A vagyonkezelőnek megfelelő iroda (gazdasági osztály) áll rendel-

kezésére, amely közgazdász szakképzettségű tanácsadóból, valamint 

megfelelő képzettségű szakemberekből áll. 

1.7. Az osztályok és referensek 

Az ügyek egyes csoportjaira, illetve szaktémákra - pl. azokra, me-

lyeket a 3173-3184. pontok részleteznek - a főpásztor a szakterület viká-

riusának előterjesztésére a püspöki tanács meghallgatásával referenseket 

vagy más tisztségviselőket nevez ki ügyintézői feladattal. Munkájukat az 

illetékes vikárius felügyelete alatt és utasításai szerint végzik.   3115. 
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Az egyes témákra szintén a szakterület vikáriusának javaslatára a 

főpásztor az egyes pasztorális régiókban regionális felelősöket is megbíz-

hat. Amelyik szakterületen ilyenek működnek, munkájukat az illetékes 

szakreferens irányítja, a szakterület vikáriusának utasításai szerint. 

Mindezek a személyek - akár kapnak díjazást, akár önkéntes segít-

séget nyújtanak - egyházi közfeladatot látnak el. Tevékenységüket a fő-

pásztor megbízásából az Egyház nevében végzik. Kinevezést csakis szak-

értelemben kiváló klerikusok vagy olyan katolikus hívek kaphatnak, akik 

a keresztszülőséghez előírt feltételeken túl a hitben, a katolikus Egyház 

iránti hűségben, vallási és erkölcsi életükben példásak. 

Egyes osztályok, felügyelőségek és referensek az egyes témakörök 

kapcsán részletesebben is bemutatásra kerülnek. 

1.8. Az Érseki és a Prímási Főszentszék 

Főegyházmegyénkben ősi pápai kiváltság folytán a Főegyházmegye 

rendes egyházmegyei bíróságán (Érseki Főszentszék) kívül harmadfokú 

rendes bíróságként egy másik fórum is működik: a Prímási Főszentszék. 

Az Érseki Főszentszék illetékes egyházmegyénk ügyeiben első-

fokon, a tartomány alárendelt egyházmegyéinek ügyeiben pedig másod-

fokon. A Prímási Főszentszék az Érseki Főszentszék előtt első fokon le-

zárt ügyeket másodfokon, a másodfokon eldöntött ügyeket pedig szükség 

esetén harmadfokon bírálja felül. Illetékes ezenkívül más magyarországi 

érseki bíróságok előtt elsőfokon eldöntött ügyek másodfokú, a má-

sodfokon eldöntött ügyeknek pedig harmadfokú felülbírálatára. Az Érseki 

Főszentszék élén a bírósági helynök áll. A Prímási Főszentszék munkáját 

a Prímástól esetenként vagy tartósan delegált bíró irányítja. A Prímási Fő-

szentszékhez a Prímás külön bírókat nevez ki, akik az Érseki Főszent-

széknél nem tevékenykednek. 

2. Tanácsadó testületek 

A II. Vatikáni Zsinat óta különösen is hangsúlyt kaptak a püspök 

munkáját elősegítő, Isten népe közösségének szervességét kifejezésre 

juttató egyházmegyei tanácsadó szervek. Közülük a Papi Szenátus, a Ta-

nácsosok Testülete és a Káptalan a papság és a püspök bensőséges 

együttműködését szolgálják. Bennük az egyházmegye presbitériuma ele-
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ven közösségként nyilatkozik meg. A Pasztorális Tanács viszont a rész-

egyház tagjainak teljes közösségét fejezi ki: világiak, szerzetesek, papok 

ajánlják fel benne tanácsukat, segítségüket a főpásztornak. Az egyéb bi-

zottságok inkább szaktanácsadói jellegűek. Természetük a fentiektől el-

tér. Tagjaik az Egyházmegyei Hivatal megfelelő osztályainak, referensei-

nek tanácsadói. 

2.1. Az Egyházmegyei Papi Szenátus 

A Papi Szenátus a II. Vatikáni Zsinat alkotása (vö. Lumen Gentium 

28.; Presbyterorum Ordinis 7, stb.). Állandó testület. Megalakítása köte-

lező. Olyan papokból álló csoport ez, mely a papságot képviseli és mint-

egy a püspök szenátusa. Feladata, hogy a püspököt a jog előírása szerint 

segítse az egyházmegye kormányzásában, Isten népe lelkipásztori érde-

kének lehető legjobb szolgálatára (vö. 495. kán. 1. §). A Papi Szenátus 

működésének alapelveit a Püspöki Konferencia adja ki, ezek keretei kö-

zött a szabályzatot a főpásztor hagyja jóvá. (Szabályzatát lásd a Rendel-

kezések között.) 

2.2 A Tanácsosok Testülete 

A Tanácsosok Testülete legalább hat, de legfeljebb tizenkét papból 

álló testület. Tagjait a főpásztor nevezi ki öt évre a Papi Szenátus tagjai 

közül (vö. 502. kán. l. §). A Testület felállítása kötelező. 

Egyik legfőbb feladata a püspöki szék megüresedése esetén az egy-

házmegyei kormányzó megválasztása (vö. 419. kán., 421. kán. 1. §). A 

püspöknek meg kell hallgatnia a testületet például vagyonkezelő kine-

vezése és leváltása előtt (vö. 494. kán. l-2. §), továbbá a vagyonkezeléssel 

kapcsolatos nagyobb jelentőségű ügyekben (vö. 1277. kán.). A Testület 

beleegyezése szükséges a rendkívüli vagyonkezelés körébe tartozó ügy-

letekhez.   3110. 

A hivatalos egyházi jogi személyek állandó vagyonához 

(törzsvagyon) tartozó dolgok elidegenítéséhez az illetékes hatóság maga a 

megyéspüspök. A Tanácsosok Testületének hozzájárulása is szükséges az 
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1292. kánon 1. §-a értelmében, amennyiben a dolog értéke meghaladja a 

MKPK által meghatározott értékhatárt (jelenleg 10.000 USD), ha pedig a 

dolog értéke a MKPK által meghatározott felső értékhatárt (jelenleg 

1.000.000 USD) meghaladja, a kánonban említetteken kívül még az 

Apostoli Szentszék engedélye is szükséges az elidegenítéshez (vö. 1292. 

kán. 2. §). 

2.3. A Főszékesegyházi Káptalan 

A Főszékesegyházi Káptalan olyan papokból álló testület, melynek 

feladata a székesegyházban az ünnepélyes liturgikus szertartások végzése. 

Kötelessége az is, hogy teljesítse azokat a feladatokat, melyeket a me-

gyéspüspök vagy a jog rábíz. Működését a főpásztor által jóváhagyott 

szabályzat irányítja (vö. 503. kán.; 505. kán.). 

2.4. A Pasztorális Tanács 

A Pasztorális Tanács a II. Vatikáni Zsinat alkotása. (vö. Christus 

Dominus 27, Presbyterorum Ordinis 7, 41; Ecclesiae Imago 204). Felállí-

tása nem mindig kötelező, szerepe tanácsadói jellegű. Míg a papi szená-

tus a püspöknek az egyházmegye javát és a lelkipásztori munkát érintő 

problémák eldöntésében ad segítséget, addig a Pasztorális Tanács inkább 

a lelkipásztori tevékenységek vizsgálatával foglalkozik (vö. 511. kán.). A 

Pasztorális Tanácsnak saját szabályzata van (vö. 513. kán. l. §). A főpász-

tor hívja össze évente legalább legalább kétszer, és ő elnököl rajta (vö. 

514. kán.). (Szabályzatát lásd a Rendelkezések között.) 

2.5. Egyéb bizottságok és tanácsok 

A Főegyházmegyei Hivatal egyes osztályaihoz vagy referenseihez 

tanácsok, illetve bizottságok kapcsolódnak, melyek feladata az egyes 

szakterületeken megfelelő szakmai segítségnyújtás. Tagjaikat a szakterü-

leti vikárius javaslatára a püspöki tanács meghallgatásával a főpásztor ne-

vezi ki meghatározott időre. Külön díjazásban nem részesülnek, indokolt 

azonban az esetleg felmerülő költségeik megtérítése.   3181, 3183. 

Az egyházmegyei zsinatot számos bizottság munkája és együttmű-

ködése készítette elő. Kívánatos, hogy ezen bizottságok vezetői vagy 
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egyes tagjai az egyházmegyei hivatal illetékes osztályai mellett tanács-

adói minőségben további tevékenységet fejtsenek ki. Kinevezésükről a 

főpásztor dönt. 

E bizottságok mellett továbbra is szükség van a könyvek jóváha-

gyását előkészítő bizottságra. Egy-egy kiadásra kerülő könyv megítélé-

sére a főpásztor felkéri a Bizottság egyik tagját vagy más alkalmas sze-

mélyt. A cenzor véleményét írásban közli a főpásztorral (830. kán. 3. §). 

3. A plébániák és a templomigazgatóságok 

A plébánia a krisztushívőknek a részegyházon belül állandó jelleg-

gel megalapított közössége, melynek lelkipásztori gondozására a megyés-

püspök felügyelete alatt plébános nyer megbízatást, aki annak saját pász-

tora (vö. 515. kán. l. §; Christus Dominus 30.). A plébánia tehát Isten né-

pének az a közössége, amelyet a püspök megbízásából egy személy képes 

még hatékonyan, tagjaival való közvetlen ismeretségben, a szolgálati 

papságból eredő küldetéssel irányítani. A plébánia fogalmában nem a te-

rület, hanem a közösségi elem a döntő. A közösségteremtés elsősorban a 

plébános fontos feladata, és akkor halad helyes irányban, ha egységben 

van püspökével és munkatársaival. Mivel ma a plébánia maga a plébános 

által irányított hívő közösség, ezért a Püspöki Konferencia 1993-ban 

kiadott külön dokumentuma (A Magyarországi Egyházközségi Képvise-

lőtestületek Szabályzata 1,1) értelmében az egyházközség mint külön fo-

galom, külön jogi személy nem létezik. A plébánia - mint jogi személy - 

régi szép elnevezéseként azonban az egyházközség szó továbbra is 

használható. 

Főegyházmegyénkben a területi plébániák mellett működnek sze-

mélyi plébániák is.   4113. 

Működnek templomigazgatóságok is, amelyeknek vezetői (Rector 

ecclesiae) azok a papok, akikre a templom gondját bízták. Az ilyen 

templom sem nem plébániai, sem nem káptalani, de nem is csupán a szer-

zetesek belső céljait szolgálja, hanem a krisztushívők számára nyilvános 

istentisztelet céljából nyitva álló szent hely. Vezetőjét a főpásztor szaba-

don nevezi ki és menti fel. 
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Főegyházmegyénk területén működő szerzetes intézményekre bízott 

plébániák és templomigazgatóságok tevékenységét a Püspöki Kar által 

elfogadott formulák szerint megkötött külön megállapodások szabá-

lyozzák. 

3.1. A plébános és feladatai 

A plébánia közösségi és lelkipásztori feladatairól külön fejezetben 

szólunk. Az Egyházi Törvénykönyv részletesen leírja a plébánia igazga-

tási és anyakönyvezési teendőit (vö. 535 kán. 1-5. §). Főegyházmegyénk-

ben az anyakönyveket a Magyar Püspöki Kar anyakönyvezési szabályzata 

szerint kell vezetni. 

A plébánia és templom pénztárkönyvének a vezetése is az előírá-

soknak megfelelően történjék. A plébános segítse és ellenőrizze a pénztá-

ros munkáját és erről évente tegyen jelentést az illetékes ordináriusnak. 

A plébániai ügyintézés nyomtatványai átdolgozásra szorulnak. 

A plébános érezzen teljes felelősséget a rábízott anyagi javakért. 

Segítségére van a plébánia gazdasági tanácsa, nagyobb ügyekben a Fő-

egyházmegye Gazdasági Tanácsa. Beruházásokat, felújításokat csakis 

szakvélemény és a szükséges engedélyek birtokában végezzen. 

Gondosan és rendezve őrizze a plébániai levéltár iratait. Vezesse 

szabályszerűen az iktatókönyvet. 

A leltár pontosan tüntesse fel a templom és a plébánia anyagi javait 

és felszerelési tárgyait. Az évi beszerzéseket vegye pótleltárba és láttamo-

zásra küldje be az illetékes ordináriusnak. 

A plébánosnak és a káplánoknak az Egyházi Törvénykönyvben 

biztosított évi rendes szabadsághoz joga van (vö. 533. kán. 2. §). A 

plébánosnak szabadságát az érvényben lévő rendelkezéseknek megfe-

lelően jelentenie kell az esperesnek, illetve a Főegyházmegyei Hatóság-

nak. Szükség esetén elég, ha a főpásztortól felhatalmazott világi kisegítő 

igeliturgiát tart és áldoztat. Városhelyen, vagy ahol a hívek más 

templomban a közelben lelkipásztori ellátást kaphatnak, a helyettesítés 
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funkcióját valamely szomszédos plébániára az ottani papok átjárásra való 

kötelezése nélkül is rá lehet bízni.  2326. 

Ha a plébános a 75. életévét betöltötte, nyújtsa be lemondását a fő-

pásztornak (vö. 538. kán. 3. §). A nyugalmazott plébánosok lakását, 

nyugellátását és segélyezését a Főegyházmegye az erre a célra létesített 

egyházmegyei alap felhasználásával biztosítja. 

3.2. A plébános munkatársai 

A plébános első munkatársa a káplán. A főpásztor a káplánt kine-

vezheti egy vagy több plébániára, vagy plébániára és szakpasztorációs 

munkakörbe. Ha a kinevezés nem csupán egy plébániai feladatkörre szól, 

a kinevező levél megjelöli a feladatköröket, azok ellátására fordítandó 

napokat és a káplán anyagi ellátásának forrásait. A káplán a plébánossal 

egyetértésben és az ő felügyelete alatt végzi lelkipásztori szolgálatát. 

Hasznos, ha kinevezésekor a Főpásztor kikéri az esperesnek és annak a 

plébánosnak véleményét, aki mellé ki akarja nevezni (vö. 545. kán. 1. § 

és 547. kán.). 

A plébános vagy plébánosok, - ha pedig a káplán szakpasztorációs 

feladatot is kap, akkor közvetlenül az egyházmegyei hatóság is - kötele-

sek gondoskodni a káplán tisztes ellátásáról, megfelelő lakás- és életkö-

rülményeiről. 

A káplán helybenlakási kötelezettsége és szabadsága hasonló a plé-

bánoséhoz (vö. 533. kán.). Azon kell lenni, hogy a paptestvéri viszony 

egyre mélyüljön a plébános és a káplán között. Ennek egyik fontos té-

nyezője a közös asztal, aminek fenntartásához a plébánia fizessen havi tá-

mogatást. 

Az állandó diákonusok és a lelkipásztori kisegítők A világi szemé-

lyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata alapján működnek. 

Amennyiben munkájukat fizetés ellenében végzik, feladatkörüket és illet-

ményüket az egyházi és állami törvények rendelkezésének megfelelően 

munkaszerződésben rögzítsék. Fontos szempont, hogy ne kerüljenek 

inkardinálásra olyan állandó diákonusok, akiknek nincs világi (akár egy-

házi munkaadónál lelkipásztori kisegítői) főfoglalkozásuk vagy nyugdí-
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juk, hiszen az ő esetükben az egyházmegye a teljes anyagi ellátást a 

puszta inkardináció alapján kellően nem tudja vállalni.  45. §. 

Egyházközségi (plébániai) képviselőtestület és tanács. - Ennek 

szervezetét és működését a Püspöki Kar által készített és jóváhagyott új 

Szabályzat írja elő. Eszerint a képviselőtestület megfelelő szervei látják 

el a plébániai gazdasági tanács és a plébániai pasztorális tanács feladatait. 

Hitoktatók. - Munkájukat a plébános kísérje figyelemmel és le-

gyen segítségükre.   6-10. §. 

Pedagógusok, akik az egyházközség által fenntartott oktatási in-

tézményekben dolgoznak. - Alkalmazásuk mindenben feleljen meg az 

Egyház és a társadalom részéről támasztott követelményeknek.   17. §. 

Kántorok. - Alkalmazásuk módját külön szabályzat írja elő. Azon 

kell lenni, hogy az egyházi tanítóképző főiskolák kántorokat is képez-

zenek. 

Egyéb alkalmazottak foglalkoztatását pontos munkaszerződés sza-

bályozza. 

Rendkívüli jelentősége van az önként, nem munkaviszony jelleggel 

segítséget nyújtó világiaknak, különösen a lakóterületi felelősöknek. Ők 

buzdítják szűkebb lakóterületükön a katolikusokat, hogy kapcsolódjanak 

az egyházi életbe, segítsék a kapcsolatfelvételt a plébániákkal a szentsé-

gek, a gyermekek hitoktatása, az anyagi hozzájárulás terén és más vonat-

kozásokban. Az önkéntes segítők közül kiemelkednek a közösség 

építésében felelős feladatokat ellátó világi munkatársak. 

A plébános gondoskodjék munkatársainak lelki előhaladásáról. 

4. Az esperes 

Az esperes az a pap, akit az esperesi kerület élére állítanak (vö. 

553. kán. l. §). 
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Az esperest a főpásztor nevezi ki az esperesi kerület papjainak a 

javaslata alapján. A kerület papsága három személyre tesz ajánlást a fő-

pásztornak. 

A kinevezés öt évre szól, mely a fenti módon újabb öt évre 

hosszabbítható meg. A meghosszabbítás 75 éves korig szól, ha a kineve-

zett már betöltötte a 70. életévét. Megbízatásának megszűnte után a volt 

esperes az esperesi címet megtartja (vö. 553. kán. 2. §; 554. kán. 2. §). 

A főpásztor az esperes mellé ugyanilyen ajánlásra helyettest is kine-

vez, aki kerületében a hitoktatás felügyelője. A hitoktatás felügyeletét a 

Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelőjével együttműködve és írányítá-

sával végzi. Ellenőrzi az esperes plébániai és templomi számadásait, 

valamint a költségvetését, illetve az esperesnek az Érseki Hatósághoz 

küldött kérelmeit véleményezi illetve ellenjegyzi. A főpásztor és az 

esperes egyéb feladatokkal is megbízhatja. 

Az esperesek az egyetemes jogban felsorolt kötelességeiken kívül 

(vö. 555. kán. l. §) Főegyházmegyénkben az alábbi feladatokat látják el: 

a) Végrehajtják a főpásztortól, illetve az Érseki Főhatóságtól érke-

zett rendelkezéseket. 

b) Az esperesi irattárt gondosan őrzik, az iratokról iktatókönyvet 

vezetnek. 

c) Hivatalból jelen vannak és irányítják a plébániák átadását-átvé-

telét. Közreműködnek az új plébános beiktatásánál. A felvett jegyzőköny-

veket és leltárakat eljuttatják az Érseki Főhatósághoz. 

d) A kerületüket érintő határidőket nyilvántartják. 

e) Évente legalább egyszer kiszállnak kerületük minden 

plébániájára hivatalos vizsgálat céljából (555. kán. 4. §). Ezt helyettesük 

is elvégezheti. Ilyenkor kapcsolatot keresnek a plébánián működő 

szakosztályok felelőseivel, ellenőrzik a képviselőtestület munkáját is. 

- Kiszálláskor vizsgálják meg az anyakönyveket, ellenőrizzék a fel-

nőttek keresztelését, a felmentések iktatását, a házasságkötésekről történt 

értesítéseket és a pénztárkönyveket. Vizsgálat után küldjenek részletes 
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jelentést az illetékes ordináriusnak kerületük helyzetéről és segítsék az 

észlelt hibák megszüntetését. 

- Az esperest, illetve a helyettesét kiszállási díj illeti meg az 

illetékes ordinárius által megállapított összegben, illetve útiköltség, amit 

a meglátogatott plébániák térítenek meg. 

f) Megbízatási idejének elején vagy vége felé végezzen a plébániá-

kon mindenre kiterjedő látogatást. (Lásd: Függelék). 

g) Kötelességük évente legalább egyszer a Főpásztort élőszóban is 

tájékoztatni kerületük helyzetéről. 

h) A plébániai költségvetéseket, a plébániai és templomi számadá-

sokat, az anyakönyvi másolatokat és egyéb kimutatásokat minden évben 

gyűjtsék össze és a főpásztor által meghatározott időre küldjék be az ille-

tékes ordináriusnak. 

i) Gondosan szervezzék meg minden évben a tavasszal és ősszel 

esedékes papi tanácskozást (korona). Idejében tájékoztassák erről az Ér-

seki Hatóságot, a kerület papságát, kérjenek fel előadót a Főhatóság által 

kijelölt téma kidolgozására. Gyűjtsék össze a kerületet és az egyházme-

gyét érintő problémákat és közösen tárgyalják meg azokat. 

- A korona napirendje: a napközi imaóra közös elimádkozása, az 

esperes bevezetője, távollevők kimentése, az előző időszakban kiadott 

rendelkezések ismertetése, a kerületet érintő információk, az előző koro-

nai jegyzőkönyvre adott főpásztori válasz felolvasása, előadás, hozzászó-

lások, javaslatok, záróima. Ahol lelkipásztori szempontból hasznosnak 

látszik, a korona előtt közös szentmise végezhető a hívek részvételével. 

- A kerület jegyzőjével minél előbb készíttessék el a korona jegyző-

könyvét és terjesszék fel a Főhatóságnak. 

j) Szervezzék meg és időnként hívják össze a kerület egyházközsé-

geinek képviselőiből álló testületet megbeszélésre. E testület feladatai: a 

plébániák ismerkedése, segítése, tájékoztatása; az esperes segítése; kap-

csolatok építése. 
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k) Legyen gondjuk arra is, hogy kerületük papjai a rekollekciókon 

és a teológiai továbbképzőkön részt vegyenek. 

l) Találjanak egyéb alkalmakat is arra, hogy a paptestvéreket össze-

gyűjtsék (zarándoklat, kulturális kirándulás, templombúcsú, névnapok, 

jubileumok stb.). Ezzel is erősítsék a paptestvérekben az összetartozás tu-

datát és a szeretet érzését. Ezek az együttlétek nyújtsanak közösségi él-

ményt mindenkinek. 

m) Legyen különös gondjuk az idős, nehéz helyzetbe jutott, betegen 

fekvő és nyugdíjas paptestvérek megsegítése, legfőképpen lelki megerősí-

tése. 

n) A kerületi papok halálát azonnal jelentsék be az illetékes 

ordináriusnak. Hivatalból hagyatéki biztosok, hacsak az ordinárius más-

ként nem rendelkezik. Gondoskodjanak a végrendelet végrehajtásáról, a 

temetés illő megszervezéséről, az elhunyt lakásának biztonságos őrzé-

séről. 

A magyar egyházmegyék területének átrendezése (1993. május 30.) 

Főegyházmegyénket is érintette. Ennek következtében Főegyházmegyénk 

16 esperesi kerületre oszlik. (A Főegyházmegye területi beosztását lásd a 

Függelékben.) 

5. Általános szabály az egyházi tisztségviselőkről 

Főegyházmegyénkben az összes egyházi hivatalok viselői 75. élet-

évük betöltésekor nyújtsák be lemondásukat a főpásztornak. 
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 C) AZ EGYHÁZMEGYE SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK 

TERVEZETE 

1. Területi beosztás 

1.1. Esztergomi Helynökség (Vicariatus Strigoniensis) 

A Főegyházmegye Budapest közigazgatási határán kívül eső egész 

területét foglalja magában; élén az esztergomi általános helynök áll. A 

helynökség két pasztorális régióra oszlik: 

a)  Esztergomi Régió; 

b)  Szentendrei Régió. 

1.2. Budapesti Helynökség (Vicariatus Budapestinensis) 

A Főegyházmegye Budapest közigazgatási határán belül eső egész 

területét foglalja magában, élén a budapesti általános helynök áll. A hely-

nökség öt pasztorális régióra oszlik: 

a) Buda-észak Régió; 

b) Buda-dél Régió; 

c) Pest-északkelet Régió; 

d) Pest-központ Régió; 

e) Pest-délkelet Régió. 

A régió az egyházmegye területének egy vagy több esperesi kerüle-

tét magába foglaló pasztorális egysége. Az egyházmegyei hivatal osztá-

lyainak, szakreferenseinek, szakigazgatási szerveinek némelyike az illető 

téma koordinálására és előmozdítására hivatott regionális felelősökkel 

rendelkezik. Ezek lehetnek klerikusok vagy világiak. Elláthatják megbí-

zatásukat önkéntes, tiszteletbeli, társadalmi alapon. 

Minden régióban kijelöl a főpásztor egy megfelelő helyiségekkel 

rendelkező plébániát regionális központi plébániának. E plébánia plébá-

nosa segíti a regionális témafelelősök munkáját, koordinálja tevékenysé-

güket egymással, szükség szerint összeköttetést tart az egyes szakterüle-

tek vikáriusaival és az általános helynökkel. A regionális tevékenységek, 

esetleges költségeit a régió plébániái együttesen viselik a regionális köz-
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pont plébánosának szervezésében. Javasolt, hogy a regionális központ 

plébánosa egyben valamelyik témakör felelőse is legyen.   3335. 

Minden régióban megmaradnak az esperesi kerületek és a plébá-

niák (esetleges későbbi összevonásokkal). A plébániákon megszerve-

zendő a tömbfelelősök rendszere!   3329. 

2. Funkcionális beosztás 

Az egyházmegye funkcionális szervezetében a püspököt támogató 

csúcsszerv a püspöki tanács.    3117. 

Az alábbiakban fel nem sorolt témakörök az általános helynök ille-

tékességi körében maradnak, kivéve ha a főpásztor más helynökre bízza 

őket. 

Az ügyek csoportjaira kinevezett vikáriusok, azaz püspöki helynö-

kök szakterületi vikariátusok (vagy főosztályok, szakterületek) élén 

állnak. 

2.1. Pasztorális szakterület 

Osztályai (egyszemélyi referens; irodát irányító referens; más meg-

nevezésű szerv, pl. felügyelőség, bizottság stb. élén álló vezető irányítása 

alatt): 

a) ifjúság (ifjúsági referens, egyetemi lelkész), 

b) család, 

c) egyházi egyesületek, mozgalmak, 

d) liturgikus referens (esetleg tanácsadóként Liturgikus  Bizottság). 

2.2. Diakonális szakterület 

Osztályai: 

a) Szent Erzsébet Egyházmegyei Karitász Központ; 
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b) Sajátos helyzetű csoportok (Turisták Lelkigondozásának Bizott-

sága, a börtönpasztoráció felelőse, stb.); 

c) Gazdasági Tanács ( élén a vagyonkezelővel). 

2.3. Társadalmi-oktatási-kulturális szakterület 

Osztályai: 

a) Iskola, felsőoktatás (Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság, 

EKIF valamint a Katolikus Egyetemek és Főiskolák referense); 

b) Hitoktatási Felügyelőség ; 

c) Hivatásgondozás, papi továbbképzés (Hivatásgondozó Bizottság, 

élén az elnökkel, a Bizottság tagjai tanácsadók; a Papi Továbbképzés re-

ferense); 

d) Kultúra, sajtó, egyháztörténelmi és egyházművészeti Bizottság, 

amelyek egyes alosztályait az egyházművészeti referens, egyházzenei re-

ferens, médiareferens, tudományos és kulturális kapcsolatok referense ve-

zeti; 

e) Társadalmi kapcsolatok (Társadalmi Kapcsolatok referense). 

Minden osztálynak van irodája az egyházmegyei hivatalban, néme-

lyiküknek megbízottja is van minden régióban, aki az osztály és végső 

soron a szakvikárius utasításai szerint szervezi az adott tevékenységet, 

kapcsolatot tart a plébániák megfelelő munkatársaival, regionális meg-

mozdulásokat szervez. A regionális megbízott lehet világi is. A plébániai 

felelősök társadalmi munkában tevékenykednek. Az „osztályok” jelentős 

része már létező szerv. Hasznos, ha a zsinatot előkészítő bizottságokban 

dolgozó személyek tanácsadóként, illetve regionális felelősként bekap-

csolódnak a további munkába. 

3. Tanácsadó testületek. 

A tanácsadó testületek az EPSZ, a Tanácsosok Testülete, a Főszé-

kesegyházi Káptalan, a Pasztorális Tanács illetve az egyéb bizottságok és 

tanácsosok.   3134-3143. 

3183 

3184 

3185 
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4. Egyéb javaslatok 

a) Új plébániák létrehozása vagy kisebb plébániák összevonása lel-

kipásztori szempontból történjék. Jelenlegi helyzetünkben a kis kápolnák 

és a templomigazgatóságok önálló ellátásának fokozatos megszünteté-

sére, illetve a szomszédos plébániákhoz való csatolására van szükség. 

b) A megnövekedett lelkipásztori feladatok ellátása érdekében és az 

egyre növekvő paphiány miatt megfelelő arányban kell elosztani a papi 

erőforrásokat és ahol csak lehet, be kell vonni a világi híveket. Adott 

esetben a szükséges intézkedésekre vonatkozóan a főpásztor kellő tájé-

koztatást ad. 

c) A feladatok elosztásánál a következő szempontok érvényesülje-

nek: a pap életkora (több mozgást illetve munkát igénylő terület illetve 

közösség kapjon fiatalabb papot); iskolák és tanulók létszáma (inkább ott 

legyen pap, ahol több a gyermek); hívek létszáma; közlekedési és föld-

rajzi adottságok; van-e világi hitoktató vagy lelkipásztori kisegítő; van-e 

szerzetesi templom (közösség); van-e munkaképes nyugdíjas pap a plé-

bánia területén. 

d) El kell készíteni esperesi kerületenként az átgondolt miserendet, 

meg kell tervezni és össze kell hangolni a kórházi ellátást és a felnőtt 

katekézist. 

3186 
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Rendelkezések 

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE  

PAPI SZENÁTUSÁNAK SZABÁLYZATA 

46. § A II. Vatikáni Zsinat rendelkezése szellemében meg-

alakítandó „Consilium Presbyterale” neve: „Egyházmegyei Papi Sze-

nátus” (rövidítve: EPSZ). Az egyházmegye papságának vagy pres-

byteriumának képviseleti szerve ez, melynek az a feladata, hogy a 

főpásztort az egyházmegye kormányzásában és ügyei intézésében ta-

nácsaival hathatósan támogassa (Christus Dominus n. 27.; Presbyte-

rorum Ordinis n. 7.; 495. kán. 1. §). 

47. § Az EPSZ elnöke a mindenkori helyi főpásztor, vagy 

akadályoztatása esetén a főpásztor általános helynöke, illetve eseten-

ként a főpásztor felkért megbízottja. 

48. § Az EPSZ tisztviselői: a titkár és a jegyző. Mindkettőt a 

főpásztor nevezi ki a tagság kebeléből. A titkár közvetlen rendelkezé-

sére áll a főpásztornak, végzi a központi ügyintézést, nyilvántartja a 

tárgyalásra való témákat és a hozzászólásra jelentkezőket. - A jegyző 

vezeti a Szenátus üléseinek jegyzőkönyvét: feljegyez minden hozzá-

szólást és írásba foglalja a tárgyalások eredményeit. - A jegyzőköny-

vet a jegyző és két előre kijelölt hitelesítő aláírása után a főpásztor 

elé kell terjeszteni, aki azt szintén aláírja és a benne foglaltak felől fő-

pásztori jogon dönt és intézkedik. 

49. § A segédpüspökök, az általános és püspöki helynökök 

hivatalból tagjai az EPSZ-nek. 

A többi tag kijelölése részben választás, részben pedig kineve-

zés útján történik. 

1. Választott tagok: Az EPSZ létszámát a helyi viszonyok figye-

lembevételével a főpásztor állapítja meg. A tagok összlétszáma az 

egyházmegye összes papjának - a nyugdíjasokat is idevéve - kb. 8-10 

%-át tegye ki. A tagok 1/2 részét az egyházmegye papsága titkos sza-

vazás útján választja. 
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a) A választás rendszerint esperesi kerületenként történik; in-

dokolt esetben - a túl nagy létszámú testület elkerülése végett - a fő-

pásztor több esperesi kerületet összevonhat egy választó körzetté táj-

egységek szerint. 

b) A Székeskáptalan, a Papnevelő Intézet elöljárói és tanárai, 

az egyházmegyei bíróság bírái és tisztviselői kebelükből ugyancsak 

titkos választással egy-egy küldöttet választanak. 

2. Kinevezett tagok: A többi tagokat a főpásztor diszkrecionális 

jogon nevezi ki. Az EPSZ összetételénél - már a választásoknál - arra 

kell törekedni, hogy az egyházmegye papságának minden rétege 

képviselve legyen benne: a fiatal káplánok 10 évi szolgálatig, az idő-

sebb káplánok, a falusi plébánosok és lelkészek, a városi plébánosok 

és lelkészek, a nyugdíjasok. Ha választások után az ilyen képviselet 

nem látszik biztosítottnak, vagy ha a főpásztor a választás után nem 

kapna minden területre megfelelő munkatársakat, akkor a főpásztor 

a kinevezési jog gyakorlása során gondoskodik a megfelelő arányos-

ságról. 

50. § Az EPSZ működése a megalakulással kezdődik. 

1. A megalakulást a főpásztor mondja ki a választott kiküldöt-

tek elfogadásával és a tisztviselők kijelölésével. Az így megalakult 

EPSZ megbízatása öt évre szól. Ha közben személyi változások tör-

ténnek a tagságban, a pótlás ugyanúgy történik, mint az alakuláskor 

- új választás, vagy új kinevezés útján. Széküresedés esetén azonban 

az EPSZ megszűnik, hacsak - a Szentszék által is elismert sajátos kö-

rülmények miatt - az egyházmegyei kormányzó vagy az apostoli ad-

minisztrátor azt meg nem erősíti. Az új püspök új Papi Szenátust 

alakít (501. kán.). 

2. Évente legalább kétszer hívja össze a főpásztor rendes kon-

zultációra az EPSZ-t. Máskor is hívhat össze a főpásztor rendkívüli 

konzultációt, ha ezt szükségesnek ítéli. 

a) A konzultáció napirendjét és a tárgyalásra kerülő témákat a 

főpásztor maga vagy a titkár útján előre közli az EPSZ tagjaival. 
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b) A hozzászólások a jelentkezés sorrendjében történnek. A 

hozzászóló először mondja meg, kinek képviseletében és nevében be-

szél; egyébként ragaszkodjék a tárgyalt témához és illő mértéktartás-

sal fogja rövidre mondanivalóját, hogy idő legyen minden téma meg-

tárgyalására. Tárgysorozaton nem szereplő témát is lehet előterjesz-

teni, ha azt az elnök engedélyezi. 

c) A konzultáció nem hoz „határozatokat” (500. kán. 2. §). A 

megtárgyalt témákat a hozzászólások összegezése után „javaslatok” 

vagy „ajánlás” alakjában jegyzőkönyvbe foglalva kapja meg a fő-

pásztor. 

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE  

PASZTORÁLIS TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA 

51. § A Pasztorális Tanács fogalma 

1. A Consilium Pastorale, magyarul a „Pasztorális Tanács” (rö-

vidítve: PT) a püspök felügyelete alatt az egyházmegyei pasztorális 

munkát vizsgáló, mérlegelő és a püspöknek javaslatot tevő testület 

(514. kán. 1. §). 

2. Megalakulását Főegyházmegyénkben a lelkipásztori körül-

mények indokolják, ezért a főpásztor a zsinat alkalmával létrehozza 

a Pasztorális Tanácsot. 

52. § A Pasztorális Tanács feladata 

A PT a szabályozott párbeszéd részére fórumot biztosít, meg-

vizsgálja és mérlegeli a pasztorális tevékenységre vonatkozó kérdé-

seket és róluk gyakorlati következtetéseket terjeszt a főpásztor elé. 

53. § A Pasztorális Tanács összetétele 

1. A PT világi hívőkből, szerzetesekből és papokból áll (512. 

kán.). A tagoknak fele legalább világi legyen. 

2. A PT tagja csak az a krisztushívő lehet, aki a katolikus Egy-

házzal teljes közösségben van, a 18. évét betöltötte, kitűnik biztos hi-

tével, jó erkölcsével és okosságával (512. kán. 3. §), volt elsőáldozó, 
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megbérmált, hitéhez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él, kisza-

bott vagy kinyilvánított egyházi büntetés nem köti (vö. 874. kán. 1. §) 

és állandó lakóhelye az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye terüle-

tén van. 

3. Hivatalból tagja a PT-nak: a főpásztor, a segédpüspökök, az 

általános helynökök és püspöki helynökök. 

4. Az EPSZ három tagot küld a PT-ba. 

5. Az esperesi kerületeket a PT-ban egy-egy világi hívő képvi-

seli, akiket a plébániák választottak meg, figyelembe véve az egyház-

községi képviselőtestületekben folytatott tevékenységet is. 

6. Az egyházmegyében házzal rendelkező férfi szerzetes intéz-

mények választás útján egy közös képviselőt küldenek a PT-ba, úgy-

szintén egyet az ugyanilyen női szerzetes intézmények is. 

7. Az egyházmegyében működő egyházi oktatási intézmények, 

közösséggel (házzal) rendelkező világi intézmények (Instituta Saecu-

laria) és engedélyezett egyházi társulások együtt összesen öt tagot 

küldenek a Pasztorális Tanácsba. 

8. A főpásztor négy tagot tetszése szerint nevez ki. 

9. A Főszékesegyházi Káptalan egy tagot küld a PT-ba, 

amennyiben az előbb említett csoportokban nincs káptalani tag. 

10. A Főegyházmegye területén élő nemzetiségek képviseletére 

a főpásztor egy papot és egy világit nevez ki a PT-ba. 

11. A PT-ban tagsággal nem rendelkező szakembereket, illetve 

tisztviselőket mint tanácsadókat meg lehet hívni a PT üléseire, ha 

szakterületükkel, illetve hivatalukkal kapcsolatos kérdésekről van 

szó. Ők nem tagjai a PT-nak. 

54. § A Pasztorális Tanács működése 

1. A PT évente legalább kétszer ülésezzen a főpásztor vagy 

megbízottja elnökletével (514. kán.). Ezenkívül akkor tart ülést a PT, 

amikor a főpásztor szükségesnek tartja összehívását. Egyedül a fő-
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pásztor joga az is, hogy a Tanácsban tárgyaltakat közrebocsássa 

(514. kán. 1. §). 

2. A vezetőség tagjai: a főpásztor, távollétében megbízottja, to-

vábbá hat más személy, akiket a PT tagjai közül titkos szavazással 

erre megválasztottak. A választás lefolytatására érvényesek az Egy-

házi Törvénykönyv előírásai (ha két választási menet nem hoz abszo-

lút többsége, akkor elégséges a relatív többség). A vezetőségre tarto-

zik a plenáris ülések előkészítése, a napirend összeállítása és gondos-

kodás arról, hogy a PT saját belső működésére vonatkozó határoza-

tait végrehajtsák, elfogadott javaslatait pedig a főpásztornak felter-

jesszék. 

3. A PT bármely tagja javaslatot terjeszthet a PT elé. A PT kü-

lönleges kérdéseket más egyházmegyei szervhez utalhat át tárgya-

lásra, illetve más szervek javaslatait átveheti. A PT azonban az ilyen 

kérdések megtárgyalására szakbizottságot is létrehozhat. 

4. A PT az elnök és a tagság legalább felének jelenléte esetén 

határozatképes. Határozathozatalhoz egyszerű szavazattöbbség 

szükséges. 

5. A PT „határozatai” ajánlások a főpásztor felé, aki egyedül 

jogosult rendelkezni. 

55. § Egyéb rendelkezések 

1. A PT megbízatása 5 évre szól. (vö. 513. kán. 1. §). A püspöki 

szék megüresedésekor a PT megszűnik (vö. 513. kán. 2. §). 

2. E Szabályzat bármiféle megváltoztatására a főpásztor illeté-

kes (513. kán. 1. §). 

3. A PT és vezetőségének eljárásmódját ügyrend szabályozza, 

amelyet a PT-nak kell meghatároznia és a főpásztornak jóváhagynia. 
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 56. § A Pasztorális Tanács választási rendje 

A) Rendelkezések a világiak választásával kapcsolatban 

1. A PT Szabályzatának 53. § 5. értelmében a Főegyházmegye 

esperesi kerületei egy-egy megválasztott világi hívőt küldenek a PT-

ba. 

2. Választhatók azok a krisztushívők, akik az Esztergom-Buda-

pesti Főegyházmegye területén lakóhellyel vagy pótlakóhellyel ren-

delkeznek, 18. életévüket betöltötték, a szentségek vételéből nincse-

nek kizárva és a PT munkájában készek résztvenni. 

3. A plébániák egyházközségi képviselőtestülete a plébános ve-

zetésével egy-egy világi jelöltet állít, majd a plébánosokból és az egy-

házközségek világi alelnökeiből álló bizottság titkos szavazással meg-

választja a plébániák jelöltjeiből azt a személyt, akit a PT-ba küld. 

4. A választás lefolytatására és a többségre nézve ugyanaz a 

szabály érvényes, mint a papok esetében (lásd fent 56. § 3.). 

5. A választás lefolytatását és eredményét haladéktalanul jelen-

teni kell az Érseki Hatóságnak. 

6. A választást a főpásztornak jóvá kell hagynia. 

7. A megválasztott és megerősített tagok nevét alkalmas módon 

nyilvánosságra kell hozni. 

B) Rendelkezések a Pasztorális Tanács többi tagjának választásával, 

küldésével és kooptálásával kapcsolatban 

1. Az EPSZ képviselői (Szabályzat 53. § 4.). 

a) A Szabályzat 53. § 4. értelmében az EPSZ három tagot küld 

a PT-ba. 
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b) Ezeket a papokat az EPSZ egyik ülésén titkos választás útján 

kell kiküldeni. A választás levezetésére az Egyházi Törvénykönyv 

előírásai érvényesek. 

2. A szerzetesek képviselői (Szabályzat 53. § 6.) 

a) A férfi szerzetes intézmények egy közös képviselőt választa-

nak, úgyszintén a női szerzetes intézmények is. 

b) A férfi és női szerzetes intézmények képviselőjét levél útján 

kell megválasztani. Minden intézmény egy szavazattal rendelkezik, 

melyet a Főegyházmegye területén lévő legmagasabb rangú elöljá-

rója küld be, vagy ha ilyen több van (több házfőnök), ezek együtte-

sen. Azt a szerzetest és szerzetesnőt kell megválasztottnak tekinteni, 

aki a legtöbb szavazatot kapta. 

3. A katolikus szervezetek képviselői (Szabályzat 53. § 7.). 

a) A katolikus szervezetek öt tagot küldenek a PT-ba. 

b) Ezek kirendelési módja: a Főegyházmegye területén működő 

egyházi oktatási intézmények, világi intézmények (Instituta 

Saecularia) és működési engedéllyel rendelkező egyházi társulások 

együttesen öt képviselőt választanak a PT-ba olyan választói ülésen, 

ahol minden intézménynek és társulásnak egy-egy szavazata van. 

4. A káptalan tagjai (Szabályzat 53. § 9.). 

a) A főszékesegyházi káptalan egy tagot küld a PT-ba, ameny-

nyiben még nincs egy taggal képviselve a fent említett csoportok (53. 

§ 3-5, 7-8, 10.) által. 

b) A választás történhet a főszékesegyházi káptalan valamelyik 

ülésén a káptalani szabályzat alapján. 
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5. A nemzetiségek képviselői (Szabályzat 53. § 10.). 

A Főegyházmegye területén élő nemzetiségek közösen küldenek 

egy papot és egy világit a PT-ba. Ezek kiválasztása a főpásztor 

feladata, előzetesen azonban meghallgat legalább négy papot azok 

közül, akik a Főegyházmegyében sajátos nemzetiségi pasztorációs 

feladatra nyertek kinevezést vagy nemzetiségi jellegű plébániát ve-

zetnek. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

57. § A plébános egyheti szabadságára az esperes adhat en-

gedélyt, hosszabb időre csak a Főegyházmegyei Hatóság. A plébános 

minden esetben köteles helyettesről gondoskodni, és helyettest az es-

peresnél illetve a Főegyházmegyei Hatóságnál bejelenteni, kérve szá-

mára a szükséges felhatalmazásokat. 

58. § A Főegyházmegyében minden egyházi hivatal viselője - 

a plébánosokra vonatkozó rendelkezések szellemében - 75. életévének 

betöltésekor tartozik benyújtani lemondását a főpásztornak. 

59. § Az Érseki Bíróság előtt az elsőfokú per költsége a min-

denkori minimálbér másfélszerese (jelenleg 16.000,- Ft), a másodfo-

kúé ennek a fele. A Prímási Főszentszék előtt a perköltség: azonos a 

másodfokú perköltséggel. A befolyó perköltségekből a működési dí-

jon kívül a Bírói Tanács tagjai, az ügyhallgató, a kötelékvédők, a 

jegyzők és a bíróság egyéb munkatársai a bírósági helynök által 

meghatározott honoráriumot kapnak. Az ügyvédi költség nem al-

kotja részét a perköltségnek és nem is haladhatja meg azt. A felek 

tudomására kell hozni a részleges vagy teljes költségmentesség lehe-

tőségét. Költségmentességet azok kérhetnek, akiknek családjában az 

egy főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbért. Indokolt esetben a 

bíróság saját költségvetéséből fizetett ingyenes ügyvédet biztosít a fél 

számára. 

60. § A könyvek jóváhagyását előkészítő bizottság tagjai fá-

radozásukért díjazást érdemelnek, amely a lektori díjaknak megfe-

lelő mértékű. A díj azt terheli, aki a cenzúrát kérte; ha az Egyházme-
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gyei Hatóság kiadói felkérésre adja a megbízást, akkor a felkérőt, ha 

saját kezdeményezésre, akkor magát az egyházmegyét terheli. 





 

 

2. AZ ANYAGI JAVAK ÉS KEZELÉSÜK 

Lelkipásztori célkitűzéseinkhez anyagi javak is szükségesek. Az 

anyagi javak birtoklásában és felhasználásában azonban nem szabad 

szem elől tévesztenünk Krisztus példáját, amelyre a II. Vatikáni Zsinat is 

oly hangsúlyozottan hívja fel mindnyájunk figyelmét. Nem feledhetjük 

egyháztörténelmünk intő példáit, amelyek világosan bizonyítják, hogy 

amikor Egyházunk bizonyos részein eluralkodott a földi gazdagság, akkor 

mindig jelen volt a legnagyobb szegénység is a lelki dolgokban. Ebben az 

anyagiassá váló, igazi értékeket kevésre becsülő jelenkori világban, mely 

körülvesz bennünket, különösen fontos, hogy Krisztus követői okosan 

használják fel azokat a javakat, melyeket Isten számunkra ad. 

Az Egyházi Törvénykönyv kimondja: A katolikus Egyháznak szüle-

tett joga, hogy a világi hatalomtól függetlenül anyagi javakat szerezzen, 

birtokoljon, igazgasson és elidegenítsen sajátos céljai szolgálatára 

(1254. kán. 1. §). Pontosan meghatározza ezeket a sajátos célokat is, 

amelyek a következők: az istentisztelet megrendezése, a klérus és a többi 

szolgálattevők tisztes ellátásának biztosítása, a szent apostoli tevékeny-

ség és különösen a szegényekkel szemben a segítő szeretet cselekedetei-

nek gyakorlása (1254. kán. 2. §). 

Az istentiszteleti célokhoz tartozik elsősorban a templomok méltó és 

célszerű építése, valamint felszerelése (vö. Sacrosanctum Concilium 

128.). Ugyanakkor a főpásztorok gondosan ügyeljenek arra, hogy a szent 

fölszerelésekből és műalkotásokból, mint az Isten háza ékességeiből 

semmit árúba ne bocsássanak, vagy veszendőbe menni ne engedjenek 

(Sacrosanctum Concilium 126.). Az új templomok létesítésekor a helyi 

közösségek általában nem elég erősek arra, hogy önállóan méltó istentisz-

teleti helyet hozhassanak létre, tehát egyházmegyei összefogására van 

szükség. A műemléki értékek viszont nemcsak istentiszteleti célt szolgál-

nak, de a társadalom értékei is, éppen ezért a polgári közösségnek is 

hozzá kell járulnia ezek fenntartásához. 
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A szolgálattevők tisztes ellátását illetően maga az Üdvözítő 

mondja: méltó a munkás a maga bérére (Lk 10,7). Szent Pál pedig ezt 

írta: így rendelte az Úr, hogy az evangélium hirdetői az evangéliumból 

éljenek (1Kor 9,14). Ezért a püspökök megfelelő szabályzatot állapítsa-

nak meg; ebben történjék gondoskodás azoknak tisztes megélhetéséről, 

akik Isten népét valamilyen módon szolgálták vagy szolgálják 

(Presbyterorum Ordinis 20.). Ebbe tehát beleértendők az aktív és nyugdí-

jas lelkipásztorok, de a világi munkatársak is. Az egyes járandóságok 

megállapításakor tekintetbe kell ugyan venni a munkakör természetét, a 

helyi körülményeket és a szolgálati időt, de alapjában véve egyenlőség-

nek kell érvényesülnie mindazok között, akik azonos körülmények között 

vannak (Presbyterorum Ordinis 20.). Emellett azonban minden papnak 

komoly figyelmeztetés az a zsinati tanítás, hogy kerüljenek minden kap-

zsiságot, szívük a vagyonhoz ne tapadjon, és még lakásuk is hivatásuk-

hoz illő legyen: Lakásukat úgy rendezzék be, hogy oda senki se féljen 

belépni, és még a szegény ember se érezze magát feszélyezve benne 

(Presbyterorum Ordinis 17.). 

Az apostoli tevékenység támogatása mind plébániai szinten, mind 

egyházmegyei szinten nélkülözhetetlen feladat. Arányos rész jusson a 

hitoktatás, az ismeretközlés és a hitismeretek megfelelő terjesztésének 

eszközeire. A segítő szeretet gyakorlása ősi, szent feladatunk. Ez nap-

jainkban egyre több figyelmet és anyagi áldozatot kíván tőlünk emlé-

kezve Jézus szavaira: Amit eggyel tettetek legkisebb testvéreim közül, ve-

lem tettétek (Mt 25,40). Ez mindenképpen kötelességünkké teszi az oko-

san szervezett szeretetszolgálatot, melynek szervezete az Egyházmegyei 

Karitász Központ. 

Az Egyháznak tehát rendelkeznie kell anyagi javakkal, hogy külde-

tését teljesíteni tudja, de szólni kell arról is, hogy e javakhoz miként jut-

hat hozzá. Amikor az Egyházi Törvénykönyv fent idézett kánonja a világi 

hatalomtól független anyagi javakról beszél, ez nemcsak azt jelenti, hogy 

független tulajdonjoga van ezek birtoklásához, de azt is, hogy a javak 

megszerzésében is minél inkább függetlenné váljon az államtól, melyben 

a közgondolkodás erősen szekularizálódott, és amelynek változó, bizony-

talan politikai állásfoglalásától nem függhet az Egyház léte és működőké-

pessége. Elengedhetetlen tehát, hogy az Egyház a munkájának megalapo-

zásához szükséges anyagi forrásokat megőrizze vagy ma inkább 

lehetőség szerint helyreállítsa és ezek megmaradását jogilag biztosítsa. 
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A legfontosabb és legbiztosabb anyagi forrás az Egyház működé-

séhez azonban maguk a hívek, akikért a papok dolgoznak. Valódi köte-

lezettség alapján ők gondoskodjanak arról, hogy meglegyenek számukra 

a tisztes és állásukhoz méltó életfeltételek. A püspököknek figyelmeztet-

niük kell híveiket erre a kötelezettségükre (Presbyterorum Ordinis 20.). 

Itt természetesen értendő a papság ellátásán túl a fentebb felsorolt célok 

teljesítése is. 

Ahhoz viszont, hogy a hívekben ez a kötelezettségtudat kialakuljon, 

világosan kell látniuk, hogy mire fordítja az Egyház adományaikat és 

mekkora az igény anyagi támogatására. 

1. Az Egyház anyagi helyzete 

Egyházunk jelenlegi anyagi helyzete az előző időszakhoz képest 

megváltozott. Részben már kaptunk vissza ingatlanokat, amelyek azon-

ban hasznot nem hoznak, helyreállításuk és fenntartásuk viszont súlyos 

anyagi terhet jelent. Az állami költségvetésből kapunk bizonyos működé-

si támogatást és egyéb segélyt a kiemelt fontosságú épületek helyreállítá-

sához. Ezzel szemben növekednek az eddigi kiadások, egyrészt a létfenn-

tartást szolgáló bérezéshez, másrészt erősen emelkednek azok a közüze-

mi díjak, amelyek épületeink működőképességének fenntartásához szük-

ségesek. 

Főegyházmegyénk papságának átlagos életkora egyre magasabb és 

a papi létszám egyre csökken. A papság gazdasági téren megfelelő va-

gyonkezeléshez, illetve gazdálkodáshoz kellő kiképzésben nem részesült. 

Nagy szükség van azoknak a világi munkatársaknak a bevonására, akik 

kellő gazdasági ismeretekkel rendelkezve (pénzügy, adóügy, társadalom-

biztosítás) főállású munkatársak lennének. 

Az egyházmegyei zsinatot megelőző felmérés szerint a hívek nagy 

része kötelességének érzi az Egyház anyagi támogatását. A válaszolók 

70%-a indokoltnak tartotta az egyéni jövedelem 1%-ának a felajánlását. 

A plébániák tapasztalata szerint azonban még a 0,5%-os támogatást meg-

adók száma is csekély. 

Az állami költségvetés különböző jogcímeken (működés, ingatlan-

felújítás és beruházás, közgyűjtemény, hitoktatás stb.) nyújt támogatást. 

Ezt a támogatást azonban - megfelelő jogi megalapozottság hiányában - 
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nem tekinthetjük távlatilag is biztosítottnak. Kívánatos, hogy az állami 

költségvetésből eredő bevételek jogi értelemben is stabilizálódjanak. 

Tanulmányozni kell az anyagi javak legmegfelelőbb befektetési 

módozatait. Ezzel együtt mindenképpen a hívek adományainak és a 

meglévő javainknak az eredményesebb kezelésére kell törekednünk. 

2. Javaslatok 

A főpásztor által évenként megállapított stóladíjakon kívül csak kü-

lön felmerülő kiadásokra lehet díjat kérni. Mivel más és más a helyi 

adottság és igény, az ilyen kiadásokat a főpásztor nem szabályozza ren-

deletileg. A külön felmerülő igények díjazása megegyezés szerint történ-

jék. 

A külső törvényi feltételek figyelembevételével a Főegyházmegyei 

Hivatal készítsen tervezetet szakértők bevonásával az anyagi javak forrá-

sainak és kezelésének egyházmegyei rendszerére, hogy az egyházmegyei 

szervezet hatékony működése biztosítva legyen. 

Az egyházmegyei intézmények és plébániák leltárait el kell készí-

teni, abba évente a változásokat bevezetni, valamint az értékbecslést 

időnként szakértők bevonásával reális értékre igazítani és a vagyonbiz-

tosítási szerződéseket ennek megfelelően megkötni. 

Szükséges a plébániák által beküldendő központi járulékok és tá-

mogatások, valamint a papok és világiak illetmény-rendszerének kidol-

gozása. 

A Főegyházmegyére, illetve intézményeire hagyott örökségek hasz-

nosításában arra kell törekedni, hogy azok valóban hatékonyan szolgálják 

az egyházi célkitűzéseket az örökhagyó szándékának megfelelően. 

Rendelkezések 

61. § A krisztushívőktől Egyházunk méltán elvárhatja, hogy 

sajátos céljainak megvalósításában anyagilag is támogassák (vö. 
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1260-1261. kán.), a híveket pedig megilleti a korrekt, nyílt tájékozta-

tás plébániájuk és egyházmegyéjük anyagi helyzetéről, gondjairól és 

terveiről. A Püspöki Konferencia által meghatározott szabályok fi-

gyelembevételével minden hívő érezze lelkiismereti kötelességének, 

hogy évi nettó jövedelmének legalább 1%-át egyházi hozzájárulás-

ként saját plébániája javára felajánlja (vö. 1262. kán.) 

62. § A Főegyházmegyei Fizetési Szabályzat-ot el kell készí-

teni, ezután létre kell hozni a Papi Szolidaritási Alap-ot. Ajánlott, 

hogy ebbe az alapba fizessék be a papok tisztes megélhetésükön felül 

keletkezett jövedelmüket. Ez az alap egyik forrása lehet annak, hogy 

biztosítsuk a hátrányos anyagi helyzetű paptestvérek jövedelem-ki-

egészítését. Az alap kezelője a főpásztor által kijelölt személy. Az ala-

pot csakis a papok megélhetésére lehet felhasználni. 

63. § Minden papnak - életkortól függetlenül - legyen vég-

rendelete. A végrendelet készítésekor figyelembe kell venni az állami 

törvényeket és az egyházmegyei előírásokat. A végrendeletek őrzési 

helye az Érseki Hivatal. A Főegyházmegye minden papja - régi szo-

kás szerint - hagyatékának tisztes részét ajánlja fel egyházmegyei cé-

lokra. A liturgikus tárgyakat és a papi ruhákat valamelyik templom, 

illetve paptestvér kapja meg. A zsolozsmáskönyvet az esztergomi 

Papnevelő Intézet, a többi könyvet pedig lehetőleg valamelyik egy-

házi könyvtár örökölje. Jelentős változás esetén a végrendeletet meg 

kell újítani. 

64. § A Főegyházmegye intézményei - a jóváhagyott éves 

költségvetésben nem szereplő - meghatározott összeget (jelenleg 

100.000,- Ft.) meghaladó felújítást, beruházást, állóeszköz beszerzést 

csak a Főegyházmegyi Hatóság illetékesének előzetes engedélyével 

végezhetnek. 





 

 

3. A PLÉBÁNIA ÉS A HÍVŐK KÖZÖSSÉGI ÉLETE 

A közös út keresésével egyházmegyei zsinatunk célja, hogy Krisz-

tus evangéliumához méltó módon éljünk. Ez csak úgy valósítható meg, 

ha a hívek élő közösségei Főegyházmegyénkben megerősödnek, illetve 

létrejönnek. 

Akik a keresztség szentségében részesültek, Krisztus tanítását hittel 

elfogadva és szeretetben megvalósítva lelki házzá és szent papsággá lesz-

nek, hogy lelki áldozatot mutassanak be Istennek és hirdessék Krisztus 

dicsőségét (vö. Lumen Gentium 7, 9, 10.). 

Az Egyház a legkiválóbb módon akkor lesz láthatóvá, amikor Isten 

egész szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz az eucharisztia megün-

neplésében és az ima egységében az oltár körül, amelynél a közösség élén 

ott áll a papjaitól és segítőitől körülvett püspök, aki az apostolok utódja. 

Mivel a püspök egyházmegyéjében nem tud mindenkor és mindenütt sze-

mélyesen jelen lenni, a papok révén gondoskodik arról, hogy a hívő kö-

zösségek zavartalanul részesedjenek Krisztus Titokzatos Testének, az 

Egyháznak kegyelmi életében. Ezen közösségek között legfontosabbak a 

plébániák, amelyek a püspököt helyettesítő lelkipásztor vezetése alatt áll-

nak (vö. Sacrosanctum Concilium 41, 42.). 

1. A plébánia 

A plébánia - többnyire területileg - a meghatározott módon körülírt, 

megalapított és vezetett közösség. Az egyházmegye részei, egységei közt 

a plébániának kiemelkedő jelentősége van.   3144. 

A Főegyházmegye területi plébániáihoz tartozik minden megke-

resztelt katolikus; kivéve a görögkatolikusokat és örménykatolikusokat. 

Ez nem függ az illető teljesítményétől, élő hitétől, a vallás gyakorlásától, 

a közösségbe kapcsolódásától. Életünk és üdvösségünk szempontjából 

azonban döntő jelentőségű a keresztségben kapott kegyelem életteli ki-

bontakoztatása. A közösségi élettől vagy a hittől eltávolodott katolikusok 

lelki megnyerése apostoli feladatot és nagy kihívást jelent minden plé-

bániai közösség számára. 
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Minden egyes plébániának valójában vezető papja a püspök. Az 

egyházközséget, vagyis a plébánia közösségét a püspök nevében az általa 

kinevezett plébános vezeti. A plébános mellé munkatársnak káplán(oka)t 

vagy más kisegítőket nevezhet ki a püspök, ha ez a lelkipásztori feladatok 

ellátásához szükséges vagy hasznos (vö. 545. kán.).  3155-3165. 

A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, 

ezért aktív szerepük van az Egyház életében és működésében. Az Egyház 

közösségein belül annyira szükséges az ő munkájuk, hogy nélküle a leg-

több esetben nem lehet teljesen eredményes a lelkipásztorok apostolko-

dása... Közösségük liturgikus életében való tevékeny részvételük az élet-

erő bőséges forrása, és így lelkesen vállalják a közösség apostoli munká-

iból is a rájuk eső részt (Apostolicam Actuositatem 10.). 

Krisztus követésének igyekezetében és az apostoli munkában vég-

zett közös tevékenységek során - melyekre a világban található számos 

probléma, szeretetlenség és hiány megtapasztalásán keresztül a Szentlé-

lek ad indítást -, természetes módon kisebb-nagyobb közösségek szület-

nek (bázisközösségek, imacsoportok, karitász-csoportok, énekkar stb), 

melyek a Lélek ereje által növekednek és újulnak meg. A plébánia legyen 

„családi, testvéri és befogadó ház”, ahol e közösségek otthonra találnak 

(vö. Christifideles Laici 26.). Ezért a plébánia mintegy a „közösségek kö-

zössége” is. Bár a plébános nem kötelezheti el az egész egyházközséget 

egy meghatározott lelkiségi mozgalom mellett, mégis legyen nyitott min-

den „egyházias” közösség irányában. 

2. A nem plébániai közösségek és a lelkiségi mozgalmak 

Ma a világi hívek közösségi életének megújuló korszakáról beszél-

hetünk. A hagyományos társulások (egyházi egyesületek) mellett más, új 

lelkiségi közösségek, mozgalmak, közösségi formák születnek sajátos 

arcéllel és céllal. Sokféleségükkel a Szentlélek az egyházi életet táplálja, 

hogy Krisztus Titokzatos Testében teremjék meg a Szentlélek gyümöl-

cseit. A II. Vatikáni Zsinat e közösségekben az Egyház Krisztusban való 

egységének és közösségének jelét látja (Apostolicam Actuositatem 18.). 
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Ezért természetes számunkra, amit az Egyházi Törvénykönyv kije-

lent: A krisztushívőknek jogában áll, hogy jótékony, illetve vallásos célú, 

vagy a keresztény hivatást a világban előmozdító társulásokat alapítsa-

nak és vezessenek, valamint, hogy ugyanilyen célok közös megvalósítása 

érdekében összejöveteleket rendezzenek (215. kán.). Az egyházi egyesüle-

tek, társulások, köztük a szerzetes intézményekhez kapcsolódó társulá-

sok, harmadrendek az illetékes egyházi hatóság felügyelete alatt állnak. A 

krisztushívők hivatalos társulásait pedig, melyek a keresztény tanításnak 

az Egyház nevében való átadását, a nyilvános istentisztelet előmozdítását 

vagy az egyházi hatóságra tartozó, illetve az Egyház nevében végzendő 

tevékenységet tűznek ki célul, csakis maga az illetékes egyházi hatóság 

alapíthatja meg (vö. 301. kán.). Ezek a társulások lehetnek nemzetköziek, 

országosak vagy egyházmegyei jellegűek (vö. 312. kán.). Az egyházi tár-

sulások nem tévesztendők össze a világi jog szerinti egyesületekkel. Azo-

kat az egyesületeket, társulásokat, amelyek egyházilag jogi személyek, az 

Érseki Hatóság útján állami nyilvántartásba is lehet vétetni a Püspöki Kar 

által jóváhagyott szabályzat szerint. 

Az egyházi egyesületeknél újabbak és kevésbé egységesen szerve-

zettek a lelkiségi mozgalmak. Különböznek az esetenként összejött cso-

portoktól, hiszen ismert az alapítójuk, önálló struktúrával rendelkeznek, 

saját név és identitás jellemzi őket. A lelkiségi mozgalmak akkor mű-

ködnek és bontakoznak ki a helyes úton, ha együttéreznek az Egyház éle-

tével, figyelnek tanítására, ragaszkodnak püspökeikhez. Eredetüknél az a 

vágy áll, hogy olyan emberi mértékre szűkítsék le tevékenységi körüket, 

amelyet hatalmas lélekszámú egyházi közösségekben máskülönben nem 

lehetne tapasztalni (Evangelii Nuntiandi 58.). Személyes tanúságtétellel, 

szeretetteljes légkör megteremtésével szívtől szívig jutnak: segítik tagjaik 

személyes kapcsolatát Istennel, imádságból élve vonzó példát adnak a vi-

lágnak, másokat az elkötelezett keresztény életre és a szolgáló szeretetre 

vezetnek. Nagy érték, hogy e lelkiségek és mozgalmak egy része nyitott a 

nem hívők, a peremre szorultak felé, s így az újraevangelizálás hatékony 

eszközei. 

Az Egyház életének, s a közösségeknek elsődleges helye a plébánia. 

De az Egyház feladata mérhetetlen, s ezt egyedül betölteni a plébánia 

nem elégséges... A vallás terjesztésének, és az apostolkodásnak külön-

böző módjai kulturális, társadalmi, oktatási, foglalkozási stb. téren nem 
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mindig találhatnak központra vagy kiindulási pontra a plébánián 

(Christifideles Laici 26.). 

Olykor a hívek között feszültséget vagy meglepetést vált ki napja-

inkban, hogy egy-egy társulás vagy lelkiségi mozgalom, illetve annak 

egyes tagjai nem elsősorban a plébánián fejtik ki tevékenységüket. Pedig 

ma, amikor az Egyház újjászerveződik hazánkban, - s ezzel kilép a temp-

lom, a sekrestye falai közül, - egyre inkább szüksége lesz olyan társulá-

sokra, egyesületekre és közösségekre, amelyek az evangelizációnak 

azokkal a területeivel is foglalkoznak, amelyekkel a plébánia nem tud 

megfelelőképpen törődni. Ám ezek a tevékenységek is teljességgel az 

Egyház és az evangelizáció szolgálatában állnak. 

Természetesen minden közösségnek, társulásnak vagy lelkiségi 

mozgalomnak az a küldetése, hogy az Egyház egységét, Krisztus egy Tes-

tét építse. Éppen ezért egy egyházmegyében valamely társulás egy részle-

gének megalapításához - még ha ez a pápai kiváltság alapján történnék 

is -, szükséges a megyéspüspök írásbeli hozzájárulása (312. kán.). 

Ilyenképpen a lelkiségi mozgalmak feladatukhoz csak akkor tudnak 

hűek lenni, ha az egyháziasság ismérveinek megfelelnek (részletesen 

lásd: Christifideles Laici 30.), és tekintettel vannak az ordinárius terveire, 

akinek a felügyelete alatt állnak. A plébánián dolgozó lelkipásztorok 

váljanak minden ott élő hívő atyjává; lehetőségeik szerint törekedjenek 

támogatni a hívek között minden olyan közösséget, melyek az Egyház 

építésén fáradoznak. Az egyes kisközösségek (lelkiségi mozgalmak cso-

portjai, egyesületek) pedig mindig maradjanak közösségben a lelkipász-

torral (vö. Christifideles Laici 26.). 

Örvendetes, hogy máris léteznek hazánkban olyan társulások, egye-

sületek, lelkiségi mozgalmak, amelyek túlnőnek a plébánia keretein, or-

szágos illetve nemzetközi jellegűek. 

3. Az egyházközségek tevékenységének jelenlegi helyzete 

Az elmúlt évtizedekben a kisebb emberi közösségek kapcsolatrend-

szere különböző tényezők miatt meglazult. Ezek részben ideológiai 

okokra vezethetők vissza, másrészt viszont ezt az életkörülmények nagy-

mértékben való változása okozta, így főképpen a városok szerepének 

megnövekedése, a nagyobb munkahelyek centralizálódása, az ingázás, a 

3313 

3314 

3315 

3116 

3317 



 A plébánia és a hívők közösségi élete  137 

 

második és harmadik gazdaság, a lakótelep rendszerek kialakulása, az al-

vóvárosok létrejötte, a családok strukturális átalakulása. A főváros mére-

teinél fogva is személytelenebbé tette az embert, a lakosság közömbössé 

vált, a napi megélhetésen kívül más nem igen érdekli. Ehhez hozzájárul a 

fiatalság felé közvetített értékek és eszmények felemássága is. Mindez a 

környező falvak életére is nagy hatást gyakorolt. 

Korunkban a katolikus Egyház tagjai közt is láthatóan megnőtt a 

személyes kapcsolatok és közösség iránti igény. Ennek jele a közösségek 

megsokszorozódása. Több plébánián is születtek kisebb közösségek, né-

hány plébánia pedig ténylegesen a közösségek közösségének nevezhető. 

Sok plébánia viszont megőrizte régi struktúráját. 

A plébánia vezetésének, a világiakkal való munkamegosztásnak 

legmegfelelőbb módja az alkalmas szervezetek kialakítása a lelki közös-

ség megtartása mellett. Az egyházközségi képviselőtestület és a belőle 

alakult Lelkipásztori Bizottság, ill. Gazdasági Bizottság kellő vázat biz-

tosít a plébániai szervezetnek. A Magyarországi Egyházközségi Képvise-

lőtestületek Szabályzata e kérdést megfelelően rendezi. Sajnálatos, hogy 

több plébánián a képviselőtestület ennek megfelelően még nem alakult 

meg. 

A lelkiségek és mozgalmak a plébániákon lelkipásztorkodó sok 

paphoz hasonlóan, a minket sújtó bénultság évtizedeiben a hó alatt az élet 

csíráit hordozták és nevelték - főleg a nagyvárosokban, nagy áldozatok 

árán és sokszor életveszélyben -, amit igen nagyra kell értékelnünk. 

Eközben magukhoz vonzották a fiatalokat, az életképes erőket. Így fel-

építettek egy-egy lelkiségi törekvést, amelyek most a felszínre kerülve 

önálló egységekként, saját integritásuk határaiban gondolkodó virágzó 

közösségekként jelennek meg. Tiszteletreméltó szerveződések, amelyek a 

társadalmi kihívásra az evangéliumi üzenetben keresik a választ, de 

vannak, akik hiányolják, hogy az egyházközség nem kap tőlük megfelelő 

segítséget. 

4. A plébániák és a lelkiségi mozgalmak viszonya 

Úgy tűnik azonban, hogy a plébániák valamint a lelkiségek és moz-

galmak még nem találtak egymásra, a kapcsolatrendszer szinte minimális. 

Ebből eredően éppen azok a pozitívumok vesznek el az adott terület pap-
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jai számára, amelyek nagyban segíthetnék tevékenységüket. Ennek oka 

gyakran az is, hogy sok lelkipásztor nem ismeri eléggé értékeiket, s ide-

genkedve, olykor elutasítóan áll velük szemben. Máskor a mozgalmakban 

elkötelezett hívek nem mutatnak kellő érdeklődést a plébánia gondjai 

iránt. Jól szervezett és tudatos összedolgozáshoz egymás behatóbb, ob-

jektív, szeretetteljes megismerése szükséges. 

A lelkiségi mozgalmak az egyházmegye püspökével és a papsággal 

közösségben új és rugalmas struktúrák kialakításával azt akarják elérni, 

hogy személyesebbé váljon a keresztény közösség, hogy lakhatóvá váljon 

a Föld. Így gyógyulhatnak be a múlt sebei, így épülhet a testvéri közössé-

geken keresztül az egység, így történhet meg a kiengesztelődés, így indul-

hat meg az újraevangelizálás (Lelkiségi mozgalmak, közösségek találko-

zójának zárszavából, 1992. február). 

5. Javaslatok 

A plébániák élővé vagy még élőbbé tételének egyik feltétele annak 

a kétoldalú kívánságnak a beteljesülése, hogy a főpásztor és a közösség 

között minél gyakoribb és szélesebb körű kapcsolat jöjjön létre. Az egy-

házmegyében, de az egyházközségekben is az legyen a törekvés, hogy a 

személyes találkozás püspök és hívek között gyakoribbá váljék. Egyfelől 

a hívek keressék az alkalmat erre és keressék fel püspöküket tartózkodási 

helyén, kínálkozzék bármilyen nyilvános alkalom. Másfelől hívják meg 

püspöküket a plébánia fontosabb eseményeire, ahol a személyes kapcso-

latteremtésre is mód nyílik. A legkívánatosabb az eucharisztia közös 

megünneplése. 

A plébániák a közösségi élet központjai. Ahol a közösség már ki-

épült, törekedjenek a közösségi élet elmélyítésére. Ahol pedig e téren 

még sok a tennivaló, ott a plébános és a hívek felelőssége, hogy ezt a 

központot megteremtsék. A plébános bátorítsa a híveket a közösségek 

létrehozására, s tegyen meg mindent annak érdekében, hogy minél több 

hívő bekapcsolódjon ezekbe. Fordítson különös gondot az idősekre és a 

karitász munkára. Célunk, hogy minden plébánián megvalósuljon a 

kommunió, az Istennel való szeretetközösség alapján. Az élő közösség a 

leghatásosabb evangelizáció is lehet a még kívülállók számára. Különö-
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sen fontos, hogy a lelkipásztorok közvetlen személyes kapcsolatban le-

gyenek a hívekkel. Adjanak módot a személyes találkozásokra, szakítsa-

nak időt a beszélgetésre (családlátogatásra), hallgassák meg a közösség 

véleményét, igényeljék testvéri segítségüket. 

a.) A plébánia legyen Krisztus Titokzatos Testének élő tanúságté-

tele a világban. Akkor felel meg ennek a hivatásnak, ha a nagyközösség 

sok kisközösségből tevődik össze. A plébánia feladata a kisközösségek 

koordinálása: adjon nekik életteret és célkitűzést, értékelje munkájukat, 

segítse egymás közti kapcsolatteremtésüket. A plébánia tehát úgy váljon 

nagyközösséggé, hogy otthont teremtsen egyének és közösségek számára. 

Az emberi együttlét sokféle, színes formáival valósítsa meg, hogy a 

plébánián mindenki otthon érezze magát. Ilyen formák a lelkigyakorlatok, 

bibliaórák, imaórák, zarándoklatok, karitász-munkák, idősek délutánja, 

gyereknap, kiscsoportos foglalkozások, túrák, táborozások, évfordulók 

megünneplése, katolikus lelkiségi mozgalmakkal való találkozások, szó-

rakozási lehetőségek akár a farsangolás formájában, stb. 

b.) A közösségi ember nem születik meg magától, hanem erre ne-

velni kell. A fejlődés lépcsőfokait végig kell járni: viseljétek el egymást 

(Kol 3,13),  

mindenkit tiszteljetek (1Pét 2,17), odaadással szolgáljatok (Ef 6,7). 

Ebben nagy szolgálatot tehetnek a mozgalmak, amelyek adottságaikból 

fakadóan egy-egy karizma megvalósításában bőséges tapasztalattal ren-

delkeznek. A mozgalmak ajánlják fel sajátos adományaikat a plébániai 

élet gazdagítására és tagjaikon keresztül keressék a kapcsolat lehetőségét 

a plébániával. 

Lehetőséget kell keresni arra, hogy a főpásztor, az általános hely-

nök vagy a lelkipásztori szakterületek valamelyikére illetékes püspöki 

helynök legalább évente egyszer találkozzék a képviselőtestületek világi 

alelnökeinek közösségével, a lelkiségek és mozgalmak vezetőivel. 

Nagy lelkipásztori haszonnal jár, ha az egyházmegye főpásztora 

vagy valamelyik vikárius személyesen felkeresi a plébániákat, lehetőség 

szerint legalább egyszer egy évben. 

Az egyes pasztorális szakfeladatok regionális felelősei régiónként 

segítsék elő az együttműködést a plébániák között. A régión belül a kü-
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lönböző szakterületek plébániai és regionális felelőseit a regionális köz-

pont plébánosa kapcsolja össze.  3176, 3184. 

A lelkipásztor lehetőség szerint minden hívét rendszeresen és sze-

mélyesen keresse fel (pl. a plébániai ügyeleti időt bátran bízza munka-

társaira, míg ő maga személyesen tudja a leginkább rászorulókat felke-

resni). A személyes kapcsolattartás a képviselőtestület és a munkacsopor-

tok tagjain keresztül is megvalósulhat. 

Lehetőség szerint a plébános bízzon meg odaadó hívőket a lakóte-

rületi felelősi feladattal, így is utat keresve a plébániai közösség életébe 

még kevéssé bekapcsolódó vagy nemrég odaköltözött katolikusok felé, 

egyben feltárva a fizikai és lelki szükségleteket is.   3177. 

Azokon a plébániákon, ahol a képviselőtestületet még nem alakítot-

ták meg az egyházközségi képviselőtestületek új szabályzatának szelle-

mében, egy éven belül meg kell tartani a képviselőtestületi választásokat, 

ki kell alakítani a testület Lelkipásztori és Gazdasági Bizottságait. 

Az egyházmegye a szakterületi vikáriusok, a regionális felelősök 

útján és más eszközökkel segítse a képviselőtestületek megújításának, 

képzésének, összekovácsolásának folyamatát. 

Példásan kell kialakítani a plébánosnak, valamint közvetlen munka-

társainak a közösségét, mert ez a hívek nyilvánossága előtt működik, 

ezért közvetlen mintául szolgál és a megélt életszentség súlyával hitelesíti 

az Egyház tanítását. 

A jövőben célszerű bizonyos területi jellegű plébániáknak szak-

pasztorációs feladatokat is kijelölni, továbbá bizonyos személyi jellegű 

plébániákat és lelkészségeket működtetni.  1205, 1206, 4116, 4122, stb. 

A plébániák, de különösen a falusi plébániák megújulásának figye-

lemmel kísérése igen fontos feladata egyházmegyénknek. A városi hívő 

ugyanis dönthet, hogy saját területi plébániáján tevékenykedik vagy más, 

lelkiekben megfelelőbb plébánia közösségi életéből veszi ki a részét (bár 

általában elsődlegesen mindenkinek saját plébániája az a hely, ahol meg 

kell próbálnia bekapcsolódni az Egyház életébe, annak építésébe!); ezzel 

szemben a falusi ember jobbára kénytelen a helyi lehetőségeket elfo-

gadni. 
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Különösen fontos szerep hárul az egyes régiók központi plébániá-

ira, melyek plébánosa az egész régióban segíti a különböző irányú szak-

pasztorációs tevékenységek területi összehangolását.   3176. 

Szükség van egyházmegyei lelkipásztori terv kidolgozására, amely 

konkrétan körvonalazza a lelkipásztori munkát, a prioritásokat egyház-

megyei szinten. Ebben legyen szó a plébániák közti munkamegosztásról, 

a regionális feladatokról, esetleges személyi plébániák, lelkészségek lét-

rehozásáról stb. 

Az egyházmegyei tervhez és a helyi körülményekhez alkalmaz-

kodva az egyes plébániák is kidolgozzák a maguk lelkipásztori tervét. 

A plébánosok adjanak át a világiaknak - az általuk végezhető lelki-

pásztori feladatok mellett - minél több technikai feladatot. A világiak be-

kapcsolása a plébánia életébe történhet önkéntes vagy fizetett, alkalma-

zotti formában. Megbízott munkatársakat és alkalmazottakat a plébános 

vesz fel. Hasznos, ha bizonyos tisztségekre a képviselőtestület javasol 

megfelelő személyt. A munkáltatói jogokat kizárólag a plébános gyako-

rolja. A közösség minden tagja értékelje a világi munkatársakat, s tartsa 

lelkiismereti kötelességének, hogy hozzájáruljon az alkalmazottak szá-

mára méltó életszínvonal biztosításához. Viszont a hívek aránytalan és 

irreális megterhelésének elkerülésére csak a legszükségesebb esetekben 

létesítsen a plébánia munkaviszonyokat. 

Az adminisztratív tevékenységet képzett, a plébános által kijelölt 

személyre kell bízni. Célszerű lehet regionális vagy más plébániaközi 

szinten közös szakembert alkalmazni. 

A gazdasági ügyek adminisztratív jellegű részét az egyházmegye a 

lehető legnagyobb mértékben központilag intézze. Ugyanígy az építke-

zési s elsősorban a műszaki ellenőrzési ügyeket. 

A régiók központi plébániáin igyekezni kell találkozási lehetőséget 

teremteni a terület különböző plébániáiról bizonyos koordinációs megbe-

szélésekre, szakpasztorációs programokra összejövőknek. Távlatban kí-

vánatos megfelelő méretű, egyházmegyei szintű közösségi találkozóhely 

létesítése, időszakos használata is. 
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Tervbe kell venni minden plébánia ellátását az adminisztratív 

munka megkönnyítésére szolgáló számítógéppel (esetleg számítógép-

hálózattal). Célszerű és egységes egyházmegyei ill. egyházközségi adat-

bázisokat kell kialakítani és az ehhez szükséges speciális programcsoma-

gokat ki kell fejleszteni. 

Törekedni kell arra, hogy egyre jobban biztosítva legyenek a közös-

ségek működésének tárgyi feltételei, különösen a szükséges létesítmé-

nyek és a közösségi kommunikáció eszközei. Óvakodni kell azonban at-

tól, hogy az eleven közösség biztosítékát a bürokrácia növelésében vagy a 

technikai apparátus felduzzasztásában lássuk. 

Meg kell vizsgálni valamilyen egyházmegyei periodika megjelente-

tésének lehetőségét. 

A zsinat javasolja minden plébánia számára, hogy alkalmanként 

vagy bizonyos (pl. havi) rendszerességgel kiadványt jelentessen meg, 

amelyben az egyházközség legfontosabb kérdései, eseményei kapjanak 

helyt. A megjelenéshez az egyházmegyei médiareferens módszertani út-

mutatást és ötleteket is adhat. 

Kívánatos, hogy a plébániák törekedjenek telefon, telefax, saját 

vagy közös fénymásoló gép beszerzésére. Az espereseknek különösen is 

fontos a telefax használata. 

A plébániák alkotják az egyházmegyét, ám manapság nagy elszige-

teltségben élnek. Minden olyan helyi vagy központi kezdeményezés 

(informálás, tapasztalatcsere, közös liturgia, imaélet vagy zarándoklat), 

amely a plébániaközi együttműködést szorgalmazza, a főpásztor támoga-

tását élvezi. 

Az egyházmegyei hivatal a megfelelő szakpasztorációs szervek út-

ján segít a plébániák közötti lelkipásztori együttműködésben. 

A közel eső plébániák támogassák és segítsék egymást a lelkipász-

tori feladatok ellátásában, pl. a nyári szabadságok alkalmával is, különö-

sen az esperesi kerületek és a pasztorális régiók keretében. 

Hasznos, ha a főpásztor egy-egy szerzetes-intézmény és lelkiség, 

mozgalom karizmáját ismerve bizonyos apostoli tevékenységre megbí-
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zást ad az ilyen közösségeknek. Ugyanilyen megbízást kaphatnak hivata-

los egyházi társulások. A megbízás írásban történik, a tevékenységi terü-

leten illetékes lelkipásztorok meghallgatása után. Utólag annak tartalmá-

ról a helyileg illetékes plébánosok tájékoztatást kapnak. 

A lelkiségi mozgalmakkal és az egyházi egyesületekkel való együtt-

működés elősegítésére a főpásztor referenst nevez ki, aki a pasztorális 

szakterület vikáriusának irányításával végzi munkáját. 

Az egyházmegyében működési engedéllyel rendelkező egyházi 

egyesületek és társulások listáját az Egyházmegyei Hivatal keretén belül 

vezetik. 

Rendelkezések 

65. § A plébános támogassa a hitelesen egyházi egyesületek 

és mozgalmak működését, de a rábízott plébániai közösséget nem kö-

telezheti el egy meghatározott egyesületnek vagy mozgalomnak. 

66. § A plébániák az adott terület szakpasztorációs feladata-

inak összehangolására működjenek együtt az egyes témák regionális 

felelősein keresztül a szakterület vikáriusával, valamint a regionális 

központ plébánosával. 
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4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MEGSZENTELT ÉLET 

INTÉZMÉNYEIVEL 

Isten azt akarja, hogy szentek legyetek (1Tessz 4,3) - hirdeti Szent 

Pál. A II. Vatikáni Zsinat pedig leszögezi: az Egyházban mindenki meg 

van hívva az életszentségre, ami nem más, mint a tökéletes szeretet meg-

élése (vö. Lumen Gentium 39.). Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretet-

ben, az az Istenben él, Isten pedig őbenne (1Jn 4,16). Isten pedig szerete-

tét a szívünkbe árasztotta a nekünk adott Szentlélek által (vö. Róm 5,5). 

Az evangéliumi tanácsok szerinti élet a Szentlélek sajátos ajándéka, 

hozzátartozik az Egyház életéhez és szentségéhez, de nem alkotóeleme az 

Egyház hierarchiájának (vö. Lumen Gentium 44.). 

Az Egyházban ősidőktől kezdve mindig akadtak férfiak és nők, akik 

az evangéliumi tanácsokhoz igazodva akarták Krisztust nagyobb szabad-

ságban követni és hűségesen utánozni. Mindegyik a maga módján Isten-

nek szentelt életet élt. Sokan - a Szentlélek sugallatára - remetéskedtek, 

mások szerzetesi közösségeket alakítottak ki, amelyeket az Egyház a 

maga tekintélyével szívesen fogadott és jóvá is hagyott. Ekképpen - isteni 

terv szerint - a szerzetes családoknak egész sora fejlődött ki csodás válto-

zatosságban. Ez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az Egyház kész 

legyen minden jóra (vö. 2Tim 3,17), a krisztusi test felépítésének szolgá-

latára (vö. Ef 4,12), sőt arra is, hogy a gyermekeinek juttatott kegyelmi 

adományok pompájában úgy jelenjék meg, mint vőlegényének felékesített 

menyasszony (vö. Jel 21,2). Az Egyház által itt is nyilvánvalóvá lett Isten 

sokrétű bölcsessége (vö. Ef 3,10). 

Mindazok, akiket Isten az adományok ilyen sokféleségével az evan-

géliumi tanácsok szerint való életre hívott, s akik ebben a hivatásban hű-

ségesen élnek, sajátos módon kötelezik el magukat az Úrnak, mert 

Krisztust követik, aki szűzen és szegényen (vö. Mt 8,20; Lk 9,58) a ke-

reszthalálig menő engedelmességével (vö. Fil 2,8) váltotta és szentelte 

meg a világot. Így ezek lelkes szeretettel - amelyet a Szentlélek áraszt a 
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szívükbe (vö. Róm 5,5) - mindinkább Krisztusért élnek és az ő testéért, 

amely az Egyház (vö. Kol 1,24). Következésképpen minél bensőbben 

egyesülnek Krisztussal önmaguk és egész életük átadásával, annál virág-

zóbb lesz az Egyház élete s annál termékenyebb apostolsága (Perfectae 

Caritatis 1.). 

Az egyházmegyei zsinat a Főegyházmegye területén működő szer-

zetes-intézményeknek emlékezetébe idézi a zsinati határozat tanítását, 

ugyanakkor pedig kéri a összes krisztushívő és az egyházi intézmények 

hathatós támogatását számukra. 

A szerzetesi élet korszerű megújítása egyfelől állandó visszatérés 

minden keresztény élet forrásaihoz és az intézményt létrehozó eredeti 

szellemiséghez, másfelől az intézmény alkalmazkodása a kor megváltozott 

körülményeihez. A szerzetesi élet legfőbb szabálya az evangéliumban be-

mutatott Krisztus-követés. Ezt tekintse tehát minden szerzet legelső regu-

lájának. Az egész Egyház érdeke, hogy minden intézménynek meglegyen a 

maga saját jellege és működési köre. Minden szerzet vegyen részt az 

Egyház életében. Jellegének megfelelően támogassa az Egyház kezdemé-

nyezéseit és tegye magáévá célkitűzéseit. A szerzetek szorgalmazzák, 

hogy tagjaik megfelelőképpen ismerjék korukat és kortársaikat, az Egy-

ház szükségleteit, tehát tudjanak - a hit fényében - bölcs ítéletet alkotni 

világuk dolgairól. Így, megnövekedett apostoli tűzzel, nagyobb mértékben 

tudják segíteni embertársaikat (Perfectae Caritatis 2.). Az intézmény és 

a lelkiség megújulása a Szentlélek irányításával történjék, komolyan véve 

a lelkiség elsőbbségét. A felelősség és a kezdeményezés nem az elöljárók 

kiváltsága: joga és kötelessége a tagoknak is. 

A szerzetesek komolyan törekedjenek arra, hogy általuk az Egyház 

egyre jobban megmutathassa Krisztust a hívőknek és a hitetleneknek 

egyaránt; Krisztust, aki a hegyen szemlélődik, aki Isten országát hirdeti a 

sokaságnak, aki betegeket és megtört szívűeket gyógyít, vagy jó útra téríti 

a bűnösöket, gyermekeket áld meg és jót tesz mindenkivel, de mindig az 

Atya akaratának engedelmeskedik, aki őt küldte. 

Aki az evangéliumi tanácsokat vállalja, olyan értékekről mond le, 

amelyek kétségtelenül nagyrabecsülést érdemelnek. De lemondásuk ép-

pen nincs útjában a személyiség egészséges kibontakozásának, sőt termé-
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szetéből kifolyólag nagyon is hasznára van. Mert az evangéliumi taná-

csok, ha valaki szabad elhatározással vállalja őket egyéni hivatása sze-

rint, jól segítik a szív tisztulását és a lélek felszabadulását; szüntelenül 

szítják a szeretet tüzét, és jobban hozzáalakítják a keresztény embert ah-

hoz a szűzi és szegény életmódhoz, amelyet Krisztus Urunk választott 

magának és amelyre szűzi Édesanyja is vállalkozott. Számtalan szent 

rendalapítónak példája bizonyítja mindezt. És senki se gondolja, hogy a 

szerzetesek önfelajánlásuk következtében elidegenednek az emberektől, 

vagy haszontalanná válnak a földi hazában (Lumen Gentium 46.). A II. 

Vatikáni Zsinat éppen ezért bátorítja és dicséri azokat a férfiakat és nő-

ket, testvéreket és nővéreket, akik szerzetesházakban vagy iskolákban és 

kórházakban, vagy éppen missziós területen Krisztus jegyesének ékessé-

gei, és százféle nagylelkű szolgálatot végeznek minden ember javára 

(Lumen Gentium 46.). 

A szerzetesekhez hasonló megszentelt életet élnek a világi intézmé-

nyek tagjai. Az evangéliumi tanácsok vállalásával megszentelt életnek ezt 

a modern formáját, amely a világtól való szerzetesi elkülönülés nélkül éli 

meg hivatását, először XII. Pius pápa hagyta jóvá. Olyan életformáról van 

szó, mely hazánkban csak első kezdeteinél tartott, amikor a szerzetesi és 

az ahhoz hasonló közösségek működését a diktatúra megszüntette. Idő-

közben a világegyház életében a világi intézmények gazdagon kibonta-

koztak. Közülük a széles körökben elterjedt lelkiségi mozgalmak szívét 

alkotják. Napjainkban ez az életforma is kibontakozásnak indult Főegy-

házmegyénkben (vö. 710. és 712. kán.). 

Ezekhez a formákhoz járulnak az apostoli élet társaságai is. Tagjaik 

szerzetesi fogadalmak nélkül követik a társaság apostoli célkitűzéseit, 

testvéri közösségben élnek saját életmódjuk szerint, és a szabályzat meg-

tartásával a szeretet tökéletességére törekszenek (vö. 731. kán. 1. §). 

Vannak közöttük olyanok is, melyeknek tagjai a szabályzatukban megha-

tározott módon vállalják az evangéliumi tanácsokat (vö. 731. kán. 2. §). 

Főegyházmegyénk teljes közössége tisztelettel és hálával emlékezik 

arra a helytállásra, amelyet a szerzetesek és a hozzájuk hasonló életformát 

vállalók az előző évtizedekben tanúsítottak. Működésük ma is hozzá tar-
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tozik az egész katolikus Egyház, ezen belül Főegyházmegyénk életéhez 

is. 

1. A szerzetesek megváltozott helyzete 

A bekövetkezett változás mind a szétszóratásban élő, többnyire már 

idős szerzeteseket, mind a közösségi életet megőrizni tudó rendek tagjait 

előkészületlenül érte, így az öröm mellett súlyos gondokkal is szembesül-

niük kell. Minden közösség keresi az utat sajátos karizmája megtalálásá-

hoz, a tisztultabb közösségi életformához és azon fiatalokhoz, akikben 

szerzetesi hivatást ébreszt a Szentlélek. Arra törekszenek, hogy a II. Vati-

káni Zsinat után megújult szerzetesi életforma szellemében alakítsák a sa-

ját életformájukat, működési területüket, és külső tevékenységüket. Ör-

vendetes, hogy a Főegyházmegye területén lévő szerzetesközösségek 

máris együttműködnek és testvérként támogatják egymást. 

A szekularizált világ számára gyakran távoli, idegen a szerzetesi 

eszmény, sokan gyanakodva szemlélik az egyes szerzetesi közösségek 

igényeit a hivatásuk betöltéséhez szükséges épületeket illetően éppúgy, 

mint a szerzetesek anyagi életfeltételeinek biztosítására irányuló törekvé-

seket. A fiatalok a hiteles, egészen elkötelezett, teljességben Istennek át-

adott életet érzik olyannak, amiért érdemes a szerzetesi életformát válasz-

tani és követni. Az ilyen vonzó szerzetesi élet hozzájárulhat a generációs 

különbségek elfogadásához, és a fiatalok végleges elkötelezettségének ki-

alakulásához. 

A Főegyházmegyében működő szerzetesi közösségekben él az 

igény a lelkipásztori tevékenységekbe való bekapcsolódásra, de arra is, 

hogy a Főegyházmegye nyújtson segítséget a szerzetesi hivatásgondozás, 

nevelés területén. 

2. Javaslatok 

a.) A szerzeteseknek, még ha pápai jogú intézmény tagjai is , érez-

niük kell, hogy az „egyházmegyei családhoz” tartoznak és viselniük kell 

a szükséges alkalmazkodás terheit. Támogassák a helyi hivatásokat, akár 
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az egyházmegyés klérushoz, akár a megszentelt életformákra szólnak. 

Saját intézményük jelöltjeit úgy neveljék, hogy alkalmas munkatársai le-

gyenek a Főegyházmegye papságának. Ugyanakkor ügyeljenek arra, hogy 

el ne veszítsék intézményük sajátos hivatását, küldetését és értékeit. 

(Mutuae Relationes 629.) 

b.) A szerzetesek vezetése alatt megnyílt létesítményekben máris 

tapasztalható a világi munkatársak szemléletének örvendetes alakulása a 

szerzetesek és szerzetesnővérek hatására. Ezekben a létesítményekben az 

élet megindult, pozitív ismertetésük fontos feladat. 

c.) Az egyházmegyei szintű szakpasztorációs szervek egyrészt tart-

sák számon, hogy milyen szerzetes intézmények foglalkoznak bizonyos 

pasztorációs feladatok megoldásával (pl. lelkigyakorlatok tartása, 

missziók rendezése, betegápolás, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása 

stb.), másrészt pedig koordinálják az ilyen tevékenységeket és rendezvé-

nyeket a Főegyházmegye területén, s ezekre esetenként hívják is fel a hí-

vek figyelmét (pl. jegyeskurzusok, hivatásgondozó lelkigyakorlat, konfe-

renciák stb.). 

A szerzetesi intézmények korunk gondolkodásmódjának, nyelveze-

tének megfelelően tárják fel eredeti karizmájukat, hogy segítséget tudja-

nak adni a hivatásukat kereső fiatalok számára. Az Egyházmegyei Hiva-

tásgondozó Bizottság a szerzetesekkel együttműködve fordítson gondot a 

szerzetesi hivatások gondozására is. Ennek a Bizottságnak legyen egy 

férfi és egy női szerzetesi tagja is.  2445. 

Az egyházmegyei zsinat szeretettel bátorítja a megújuló szerzetesi 

közösségeket és buzdít mindenkit a szerzetesek jövőjének mind erkölcsi, 

mind anyagi támogatására, mert tudatában van az újrakezdés számtalan 

nehézségének. Ajánlja, hogy jöjjön létre élő párbeszéd az egyes szerzetes 

közösségek és a főpásztor, valamint a szerzetesek és az egyházmegyés 

papok között.   2345. 

A Főegyházmegye alakítson ki olyan párbeszédet a területén mű-

ködő szerzetesrendekkel, hogy speciális munkát végezhessenek az egy-

házmegye javára (hitoktatás koordinálása, szociális munka, a rádió és a 

TV területén való közreműködés, stb.). 
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A Főegyházmegye területén több szerzetes-plébánia és lelkészség 

működik. Viszonyukat a Főegyházmegyével részben az egyetemes egy-

házjog, részben pedig a főpásztorral kötött külön megállapodás rendezi, 

illetve a főpásztori megbízás szabályozza.  3147. 

Hasznos, ha a jobb együttműködés érdekében meghatározott időre 

kinevezést kap olyan személy (püspöki vikárius vagy referens), aki a 

szerzetesi közösségek és a főpásztor között a közvetlen kapcsolatot biz-

tosítja (vö. Mutuae Relationes 697, 698.). 

Rendelkezések 

67. § A II. Vatikáni Zsinat szellemében a főpásztor örömmel 

és szívesen veszi igénybe a férfi és női szerzetesközösségek segítségét. 

Plébánia, lelkészség elvállalásához, templomban vagy nyilvános ká-

polnában a hívek számára folytatott lelkipásztori tevékenységhez a 

szerzetesi intézményeknek a megyéspüspök megbízására van szüksé-

gük. A szerzetesek alá vannak vetve a főpásztornak mindabban, ami 

a lelkek gondozását, az istentisztelet nyilvános gyakorlását és a többi 

apostoli munkát illeti (vö. 678. kán. 1 §). 

68. § Amikor a jog előírja, az apostoli tevékenységnek, külö-

nösen plébániák, templomok ellátásának szerzetesekre bízását a fő-

pásztor és a szerzetes elöljáró közötti írásbeli megállapodással kell 

rögzíteni (vö. 681. kán.). 

69. § A szerzetesi és a világi intézmények, valamint az apos-

toli élet társaságai törekedjenek szorosabb kapcsolatra a főpásztor-

ral. Tájékoztassák rendszeresen életükről és szolgálatukról. Tartsa-

nak összeköttetést a Főegyházmegyei Hivatal megfelelő szakpaszto-

rációs szerveivel. 
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5. A VILÁGIAK 

Minden krisztushívő részese az Egyház küldetésének, hiszen 

egységben van a Fővel és tagja a Testnek, amelybe a keresztség oltotta be 

és amelynek a közösségében a bérmálás erősítette meg. Bár adományaink 

és feladataink különbözők, de egyenlő a tagok méltósága (Lumen 

Gentium 32.). 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása hangsúlyozta az összes krisztushívő-

nek, vagyis minden megkeresztelt embernek az egyenlő méltóságát. A 

keresztények ugyanis a maguk módján mindnyájan részesévé váltak 

Krisztus papi, prófétai és királyi küldetésének, s állapotuknak megfele-

lően hivatást kaptak annak a küldetésnek a betöltésére, amelyet Krisztus 

az Egyházra bízott. Ez a közös küldetés a teológiai alapja a krisztushívők 

alapvető egyenlőségének. 

A krisztushívők egyenlősége az Egyház hierarchikus közösségében 

áll fenn. Krisztus hármas feladatában ki-ki a „maga módján”, „álla-

potának megfelelően” (vö. 204, kán. 1. §, CCEO 7. kán. 1. §) részesedik 

(vö. 207. kán. 1. §). Krisztus Testének építésén mindenkinek „állapotá-

nak és feladatának megfelelően” kell fáradoznia (vö. 208. kán.). 

A világi hívők tehát Krisztus hármas - papi, prófétai és királyi - 

küldetéséből kapnak részt. Ennek első gyökere a felkenésben található, 

ami a keresztség. A bérmálásban ez tovább fejlődik, az eucharisztiában 

pedig, amitől állandóan és bensőségesen támogatást kap, teljesedik. Ez a 

részvétel minden egyes világi hívőnek valóban megadatik, de csak annyi-

ban, amennyiben az Úr Testével egységet alkot... a világi hívők részvétele 

Krisztus hármas tisztségében az Egyházzal fennálló közösségből fakad 

(Christifideles Laici 14.). 
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1. A világiak feladatai 

1.1. A világiak sajátos küldetése az evilági dolgok rendjében 

A világiak elsősorban azáltal valósítják meg küldetésüket, hogy éle-

tüket Krisztus képére alakítják és ezt az életet sugározzák minden élet-

helyzetben. Ezen túlmenően a világiakat sajátosan is kötelezi az evilági 

dolgok rendjének az evangélium szellemével való átitatása, mégpedig 

egyéni helyzetüknek megfelelően (vö. 225. kán. 2. §, CCEO 401. kán.). 

Az evilági dolgok körébe tartoznak a Zsinat szóhasználata szerint az élet 

és a család javai, a kultúra, a gazdaság, a művészet, a foglalkozási ágak, 

a politikai közösségek intézményei, a nemzetközi kapcsolatok (Apostoli-

cam Actuositatem 7.). Az élet javai között, amelyekben Krisztusról tanú-

ságot kell tenni, ma különös hangsúllyal jelenik meg az ember személyi 

méltóságának előmozdítása, az élethez való jog oltalmazása (a fogan-

tatástól a természetes halálig), az új genetikai és biotechnikai ismeretek 

figyelmes értékelése, az emberi jogok védelme. 

Az evilági dolgok megszentelésére vonatkozó küldetésük teljesíté-

sében a világi krisztushívőket autonómia illeti meg (vö. 227. kán.). 

Ez azt is jelenti, hogy a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság 

stb. terén végzett munkájukkal a világot az evangélium szerint alakítva a 

világiak egyben egyházi jellegű funkciót is végeznek, az Egyház működé-

sét, szerepvállalását valósítják meg a világban. Mégsem tévesztendő 

össze ez a tevékenység az Egyház nevében, hivatalosan végzett cselek-

ményekkel. Előfordulhat azonban, hogy az Egyház a világban végzendő 

szociális vagy más hasonló működés céljából saját feladatot vállal és az-

zal külön hivatalos tisztségviselőjét bízza meg. Ha az illető világi, ilyen-

kor egyházi közszolgálatban tölti be sajátos laikusi hivatását. 

Az autonómiájukat gyakorló világiaknak óvakodniuk kell, nehogy a 

szabad vélekedés tárgyát képező kérdésekben saját nézetüket az Egyház 

tanításaként adják elő (vö. 227. kán.). E szabadság gyakorlásakor a 

krisztushívőknek a dolog természeténél fogva tiszteletben kell tartaniuk 

bizonyos határokat: az evangélium szellemében, a tanítóhivatal által elő-

adottakra ügyelve kell eljárniuk (vö. 212. kán. 1. §; 227. kán; CCEO 402. 

kán.). Ezek nem csupán külső korlátok, hanem olyan valóságok, ame-

lyektől elszakadva a tevékenység már nem jelentheti a keresztény hivatás 
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betöltését. A világiak küldetésének jellemzője, hogy személyre szóló, a 

közösség felé irányított, apostoli, ami nemcsak tevékenységére, hanem 

magára a küldöttre is vonatkozik. A világi Krisztus tanúja, aki minden 

élethelyzetben eszköz Krisztus kezében (vö. Gaudium et Spes 18.). 

1.2. Hivatalos egyházi tevékenységek az általános keresztényi hivatás 

alapján 

Az Egyház nevében végzett, hivatalos egyházi tevékenységek közül 

is van olyan, mely nem tartozik feltétlenül a szolgálati papság sajátos kül-

detéséhez. Ezeknek az ellátásához a világi hívőnek, mivel egyházi köz-

szolgálatról van szó, megbízatásra van szüksége. Ezt kaphatja az illetékes 

egyházi hatóságtól külön intézkedés formájában, egyes esetekben azon-

ban maga az egyházjog is adhat ilyen felhatalmazást szükséghelyzetek-

ben, bizonyos cselekményekre. 

Ilyen jellegűek a liturgiában a kommentátornak, a kántornak, a fel-

olvasónak és más hasonlóknak a szerepei (vö. 230. kán. 2. §). Minden jel 

arra mutat, hogy a hitoktatói tevékenység is (vö. 776. kán.) azok közé a 

feladatok közé tartozik, melyekben a világi hívő - a kellő főpásztori meg-

bízás birtokában - sajátos keresztényi hivatását tölti be, nem pedig csupán 

a papot helyettesíti. Erre utal, hogy a 776. kánon felszólítja a plébánost, 

hogy vegye igénybe a világi hitoktatók munkáját, de nem köti ki, hogy 

segítségükkel csak papok és szerzetesek hiányában élhet. A világi hívő az 

egyházi szolgálatok vállalásával nem hanyagolhatja el saját személye, hi-

vatása és családja állandó evangelizálását. 

Hasonló jellegűek azok a szerepkörök is, amelyeket a különböző ta-

nácsokban, bizottságokban, az egyházközség szerveiben tölthetnek be a 

világiak (vö. 536, 537. kán.). Itt is szükséges a törvényes megbízatás, de 

maga a feladat a sajátos világi vagy egyetemes keresztényi hivatásból 

ered. Ezekben az esetekben olyan egyházi közszolgálatról van szó, mely 

tartalmában nem klerikusi jellegű. 

1.3. A felszentelt személyek helyett végzett egyházi közfeladatok 

A világiak lehetséges egyházi feladatainak harmadik csoportját 

azok a funkciók alkotják, melyek ugyan a felszentelt személyek küldeté-

séhez tartoznak, de papok és diakónusok híján világiakra is rábízhatók. 
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Ezek tehát valamiféle kisegítői, helyettesítői vonást hordoznak magukon. 

Ezt hangsúlyozni szokták azok az egyházi jogszabályok is, melyek lehe-

tővé teszik világi hívők alkalmazását ezekre a tevékenységekre. Erre 

példa a liturgikus szolgálat köréből a nyilvános istentiszteletként végzett 

imádság (pl. templomi litánia, igeliturgia) vezetése, az igeszolgálat 

(misén kívüli prédikáció), az áldoztatás (melyhez a Főegyházmegyei 

Hatóság külön megbízása szükséges), a keresztelés (melyhez rendes kö-

rülmények között külön megbízás kell, halálveszélyben viszont maga a 

jog hatalmaz fel rá vö. 861. kán. 2. §). 

Hogy a gyakorlatban mit jelent ezeknek a tevékenységeknek a ki-

segítő jellege, azt az példázza, hogy a 230. kánon 3. §-a és a 910. kánon 

2. §-a szerint megbízott rendkívüli áldoztató nem gyakorolhatja feladatát, 

ha a templomban egyidejűleg jelen van olyan rendes áldoztató (püspök, 

pap, diákonus - 910. kán. 1. §), aki nincs akadályoztatva. 

2. A világiak helyzete 

Bár a korábbi évtizedekben nem sikerült mindig a kellő kapcsolatot 

kialakítani a krisztushívők egyes csoportjai, a világiak és a papok, a meg-

szentelt életet vállalók és a világban élők között, a világiaknak mégis je-

lentős részük volt abban, hogy hívő, keresztény helytállásukkal biztosí-

tották a katolikus közösségek életének folyamatosságát. 

Személyes nehézséget okozó belső tényezőként megemlíthetők: a 

merevség, zárkózottság, sértődékenység, továbbá az, hogy a gondolko-

dásmódot sok tekintetben régi beidegződések határozzák meg. Sokszor 

hiányzik az őszinteség, a döntésképesség, a bizalom, egymás elfogadása, 

a hit továbbadásáért vállalt felelősség és tenniakarás. 

Negatívan ható külső tényezők gyakran: az örökölt struktúrák, a 

hatékony működést gátló szelekció, a működéshez szükséges anyagi esz-

közök hiánya, amelyek gátolják megnövekvő lehetőségeink kiaknázását 

és késleltetik a hazai egyház megújulását. 

A Főegyházmegye mindennapi életében a kibontakozást gátló té-

nyezők, hogy a szerveződés és az iránymutatás nem eléggé gyors és egy-
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séges, nem megfelelő a tájékozódás és az informálás, hiányzik a túlhala-

dott gyakorlatok bátor kirostálásá, gyakori az idegenkedés a célraveze-

tőbb módszerek és eszközök alkalmazásától, jelentős a felkészületlenség 

a fogyasztói társadalom és az individualizmus kihívására, eléggé nehéz-

kes az Egyházon kívüli közeggel való kommunikáció és a missziós tevé-

kenység. 

A tevékeny világiaknak nincs kellően intenzív személyes kapcso-

lata a főpásztorral és a Főegyházmegye felelős munkatársaival. 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása a világiak apostoli feladatairól és le-

hetőségeiről a maga teológiai mélységében nem vált köztudottá, a róla 

szóló ismeretek gyakran csak jelszószerűek, felületesek. Így a világiak 

krisztushívői méltósága és sajátos küldetése alapján indokolt munka-

megosztás a szükségesnél lassabban alakul ki, amit a paphiány még sú-

lyosbít. 

A Püspöki Kar és a főpásztor pásztorlevelei gyakran nem, vagy 

csak rövidíve jutnak el a hívekig. 

A felnőttképzés nem kellően szervezett. Kevés bíztató kivételtől el-

tekintve nincsenek tanfolyamok és tankönyvek az egyes sajátosan 

egyházi feladatokhoz szükséges ismeretek elsajátítására. Annak, hogy 

ilyen feladatokat nagyobb számban munkakörként szervezzenek meg, 

egyelőre az anyagi feltételek biztosításának alapvető bizonytalansága 

korlátot szab. 

Az intézményrendszer hiányos. Nincs megfelelő szervezet az azo-

nos munkaterületen tevékenykedők együttműködésének, tapasztalatcseré-

jének, továbbképzésének a szolgálatára és összehangolására, valamint az 

információs funkció ellátására. 

3. Javaslatok 

Az Egyháznak meggyőző és hiteles módon kell bemutatnia a világ-

nak, hogy ismeri, törődik vele, partnere minden jószándékú embernek, 

nem uralkodni, hanem szolgálni akar. Ehhez először saját belső harmó-
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niáját kell megteremtenie, ami csak tagjai - papok, szerzetesek és világiak 

- közös erőfeszítésének lehet eredménye. 

A gazdasági és társadalmi tevékenységben való együttműködés ér-

dekében indokolt szakszerű egyházi fogadószervezet kialakítása a 

„visszakapott”, igen nagy renoválási és üzemeltetési problémákkal járó 

ingatlanok kezelésére, felkészült és elkötelezett személyek alkalmazása a 

korszerű gazdálkodásra, tevékeny világiak bekapcsolása a keresztény ér-

tékrend társadalmi képviseletére, a katolikus közösség érdekeinek érvé-

nyesítésére. A világiak együttműködésének fontos színtere a plébánia, 

különösen az egyházközségi képviselőtestület, amelyen keresztül a plébá-

nia vonzóvá, hitvallóvá, meggyőzővé, nyitottá tételén kell fáradozni. 

A részegyháznak az egész világegyház közösségével kell szervesen 

együttműködnie, elfogadva és átvéve a közös küldetés megvalósítására 

szóló útmutatásokat és indításokat, felajánlva alkotó bekapcsolódását a 

világegyház nagy gondjainak megoldásába. Papoknak, világiaknak és 

szerzeteseknek pedig különösen is szorosan együtt kell dolgozniuk a 

részegyház hivatásának megvalósításában, amire II. János Pál pápa 1991-

ben Budapesten többször figyelmeztetett. 

3.1. Közösség 

A plébánia hívő közösségéből sokan magának a plébániának kisebb 

csoportjaiban, közösségében tevékenykednek, vagy egyes lelkiségi moz-

galmakhoz csatlakoznak. Támogatni kell őket, hogy mélyen hívő keresz-

tény közösségek szülessenek az elkülönülés veszélye nélkül, mert az 

Egyház nagy közösségébe kell szükségszerűen integrálódniuk. 

Be kell mutatni a világnak, hogy a hívők számára a katolikus kö-

zösség az élmény és az öröm forrása, az Istennel való találkozásnak és 

Isten jobb megismerésének az eszköze. Ennek a bemutatásnak elengedhe-

tetlen feltétele, hogy az Egyház tagjai 

- barátként forduljanak egymás felé, 

- egymás személyének, szükségeiknek és igényeinek megismeré-

sére törekedjenek, 
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- ismerjék a közösségépítés eredményes és elfogadott módszereit és 

éljenek is azokkal, 

- hasznosítsák a már gyümölcsöző közösségi és lelkiségi mozgal-

mak eredményeit, 

- a plébániák között - pasztorális régiónként - a tapasztalatokat ad-

ják át, 

- alakítsák ki az egyes lelkipásztori témakörökben a regionális fele-

lős koordinálásának az egymás segítésére, a közös tevékenységre 

alkalmas megoldásait, módszereit, és 

- az Egyházon belül senkitől se várják el, hogy valamely sajátos lel-

kiségi irányzathoz tartozzék, az egyes irányzatok között pedig 

segítsék elő a szereteten alapuló párbeszédet. 

3.2. Célok, szabályok, munkamegosztás 

Arra kell törekedni, hogy az egész hívő közösség magatartása nyo-

mán a társadalom úgy ismerje meg az Egyházat, mint hegyen épült vá-

rost, mely messziről is mindenkit magához vonz. 

Meg kell vizsgálni, hogy a lelki igények milyen kielégítésével arat-

ják sikereiket a keresztény tradíció apostoli örökségétől távol álló kisebb 

vallási közösségek, kultuszok és újabb ezoterikus hullámok. Ismerni kell 

módszereiket, jellemzőiket és ennek alapján kell kialakítani a felvilágosí-

tás rendszerét, különösen az érintett korosztályok és csoportok között. Az 

újraéledő panteizmust, gnoszticizmust és spiritizmust szembesíteni kell a 

katolikus tanítással. A nagyobb és kisebb egyházi közösségek mutassák 

fel mindenki felé katolikus hitünk örömteli lényegét. 

A jövőben a világiakat be kell kapcsolni a lelkipásztori munkába az 

Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően. Ez csak körültekintő 

képzés kialakításával lehet eredményes. Jelentős részben „nagyvárosi 

egyházmegye” vagyunk. Ennek megfelelően kell kialakítanunk a lelki-

pásztori munkamódszereket, úgy, hogy közben figyelembe vesszük vi-

déki területeink sajátosságait is. 

A világiak sajátos hivatása az evilági dolgok rendjében való keresz-

tény helytállás és apostolkodás. Ennek közösségi, együttműködésen 
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alapuló formáit nagy figyelemmel és türelemmel kell kidolgozni. Ha a vi-

lágiak feladatait főleg a belső egyházi szervezet funkcióiban látnánk, ez 

könnyen ahhoz a téves szemlélethez és gyakorlathoz vezetne, amitől II. 

János Pál pápa Christifideles Laici kezdetű apostoli buzdításában mint a 

világiak szerepének klerikalizálásától óvja az egyházi közösséget  

(vö. 23.). 

A közösségi élet igényli és egyben meg is teremti a munka meg-

osztását, a közösségi élet szabályainak kialakítását. A jog adta keretek 

között a helyi adottságoknak megfelelően egyértelműen meg kell fogal-

mazni a lelkipásztor, a diakónus, a világiak szükséges és lehetséges fel-

adatait. A munkamegosztásnak tudatosnak kell lenni, a végzett munkáért 

személyes felelősséget kell vállalni. A feladatra tudatos, tervszerű kép-

zéssel kell felkészülni. 

A papnak a szentelésben kapott küldetése, hogy lelkipásztor legyen, 

vagyis elsődleges feladata a közösség pásztori kormányzása, vezetése, az 

igehirdetés és a megszentelés. Az összes technikai, műszaki, gazdasági, 

szociális és egyéb kisegítő szakfeladatokat lehetőleg mások végezzék. 

Nagy érték, ha a hívő katolikusok szeretetből, keresztény buzgóságból 

nyújtanak segítséget. Szerződéses munkák esetén azonban a szakképzett-

ségre tekintettel kell lenni.   2343. 

3.3 Hitelesség, egység 

Az Egyház akkor hiteles a világ számára, ha tagjai - papok, szerze-

tesek és világiak - szeretettel vannak egymás és többi embertársuk iránt, 

azt élik, amit hirdetnek. Ezért nagy türelemmel kell elviselniük egymást. 

Az emberek gondjaikat megértő papokat várnak, akik egymással is szere-

tetközösségben élnek. A keresztény türelemnek mindig párosulnia kell az 

Egyház egysége és hitelessége iránti maradéktalan elkötelezettséggel és 

felelősséggel. Az Egyház tanúságtétele megkívánja az egységet a hit 

megvallásában, illetve a közösség teljes vállalását a főpásztorokkal és az 

egyetemes Egyházzal. 

Az egyetemes Egyházzal való közösség jelenti a tanító hivatal meg-

nyilatkozásai iránti készséget, az értelem és az akarat vallásos meghajlá-

sát is (vö. 750, 751, 752. kán.). Amit pedig a szent pásztorok, mint 

Krisztus képviselői a hit tanítóiként kijelentenek vagy az Egyház vezetői-
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ként elrendelnek, azt a krisztushívőknek felelősségük tudatában keresz-

tény engedelmességgel követniük kell (212. kán. 1. §). 

Az Egyház nevében csak az egyházi hatóságtól kapott megbízás 

alapján, az illetékes főpásztor irányítása és útmutatásai szerint lehet nyi-

latkozni és cselekedni. Az együttműködés során egymás iránt bizalommal 

kell lenni. Ugyanakkor az Egyház tanításától és fegyelmétől való eltérést 

nem szabad összetéveszteni a stílusok jogos sokféleségével. 

3.4. Tájékoztatás, együttműködés 

A Főegyházmegyén belül a kölcsönös tájékoztatás sok módja érvé-

nyesülhet. A Pasztorális Tanács kiváló lehetőséget ad arra, hogy a főpász-

tor, a többi ordinárius (általános és püspöki helynökök), a Főegyházme-

gyei Hivatal munkatársai és megbízottai, a papok, a megszentelt és apos-

toli élet intézményeinek tagjai, valamint a világiak megosszák egymással 

tudásukat, ismereteiket, véleményüket.  3343. 

A plébániai képviselő testületek tagjai, a regionális témafelelősök, 

az egyes témák esetleges plébániai megbízottjai a Pasztorális Tanács ke-

retében, de régiónkénti összejövetelek, programok, megbeszélések kere-

tében is ápolják a hatékony együttműködést. 

Az egyházmegyei körleveleket, pásztorleveleket, plébániai vagy re-

gionális értesítőket, az egyházmegye egész hívő népének szóló közös ér-

tesítőket, világiak és papok érdeklődéssel tanulmányozzák és terjesszék. 

Ugyancsak fontos a témacsoportok regionális felelőseinek segítsé-

gével a plébániaközi együttműködést előmozdítani. 

A Főegyházmegye lelkipásztori terve segítse az országos terv ki-

alakítását. Az egyházmegye lelkipásztori terve ötéves távra készüljön, 

olyan jelleggel, hogy a következő évtizedre is előre mutasson. Ugyancsak 

a Főegyházmegye lelkipásztori tervéből fakadjanak azok a feladatok is, 

amelyeket a plébániák szintjén kell megvalósítani A lelkipásztori terv 

egyben a missziós küldetésnek a terve is. Ezért az újraevangelizáció ke-
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retében gyakorlatias módokat kell keresni a tájékozódás lehetőségének 

megteremtésére. 

A lelkipásztori tervezés a főpásztor megbízásából, közvetett vagy 

közvetlen operatív irányítása alatt, papok és világiak közös munkájával 

történjék. Nem evilági technikai szempontok a végső meghatározók, ha-

nem a szándékokat és megújító tetteket megelőző közös elmélkedés, az 

Egyház mivoltára és lényegi küldetésére való összpontosítás a hit fényé-

ben, a Szentlélek megvilágosítását kérve. 

3.5. Egyéb javaslatok 

Az egyházközségi vagy más szóval plébániai képviselőtestületek a 

Püspöki Konferencia által egyhangúlag elfogadott működési szabályzat 

szerint tevékenykednek. Ennek keretében tisztségét, megbízatását min-

denkinek komolyan kell vennie, az ahhoz szükséges teológiai és más 

szakmai ismereteket meg kell szereznie. 

Amikor az Egyház a változó társadalmi körülmények által felvetett 

kérdésekre választ keres, a Főegyházmegye Pasztorális Tanácsa a főpász-

tor összehívása alapján megvitatja az ügyet, keresi a választ az új kihívá-

sokra. Ennek keretében tanácsokat fogalmaz meg a főpásztor számára. 

Ugyanakkor kérdéseket fogalmaz meg mindazokban a dolgokban, ame-

lyek az emberi életet és méltóságot érintik (vö. Dignitatis Humanae 14.; 

Gaudium et Spes 76.). 

A főpásztor és hívek között törekedni kell a rendszeres személyes 

kapcsolatokra, amelyeknek a megszervezése többek között a Pasztorális 

Tanács feladata. A hívek igénye alapján a főpásztor különféle módokon 

adjon tájékoztatást a Főegyházmegye, illetve az egész Egyház aktuális 

eseményeiről és jelentős kérdéseiről.   3343. 

A világiak bekapcsolása a lelkipásztori tevékenységbe és világban 

való tanúságtételük szükségessé teszi a felnőttképzés referenseinek a ki-

nevezését. Tevékenységüket a pasztorális szakvikárius irányításával 

végzik, megszervezik az oktatás infrastruktúráját, valamint szakértők be-

vonásával megtervezik és irányítják annak részleteit. 
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Negyedik rész 

Küldetésünk a világban 

1. SAJÁTOS CSOPORTOK LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATA 

Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. (1Tim 2,4). Az 

Egyház missziós tevékenysége gyakorlása során már a kezdeteknél meg-

tanulta, hogy az evangélium hirdetésében alkalmazkodnia kell a meg-

szólítottak kultúrájához, gondolkodásmódjához, értékeihez. Így Szent Pál 

is másként fogalmazta meg ugyanazt az Örömhírt Antiochia zsinagó-

gájában (ApCsel 13) és másként az athéni Areopagoszon (ApCsel 17). 

Az emberi gondolkodásban, különösen az utóbbi két évszázadban 

hangsúlyozottan jelentkezett a „másság” keresése és feltárása az önazo-

nosság megteremtése céljából. Így korunk tisztel minden olyan másságot, 

amely hozzásegít az igazi emberi értékek kibontakoztatásához. 

Az Egyháznak ősi hagyományaihoz híven számolnia kell ezekkel 

az adottságokkal, és evangéliumi szolgálatában el kell jutnia minden em-

berhez vagy emberi csoportokhoz hiteles megszólítással, gondozással. 

A lelkipásztori munka e sajátos területe nem kevés gondot jelent és 

érzékeny odafigyelést kíván. Ezért egyházmegyei zsinatunk feladata, 

hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzék. A jelen társadalmi adottságok 

felmérése alapján különösen két vonalon mutatkozik fontosnak az odafi-

gyelő lelkipásztori tevékenység: 

- egyrészt a nemzeti kisebbségekkel, illetve menekültekkel, 

- másrészt a társadalom peremére szorult csoportokkal vagy egyé-

nekkel való törődés. 
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1. A nemzeti kisebbségek és a menekültek lelkipásztori szolgálata 

A kérdés fontosságát jelzi, hogy II. János Pál pápa 1989. évi újévi 

békeüzenetében részletesen kitért a kisebbségi sorsban élők helyzetére, 

jogaira, kötelességeire. Szólt arról, hogy ma szinte minden társadalom-

ban élnek kisebbségek. Vannak előnyös és hátrányos helyzetben lévők. A 

hátrányos helyzet vagy apatikussá teszi vagy erőszakos ellenállásra 

bíztatja őket. Egyik sem járható útja a béke megteremtésének... Gyako-

ribb, hogy a kisebbségben lévők olyan akadályokkal találják magukat 

szemben, amely elszigeteli őket a társadalom többi részétől, a többségben 

levők körében pedig elutasító magatartás alakulhat ki a kisebbség egé-

szével vagy egyes tagjaival szemben (2). 

Minden emberi személynek elidegeníthetetlen joga személyiségé-

nek a kibontakoztatása. Az emberi közösségeknek is joguk van saját kö-

zösségi önazonosságukhoz ...akkor is, ha a közösség, vagy tagjainak 

egyike vét a közjó ellen. Itt a felelős hatóságoknak kell vizsgálódniuk, 

anélkül, hogy az egész közösséget elítélnék (u.o. 4). 

Az egész emberiség egyetlen közösséget alkot és a közös szolidari-

tásra irányul (u.o. 4). 

A jogállam kötelessége a kisebbségek jogainak biztosítása: így a 

létezéshez való jog, a saját kultúra őrzésének és fejlesztésének joga jog 

arra, hogy kapcsolatot tartsanak fenn azokkal, akikkel közös az öröksé-

gük, saját nemzeti határaikon belül és kívül egyaránt (u.o. 8). 

A kisebbségek tagjai ugyanúgy kötelesek mások emberi méltóságá-

nak tiszteletére és elismerésére (u.o. 4). 

A törvényi biztosítás nem elégséges. Sürgős feladat a gondolkodás-

mód megváltoztatása. Különösen fontos ez az ifjúság nevelésében, hogy 

tiszteletben tartsák a másik embert, felszámoljanak mindenfajta előítéle-

tet, mely többnyire tudatlanságból származik. Ezekre a szempontokra a 

hitoktatásnak is figyelemmel kell lennie. 

A kisebbségek minden tagja tudatosan törekedjék arra, hogy a tör-

ténelmi fejlődés fényében és a jelenkor valósága szerint értékelje igénye-

inek jogosságát. Amennyiben ezt elmulasztják, fennáll a veszélye annak, 

hogy múltjuk rabjai maradnak (u.o. 11). 
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Az Egyház... elsősorban saját tagjaihoz fordul, ...egy keresztény 

sem támogathat olyan szerveződéseket és magatartásformákat, amelyek 

méltatlanul kirekesztenek, megosztanak embereket és közösségeket  

(u.o. 14). 

Emellett joggal hivatkozhatunk Főegyházmegyénk nemes hagyo-

mányaira is. Pázmány Péter érsek Nagyszombatban jó pásztorként gon-

doskodott négynyelvű híveinek ellátásáról magyarul, németül, szlovákul 

és horvátul tudó papokkal, tanítókkal. Még a múltszázadi Szertartás-

könyvünk, a Rituale Strigoniense is három népnyelvre: magyar, szlovák 

és német nyelvre fordította az adott liturgikus szövegeket és magyarázta 

azokat. 

Főegyházmegyénk területén él néhány olyan falusi közösség, me-

lyekben megtalálhatók a nemzetiségi élet és hagyomány többé-kevésbé 

élő elemei. Ezek német, illetve szlovák nyelvűek. A főváros mai adottsá-

gához tartozik az örmény, német, lengyel, horvát, nyelvű hívekről való 

lelkipásztori gondoskodás, személyi plébánia keretében, illetve ezzel a 

feladattal megbízott külön lelkész által. A nemzetiségi csoportok az ön-

azonosságukat megőrző és azt szolgáló tevékenységükben a hitéleten 

kívül is nyerjenek támogatást a lelkipásztori szolgálat részéről.  3145. 

Feladatunk, hogy a nemzetiségekhez tartozó híveknek legyen lehe-

tősége anyanyelvükön megismerni a hit alapigazságait, az imádságokat, a 

szentségkiszolgáltatás szertartásait. Ennek feltétele, hogy az érintett plé-

bániák a nemzetiségi nyelvű liturgikus könyveket, kateketikai anyagokat 

beszerezzék.   2115. 

Ha a plébániai közösség több nemzetiséget foglal magában, nevel-

jen a lelkipásztor egymás megértésére, kölcsönös türelemre. Gondos-

kodjék arról, hogy az egyházközségi képviselőtestületben kellő arányban 

legyenek jelen a kisebbségek képviselői. 

Sajátos lelkipásztori problémát jelent a Főegyházmegyénk területén 

élő cigány etnikumú hívek gondozása. Itt ugyanis nemcsak a saját kultúra 

adottságaira kell tekintettel lenni, hanem gyakran súlyos szociális és beil-

leszkedési nehézségekkel is számolni kell. 
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A lelkipásztori gyakorlat eddig nem vette kellően figyelembe kö-

zösségük és kultúrájuk sajátos vonásait. Így szükséges egy olyan felelős 

szervezet felállítása, amely szervezi, összehangolja és megvalósítja ezt a 

missziót. Ez a szervezet dolgozza ki a bonyolult problémakör megoldási 

lehetőségeit az adott helyzeteknek megfelelően. A szervezett cigány-

pasztoráció kiépítésének már megkezdett munkáját az adottságoknak 

megfelelően támogatni kell. 

Komolyan számolnunk kell azzal, hogy nagyon sok előítélet (okkal 

vagy ok nélkül) nehezíti ezt a lelkipásztori munkát. Elengedhetetlen, 

hogy a hívőket áldozatos megértésre, türelemre és elfogadó nagylelkű-

ségre segítsük. Lehet, hogy sok negatív tapasztalattal fogunk találkozni, 

mégis bízzunk az emberi megértés és az evangélium kegyelmi erejében. 

Szükséges, hogy ezeknek a lelkipásztori területeknek sajátos szem-

pontjai miatt a lelkipásztorok felkészítése külön figyelmet szenteljen a 

feladatok megoldására. 

A mostani időkre jellemző és új felszólításként jelentkezik a nem-

zetiségi hontalanok és menekültek problémáinak megoldása. Egyhá-

zunk már eddig is sokat tett gondjaik enyhítésében. Mégis figyeljenek a 

lelkipásztorok arra, hogy saját területükön tudatosan segítsék beilleszke-

désüket, tapintattal, de kellő eréllyel biztosítsák elfogadásukat a helyi 

közösségben. A lelkipásztori terv konkrét megfogalmazásában szerepel-

jen ez a problémakör is. 

2. Sajátos csoportok és a társadalom peremére szorultak lelkipásztori 

szolgálata. 

Isten minden embert egyformán szeret, legyen egészséges vagy sé-

rült. Jézus él az emberben még akkor is, ha maga ezt nem tudja kellően 

kifejezni. Szent Pál szavaival élve, Isten azt választotta ki, ami a világ 

szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami 

a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket (1Kor 1,27). 

Minden embernek, még a legsérültebbnek is közösségre van szüksége, 

ahol biztonságra és békére talál. Ebben a szellemben kell törődnie az 

Egyháznak a segítségre szorulókkal. 
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Az értelmi-, mozgás-, látás-, és hallássérültek segítésével és lelki 

gondozásával minden plébánia törődik, bár az ilyen csoportokkal való 

foglalkozás elsősorban az Egyházmegyei Karitász Központ keretében 

történik, mely összefogja és irányítja az ilyen csoportokkal való foglalko-

zással megbízott plébániák munkáját.   77.§. 

a) A kórházi lelkipásztorkodás ma elsősorban a plébániákra hárul. 

A fővárosban a súlyos betegek és haldoklók szentségi ellátása a növekvő 

paphiány miatt egyre bizonytalanabbá válik. Kívánatos a kórházak köz-

pontosított lelkipásztori ellátásának megszervezése. Szükséges a kellően 

felkészített világi áldoztatók, szerzetesek és katolikus egészségügyi dol-

gozók segítsége is. 

b) A családból kiesett, egyedülálló, illetve szociális intézmények-

ben gondozott öregek lelkipásztori ellátása különös figyelmet kíván. 

A börtönpasztoráció sajátos képzést igényel. E munka és az utó-

gondozás összehangolását egy egyházmegyei felelősnek kinevezett pap 

végezze. 

Lelkipásztori küldetésünkhöz hozzátartozik azoknak a bajba jutott 

és segítséget kérő embereknek a szolgálata, akik saját vagy mások hibájá-

ból nehéz helyzetbe kerültek (szenvedélybetegek, stb.). Nagy súlyt kell 

fektetni ezen a téren a megelőzésre. 

A lelkipásztori segítségnyújtás eredményességének feltétele, hogy a 

rászorultban felébresszük az önmagáért való felelősséget. A gyógyulás-

hoz mind a segítséget kérő, mind a segítséget nyújtó hite szükséges. 

Másrészt nem elhanyagolható segítséget jelent a bajbajutott ember 

hozzátartozóinak vagy szűkebb környezetének megszólítása. Ha rá tudjuk 

ébreszteni őket arra, hogy maguknak is változniuk kell, akkor közelebb 

kerülünk a bajba jutott ember életének rendezéséhez. 

Az újabb törekvések a segítés terén nagy hangsúlyt helyeznek az 

un. „kisérő”-re, aki kellő szakképzettséggel rendelkező, a bajba jutottal 

segítő kapcsolatot létesítő személy. Lelkipásztori szempontból kívánatos, 

hogy a kisérő hívő keresztény legyen. 
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A lelkipásztornak olyan közösségi légkört kell kialakítania, ahol ő-

szintén meg lehet beszélni a problémákat, a nehéz helyzeteket. El kell jut-

ni oda, hogy ne csak a kritika kapjon hangot, hanem a segítő pártfogás is. 

3. Javaslatok 

A nemzetiségi pasztoráció intenzívebb együttműködést nyer kül-

földi meghívottak segítségével. 

Biztosítani kell számukra nemzetiségi nyelvű ima- és énekesköny-

veket, valamint megfelelő vallásos irodalmat. A plébániai feladatok el-

végzésében keressen a lelkipásztor erre alkalmas segítő munkatársakat a 

hívek köréből. Kultúra és hagyományőrző kezdeményezéseiket - akár vi-

lági jellegűeket is - támogassa. Anyanyelvi vallási kultúrájuk növekedését 

segítse elő zarándoklatok szervezésével azonos kultúrájú hívő közössé-

gekkel együtt. 

A lelkipásztori terv legyen tekintettel a sajátos csoportok paszto-

rációjának valamennyi területére és az eddigi tapasztalatokra építve, 

megfelelő szakemberek bevonásával gondoskodjék róluk. 

Rendelkezés 

70. § Az Egyházmegyében a sajátos csoportok pasztoráció-

jának egyes szakterületein felelősök működnek, akik a főpásztor 

által a diakonális szakterület vikáriusának javaslatára kinevezett 

papok vagy világiak. Tevékenységüket e szakterület vikáriusa 

irányítja. 
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2. AZ ÖKUMENIZMUS 

Az ökumenizmus a jelen század törekvése a keresztények egysé-

gének munkálására. Napjainkban a Szentlélek kegyelmének ihletésére vi-

lágszerte sokféle módon törekszenek - imádsággal, szóval és cselekedettel 

- elérni a Krisztus-akarta egységet, ezért a zsinat is buzdítja az összes 

katolikus híveket, hogy ismerjék fel az idők jeleit és szorgalmasan vegyék 

ki részüket az ökumenikus munkából. „Ökumenikus mozgalmon” olyan 

tevékenységet és kezdeményezéseket értünk, amelyeket a keresztények 

egységének előmozdítására indítanak és szerveznek. (Unitatis Redin-

tegratio 4.). 

A II. Vatikáni Zsinaton a katolikus Egyház visszavonhatatlan dön-

téssel elkötelezte magát az ökumenikus mozgalommal, amint ezt II. János 

Pál pápa Debrecenben kiemelte 1991. augusztus 18-án mondott beszédé-

ben. Az ökumenikus mozgalomban a keresztény egyházak a saját hagyo-

mányaikon túltekintve a közös hitvallásuk tartalmát állítják előtérbe: kö-

zösen hisznek Jézus Krisztusban, az Isten Fiában, aki halálával és feltá-

madásával minden embert megváltott; közösen vallják a Szentháromsá-

got; közösen úgy tekintik a Szentírást, mint Isten szavát. 

Az „idők jelei” között észre kell venniük azt a kölcsönös megbecsü-

lést, amelyet a keresztények manapság egymás iránt éreznek - emelte ki a 

pápa debreceni beszédében. Ezért minden hívőnek törekednie kell annak 

a felismerésére, ami a megkereszteltek között közös Krisztus követésé-

ben, a hitbeli különbségeket pedig tárgyilagosan, a történelmi múlt és az 

igazság hiteles feltárásával kell megismernie. 

A keresztények közötti egység alapja a keresztség, amellyel a 

Szentháromság nevére megkereszteltek Krisztus Testének tagjai lettek. 

Azok, akik hisznek Krisztusban és szabályszerűen részesültek a keresztség 

szentségében, már bizonyos - jóllehet nem teljes - közösségi kapcsolatba 

kerültek a katolikus Egyházzal. Ugyanakkor azonban közöttük és a 

katolikus Egyház között mind a tanítás és fegyelem dolgában, mind pedig 

az Egyház szervezetét illetően többféle eltérés van (Unitatis Redin 

tegratio 3.). 
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Minden egyes keresztény egyház törekszik a maga önazonosságá-

nak a megtartására. Az önazonosság megsértése nélkül mégis gazdagod-

hatnak egymás hagyományából, amely az evangéliumból táplálkozik, 

ugyanakkor mélyebben megismerik saját hagyományukat. A krisztushí-

vők közötti egység és különbség megkívánja, hogy minél jobban megis-

merjék önmaguknak és a másiknak a hitbeli meggyőződését. Ennek el-

érésére szükség van olyan találkozásokra és lehetőleg közösen megfo-

galmazott kiadványokra, amelyek ezeket az ismereteket hitelesen közlik, 

kerülve a merő udvariaskodásokat. A keresztények egységre-törekvésé-

nek helytelen útja lenne az, ha a meggyőződésüket félretéve könnyel-

műen az egység látszatát keltenék. 

1. Az ökumenizmus helyzete hazánkban 

A II. Vatikáni Zsinat után hazánkban lassan alakultak ki az ökume-

nikus kapcsolatok. Annál örvendetesebb, hogy az utolsó évtizedben már 

nagyobb lendületet nyert mind a közös istentiszteletek megtartásában, 

mind a társadalmi életben való közös cselekvésben azokkal az egyházak-

kal, amelyek az Egyházak Világtanácsához tartoznak. A fokozatosan ki-

bontakozó ökumenikus találkozásokat tovább kell építeni. 

Az apostoli hagyományokban gyökerező keresztény egyházaknak 

korunkban fokozottabban kell értékeiket megőrizniök, mivel olyan kö-

zösségek is felléptek az evangéliumra hivatkozva, amelyek a történelem 

folyamán töretlenül őrzött hagyományt figyelmen kívül hagyják, sőt el-

lene akarják fordítani türelmetlen térítésekkel azokat az embereket, akik a 

keresztény hit értékeiben járatlanok. 

A szekularizált kor embere az erkölcsi értékek válságát éli át a leg-

fontosabb krisztusi parancsok területén. Amikor a katolikus hívő ezeket 

megvédeni törekszik a társadalomban, a más keresztény közösségekhez 

tartozó krisztushívőkkel össze kell fognia, hogy keresztény hivatásához 

hű maradjon. 

Az ökumenizmus építésének kiemelkedő formája a közösen tartott 

ökumenikus istentisztelet, amelynek a liturgiája ugyanahhoz a Krisztus-

hoz való tartozás imádságos kifejezője. Az ökumenikus istentiszteletek 
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fontos része a bibliaolvasás, a prédikáció, az imádság, az ének. Program-

ját kölcsönös egyeztetéssel és egyetértéssel kell előkészíteni (vö. Öku-

menikus Direktórium 108-114.). Ökumenikus istentiszteletek tartásának 

kiemelkedő alkalma a januári imahét. Az ökumenikus istentisztelet közös 

karitatív célokra is lehetőséget nyújt, mint pl. gyűjtés különböző se-

gélyakciókra. Vasárnap és kötelező ünnepen azonban nem ajánlatos 

ökumenikus istentisztelet szervezése a misehallgatási kötelezettség miatt 

(vö. Ökumenikus Direktórium 115.). 

Az ökumenikus törekvések megkívánják a múlt feszültségeinek és 

sebeinek a felszámolását a kiengesztelődés evangéliumi szellemében. En-

nek szép példája volt, amikor 1991. augusztus 18-án II. János Pál pápa 

Debrecenben megkoszorúzta a gályarabok emlékművét, majd 1993. ja-

nuár 20-án az Ökumenikus Tanács tagegyházai helyezték el koszorújukat 

Esztergomban a kassai vértanúk oltáránál. 

A különbségek felismerése és az egység kibontakozásának nehézsé-

gei a Krisztusban hívő embert nem tehetik közömbössé vagy kedvetlenné 

az egységre törekvés iránt, hanem inkább a Szentlélek segítségül hívására 

sarkallja, hogy egyrészt imáiban kitartást és erőt kapjon, másrészt magába 

nézve tisztázza, mennyiben gátolják saját emberi gyengeségei és előítéle-

tei a testvéri együttműködést. 

A keresztény egyházak a testvéri együttműködés számos jelét adták 

abban, ahogy a háború és a társadalmi válság sújtotta területeken élő em-

berek megsegítésére egymás segélyakcióit támogatták. 

Krisztus mérhetetlen gazdagsága arra a felismerésre vezeti el a hí-

vőt, hogy a másik keresztény közösség lelki értékeit megbecsülje. A tör-

ténelemből örökölt szembehelyezkedést felszámolva a jövőben mind az 

oktatásban, mind a kultúra területén, mind egyéb más találkozókon ezt a 

megbecsülést és a közös hit újrafelfedezését kell érvényre juttatni. 

A keleti katolikus egyházak lelki és szellemi örökségének egyre 

mélyebb megismerése közelebb segít minket a katolikus Egyházzal teljes 

közösségben nem lévő keleti egyházakhoz is, akikkel kezdettől fogva 

összeköt a közös hit megvallása, a szentségek azonossága és az Isten-

szülő Szűz különösen bensőséges tisztelete. 
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2. Javaslatok 

Négy-csatornájú ökumenizmus valósuljon meg Főegyházmegyénk-

ben. Az érintkezés csatornái a következők: 

1.  a tanulás csatornája, 

2.  az információk csatornája, 

3.  a spirituális érintkezés csatornája, 

4.  a közös szolgálatok csatornája. 

A II. Vatikáni Zsinat és az „idők jelei” a következő tennivalók vál-

lalására sürgetnek. 

a) kötelességünk az őszinte és tüzetes önvizsgálat, mit kell saját kö-

zösségeinken belül megújítani vagy megvalósítani, hogy életünk hitele-

sebben tanúskodjék Krisztushoz tartozásunkról az ökumené terén testvé-

reink előtt. (vö. Unitatis Redintegratio 4.). 

b) Küszöböljük ki azokat a szavakat, állításokat és cselekedeteket, 

amelyek az igazságot és a méltányosságot sértve nem felelnek meg kü-

lönvált testvéreink helyzetének és csak rontják a velük való kapcsolatain-

kat (Unitatis Redintegratio 4.). 

c) Az egymásközti párbeszéd elősegíti egymásnak mélyebbreható 

és az igazságnak megfelelő megismerését és tiszteletét. Ez elősegíti 

együttes közreműködésünket a közjó érdekében és az egymás lelkiségé-

ből való gazdagodást. 

Rendelkezések 

71. § Az ökumenizmus alapvetően keresztény törekvés, 

melynek keretében a kapcsolatok előmozdításának módját illetően 

követni kell az Apostoli Szentszék által 1993-ban kiadott új Öku-

menikus Direktórium irányelveit. 
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72. § Ökumenikus istentiszteletet csakis vallási célból, a he-

lyi ordinárius vagy plébános kezdeményezésére, vagy legalább tud-

tával és beleegyezésével szabad rendezni az érintett felekezetek ille-

tékeseinek közös egyetértésével. Az olyan kezdeményezések, melyek 

az illetékes egyházi tisztségviselők tudta és beleegyezése nélkül kí-

vánnak „ökumenikus istentiszteletet” rendezni pusztán abból a cél-

ból, hogy azt politikai pártnak, állami ünnepségek megrendezésének 

vagy tömegek összegyűjtésének szolgálatába állítsák, nem mozdítják 

elő hitelesen a keresztény egység ügyét. 

73. § A szentségek vételére és kiszolgáltatására az alapelv az, 

hogy katolikus felvevő csak katolikus kiszolgáltatótól nyerheti el a 

szentségeket, katolikus szentségkiszolgáltató pedig csak katolikus hí-

vőket részesíthet azokban. A rendkívüli esetekre nézve az Egyházi 

844. kánonja az irányadó. 

74. § A hiteles ökumené érdekében tiszteletben kell tartani 

mindenkinek a saját hitbeli meggyőződését. Mivel hitünk szerint az 

eucharisztikus közösség teljes hitbeli egységet fejez ki, ez nem képez-

heti az ökumenikus istentisztelet részét (koncelebráció, szentáldozás, 

úrvacsora). Ennek megértését és elfogadását szeretettel kérjük pro-

testáns testvéreinktől. 

75. § Minden olyan kezdeményezésre szükség van, amely a 

társadalmi misszió, a közös szolgálat csatornájának lehetőségével 

gazdagabban él (karitász, keresztény kultúra ápolása, erkölcsi kérdé-

sek képviselete stb.); ezek előmozdítása a pasztorális szakterület ke-

retében ordináriusi irányítás alá tartozik. 





 

 

3. KÜLDETÉSÜNK A NEM KERESZTÉNYEKHEZ ÉS A NEM 

HÍVŐKHÖZ 

A II. Vatikáni Zsinat az Egyház kötelezettségét teljesítette az embe-

rek közötti egység és szeretet szolgálatában, amikor arra irányította a fi-

gyelmet, ami közös az emberekben, ami összeköti őket egymással 

(Nostra Aetate 1.). Az Egyház titkában elmélyedve ugyanez a Zsinat kü-

lönleges tisztelettel és szeretettel emlékezett meg arról a kötelékről, 

amely a lélek világában összekapcsolja az újszövetség népét Ábrahám 

leszármazottaival. Krisztus Egyháza ugyanis elismeri, hogy hitének és 

választottságának gyökerei a pátriárkákig, Mózesig és a prófétákig nyúl-

nak le, Isten üdvösséget szerző titokzatos terve alapján. Vallja, hogy 

Krisztus hívei, akik pedig valamennyien Ábrahám fiai a hitük folytán, e 

pátriárka meghívottságában benne vannak, s végül, hogy a választott nép 

kivonulása a rabszolgaság földjéről magának az Egyháznak az üd-

vösségét jelzi előre mélyértelmű módon. Az Egyház azért nem feledheti, 

hogy az ószövetségi kinyilatkoztatást annak a népnek közvetítésével 

kapta, amellyel Isten kimondhatatlan nagy irgalmasságából megkötötte a 

régi szövetséget (Nostra Aetate 4.). 

Ugyanakkor Egyházunk buzdítja a krisztushívőket arra is, hogy 

okosan és szeretettel, párbeszédet folytatva és együttműködve más vallá-

sok követőivel, mutassák be a keresztény hitet és életet, de ismerjék el, 

őrizzék meg és fejlesszék tovább azokat a lelki és erkölcsi, társadalmi és 

kulturális értékeket, amelyek ezekben a vallásokban találhatók (Nostra 

Aetate 2.). 

A környezetünkben megtalálható nem keresztény vallásokkal kap-

csolatban katekézisünknek és prédikációnknak nem csupán a tárgyilagos-

ságra, az igazságosságra és a toleranciára, hanem a megértésre és a dialó-

gusra is nevelnie kell (vö. Secr. Christ. Unit., Ebrei ed ebraismo nella 

predicazione e nella catechesi della Chiesa Cattolica, 1985. VI. 24, Nr. 

VII: EV 9, Nr. 1658.). 
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A nem keresztény vallásokon kívül környezetünkben nem elhanya-

golható mértékben találkozunk az ateizmus különféle formáival. Egyhá-

zunk álláspontja szerint Isten elismerése egyáltalán nem ellenkezik az 

emberi méltósággal, hiszen e méltóságnak épp Istenben van az alapja. A 

teremtő Isten ugyanis az értelmes és szabad embert társas életre szánta, 

de ami még ennél is több, magával az Istennel való közösségre és az is-

teni boldogságban való részesedésre hívta meg mint gyermekét. Az Egy-

ház azt tanítja továbbá, hogy a végső kifejletbe vetett remény éppen nem 

csökkenti a földi feladatok jelentőségét, sőt új indítékokkal sürgeti teljesí-

tésüket. Ha ellenben hiányzik az isteni alap és az örök élet reménye, en-

nek - miként napjainkban gyakran tapasztaljuk - súlyos kárát vallja az 

ember méltósága. Válasz nélkül marad az élet és a halál, a bűn és szen-

vedés rejtélye, és mindez nem egyszer kétségbeesésbe kergeti az embere-

ket (Gaudium et Spes 21.). Noha az Egyház teljesen elutasítja az ateiz-

must, mégis őszintén vallja, hogy minden embernek, hívőnek és nem hí-

vőnek is együtt kell működniük, hogy helyes módon épüljön a világ, 

mindannyiunk közös lakóhelye. Az együttműködés viszont nem valósulhat 

meg őszinte és okos párbeszéd nélkül (Gaudium et Spes 21.). 

Amikor pedig az Egyház, mely természeténél fogva missziós jelle-

gű, az evangelizáció munkája révén Isten népének alapvető küldetését tel-

jesíti, az első feladat az élet és a szó tanúságtétele, az őszinte párbeszéd 

keresése azokkal, akik nem hisznek Krisztusban, hogy sajátságaiknak és 

kultúrájuknak megfelelően megnyíljék számukra az az út, amelyen az 

evangéliumi üzenet megismerésére eljuthatnak (vö. 781. kán., 787. kán.). 
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4. KARITÁSZ ÉS A SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG 

Az Egyház életének és küldetésének a hitelességéhez kiemelten 

hozzátartozik a szeretetszolgálat. A rászorulók szolgálatát karitásznak, 

egyéni és közösségi támogatását és képviseletét szociális munkának ne-

vezzük. 

A „szekularizált karitász” szervezett és szabályzott megnyilvánu-

lása és intézménye a szociális munka. Ezért ez ma már tevékenység, fog-

lalkozás, sőt hivatás. Munka, a maga szakmai szabályaival és szabály-

szerűségeivel, feltételrendszerével és szervezeteivel, melynek célja az 

emberrel, és az emberformálta környezettel, annak sajátos problémáival, 

mint szociális problémákkal való foglalkozás, azok feltárása és kezelése. 

Világi értelemben a karitász-tevékenység tehát az Egyház keretei között 

végzett szociális munka, melynek alapvetően Istenről szóló tanúságtétel 

jellege van. 

1. A karitász helyzete Főegyházmegyénkben 

Főegyházmegyénkben 1919. januárjában indult el a karitász 

Mihalovics Zsigmond herminamezői plébános vezetésével, először csak 

plébániai szinten, majd munkásságát kiterjesztette az egész akkori fővá-

rosra. Ez a karitász szervezet 1933-tól az Actio Catholica szervezetébe 

tagolódott, mint egyházközségi karitász csoport, és felvette a Szent Er-

zsébet Karitász nevet. A húszas évek végén kezdte meg működését Fő-

egyházmegyénkben a maga korában világviszonylatban is élenjáró Egri 

Norma, amely a karitásztól eltérően együttműködött a helyi önkormány-

zatokkal is. Velük együtt indult a Szociális Missziós Társulat (Farkas 

Edit) és a Szociális Testvérek Társasága (Slachta Margit). A karitász hő-

sies kockázatvállalással folytatódott az üldöztetés évei alatt is a szociális, 

karitatív indíttatású szerzetesrendek és a hívő keresztények részéről. 

Nem csak a különböző szervezetek, illetve egyesületek végezték 

odaadással ezt a segítségnyújtást, hanem a hívő keresztények tömegei is 

valamiképpen belekapcsolódtak, ha mással nem, különböző, konkrét 
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szükségleteket segítő persely-adományaikkal, főként a közismert Szent 

Antal perselyeken keresztül juttatott támogatásaikkal. 

Az elmúlt évtizedekben a karitász intézményeit elsorvasztották, te-

vékenysége merő formalitásokra korlátozódott. 1975-ben kísérletek tör-

téntek megújítására, de érdemleges szerephez csak 1990-ben juthatott, 

amikor megalakult a Caritas Hungarica mint központi koordináló szerv. 

Ezen a helyen is ki kell fejeznünk köszönetünket külföldi katolikus test-

véreink hathatós segítségéért. A legnehezebb években számíthattunk 

Krisztus szeretetétől indított áldozatos és figyelmes támogatásukra. Ma 

sem nélkülözhetjük segítségüket. Számítunk támogatásukra, amellyel a 

magyar karitász-mozgalom önállósulását mozdítják elő. 

1991-ben újjászerveződött a Főegyházmegyében a Szent Erzsébet 

Karitász Központ. Elsődleges feladata a helyi karitász élet újraszervezé-

sének a segítése, emellett koordinálja a feladatokat, közös akciókat szer-

vez, u.n. Szent Erzsébet levelet ad ki, vezeti a karitász munkatársak 

alapfokú képzését, kapcsolatot tart a Caritas Hungarica-val, más egyház-

megyék, felekezetek, valamint a hasonló állami és önkormányzati szerve-

zetekkel. 

A karitász-csoportoknak szükségük van arra, hogy olyan lelki kö-

zösséggé váljanak, mely megerősíti tagjaikat a szeretetben. Sajátos szol-

gálatukhoz igényeljék és kapják meg a szakmai eligazítás mellett a szük-

séges lelki táplálékot is (lelkinapok, lelkigyakorlatok, közös imaalkal-

mak). 

Az Egyház tagjainak evangelizáló küldetéséhez tartozik, hogy a 

Mester példájára a szegényeknek hirdessék Isten országának örömhírét és 

enyhítsék szükségleteiket, hogy így hinni tudjanak Isten irgalmasságában. 

Korunk újraevangelizációja ugyancsak gondos szeretettel fordul a szegé-

nyekhez, a megnyomorítottakhoz, akik a megváltásra szorultságot mé-

lyebben átélik, mint más embertársaik. 

A Szentlélek sokféleképpen indítja arra a híveket, hogy az üdvös-

ség érdekében és felebarátaik javára karitatív szolgálatot vállaljanak. Eh-

hez jobban meg kell ismerniük a szeretetszolgálat múltban megerősödött 

szervezeteit: a megszentelt élet közösségeinek és az apostoli élet társasá-

gainak olyan intézményeit, amelyek ilyen jellegű tevékenységet folytat-

nak. 
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A karitász csoportok missziós küldetése négy célkitűzést foglal ma-

gába: 

a) tanúságot tenni arról, hogy az Egyház szeretet-közösség és mi-

közben szeretetszolgálatukat kiterjesztik minden rászoruló felé, sokaknak 

meg tudják mutatni, hogy aki kitart a szeretetben, az Istenben marad, és 

Isten is benne marad (1Jn 4,16); 

b) tevékenységükkel minden emberrel átéreztetni, hogy végső so-

ron egy családba tartoznak, a teremtő Isten mindannyiukat egyszülött Fi-

ával való közösségbe hívja, és ennek a Krisztussal egyesült testvéri kö-

zösségnek jele és hordozója az Egyház; 

c) az egymásért való felelősségre nevelni a keresztény közössége-

ket, hogy ennek szellemében teológiai vita nélkül éljék meg az ökumenét 

és a szeretetszolgálatban tudjanak összefogni minden jóakaratú embert; 

d) bekapcsolni az Egyház egyetemes szeretet-közösségébe, szolgá-

latába azokat, akik valami ok miatt nem járulhatnak a szentségekhez, s 

így könnyen elsodródhatnának a katolikus közösségtől. 

Az Egyház minden felelős tagjának, a püspököknek, a papoknak, a 

szerzeteseknek, a hitoktatóknak, a keresztény nevelőknek, a szülőknek 

joga és kötelessége erkölcsi eligazítást adni a gazdasági, társadalmi, poli-

tikai élet területén. Kell, hogy felemeljék szavukat tanításban, állásfogla-

lásban, ismeretterjesztésben minden olyan törekvéssel szemben, mely 

ellentétben áll az alapvető emberi jogokkal, az erkölcsi törvényekkel és 

az Evangéliummal. Ezért különösen is nagyjelentőségű, hogy az Egy-

házmegyei Karitász Központ a Társadalmi Kapcsolatok referensével 

megfelelő összeköttetést tartson. 

Figyelni kell arra a veszélyre, amely különösen is a lelkipásztorok 

felelősségét érinti: hazánkban az elkövetkező évek döntőek abban, hogy 

újra elveszíti-e az Egyház a munkások tömegeit vagy meg tudja-e szólí-

tani őket mind egyénileg, mind közösségeikben. Különösképpen együtt 

kell érezni a munkanélküliekkel, ezért keresni kell a személyes segítség-

nyújtás lehetőségét és a kapcsolatot minden olyan szervezettel és érdek-

képviselettel, mely tisztességesen és önzetlenül segíteni akarja mind a 

munkásokat, mind a munkanélkülieket. A hívő keresztények áldozatvál-
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lalása mindig több annál, mint amit az intézmények önmagukban 

tehetnek. 

A család évében sajátos jelentőségű olyan nyilatkozatok, illetve ok-

tató jellegű írások megjelentetése, melyek a szabadidő megszentelésével, 

a vasár- és ünnepnapok méltó középpontba emelésével, a keresztény mó-

don történő ünnepléssel foglalkoznak. Ezek is szervesen kapcsolódnak a 

munkás ember kiegyensúlyozott életéhez, melyet szolgálni isteni parancs 

szerint is kötelességünk. 

2. Javaslatok 

A karitász-csoportoknak szükségük van arra, hogy olyan lelki kö-

zösséggé váljanak, mely megerősíti tagjaikat a szeretetben. Sajátos szol-

gálatukhoz igényeljék és kapják meg a szakmai eligazítás mellett a szük-

séges lelki táplálékot (lelkinapok, lelkigyakorlatok, közös imaalkalmak). 

Mivel az egyházi karitász-munkában az egész embert átfogó gondosko-

dásról van szó, a karitatív és szociális tevékenység - egyházi keretek kö-

zött is - szakértelmet, megfelelő ismereteket és szabályozott segítségnyúj-

tást kíván meg, melyre fel kell készülni. A magyarországi egyházközségi 

képviselőtestületek szabályzata alapján minden plébánián létre kell hívni 

a karitász-csoportot. A karitász-munkatársak sokféle módon tudják segí-

teni a lelkipásztori munkát. 

Mindez szükségessé teszi a feladatok kellő felmérését, a munkatár-

sak, önkéntesek és szakemberek tevékenységi szintjüknek megfelelő ki-

képzését, valamint a konkrét teendők megtervezését és megszervezését az 

Egyházmegyei Karitász Központ irányításával. Tevékenysége során a 

központ összeköttetést tart a társadalmi kapcsolatok referensével, vala-

mint a családpasztorációs referenssel. A központ élén az egyházmegyei 

karitász-vezető áll, akit a főpásztor nevez ki meghatározott időre, a 

diakonális szakterület vikáriusának javaslatára. 

A Szent Erzsébet Karitász Központ működéséhez az anyagi feltéte-

leket a Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódó országos gyűjtés, a Szent 

Antal persely egy része és egyéb források biztosítják. 
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Az egyházmegyei Szent Erzsébet Karitász Központ munkáját min-

den pasztorális régióban és a plébániákon a karitász megbízottak segítik. 

A regionális megbízottakat az illetékes szakvikárius javaslatára a főpász-

tor nevezi ki meghatározott időre. 

Az egyházmegye karitatív munkájának előmozdítására a Szent Er-

zsébet Karitász Központ munkatervet készít, melyben számot vet a Fő-

egyházmegye egyes pasztorális régióiban jelenlévő problémákkal és erő-

forrásokkal. Különös hangsúlyt helyez az idősek, betegek otthoni ápolá-

sának, kórházi látogatásának kérdésére, a családok, a nagycsaládosok 

gondjaira, a munkanélküliségből, a szakmai képzés hiányából, az ipari ta-

nulók és a nyugdíjasok helyzetéből adódó teendőkre. Ilyen célból hasz-

nos, ha tovább folytatódnak a nagycsaládosok, szegény családok gyerme-

keinek nyaraltatására, a mezőgazdasági termékek, a ruhaneműk, bútorok 

cseréjére és kiosztására megindított és bevált akciók. Nagyon fontos a 

karitatív munka ismertetése, propagálása és akciók szervezése (advent, 

karácsony, nagyböjt, húsvét). 

Az egyházmegyei karitász munkaterve az egyházmegyei lelkipász-

tori tervnek részét alkotja. A karitász-tevékenység közismertté tételére a 

központ periodikát ad ki (Szent Erzsébet levél), propaganda munkát vé-

gez, a fent említett akciókat elindítja, koordinálja. 

Rendelkezés 

76. § A képviselőtestületi szabályzat alapján minden plébá-

nián működjék karitász-csoport. A karitász-munkatársak sokféle 

módon segítsék a lelkipásztorok tevékenységét. 

77. § A szociális és karitatív tevékenység összehangolását az 

Egyházmegyei Karitász Központ végzi, melynek vezetőjét a főpásztor 

nevezi ki a diakonális szakterület vikáriusának javaslatára. Munká-

ját ugyanennek a vikáriusnak az irányítása és felügyelete alatt végzi. 

Ennek során ugyanezen vikárius felügyelete alatt összeköttetést tart 

az országos és nemzetközi karitász-szervekkel, a karitatív tevékeny-

séget végző szerzetesi közösségekkel, más katolikus szervezetekkel, 

valamint egyéb intézményekkel és társulásokkal, összefogja és irá-
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nyítja az értelmi-, mozgás-, látás-, és hallássérültekkel való foglalko-

zással megbízott plébániák ilyen irányú lelkipásztori munkáját. 



 

 

5. JELENLÉTÜNK A TÁRSADALOMBAN 

1. Az Egyház tanítása 

Nagyon fontos, hogy helyes szemlélet alakuljon ki különösen plura-

lista társadalomban - a politikai közösség és az Egyház viszonyáról... 

Feladatánál és illetékességénél fogva az Egyház semmiképpen nem ele-

gyedik a politikai közösséggel és nincs kötve semmilyen politikai rend-

szerhez; jelzi és oltalmazza az emberi személy transzcendenciáját. A po-

litikai közösség és az Egyház független egymástól a maga területén: ott 

autonómiájuk van. Mind a kettő ugyanazoknak az embereknek a szemé-

lyes és társadalmi hivatását szolgálja, bár más-más címen (Gaudium et 

Spes 76.). 

Századunk egyetemes zsinata tanítja továbbá, hogy a politikai kö-

zösségektől való különállás nem jelenti semmiképpen azt, hogy az Egy-

ház kívülállónak tekintené magát a világtól, hiszen ugyan Krisztus meg-

váltói műve közvetlenül az emberek üdvösségére irányul, de magába 

foglalja az egész evilági rend megújítását is. Következőleg az Egyháznak 

nemcsak az a küldetése, hogy megvigye az embereknek Krisztus üzenetét 

és kegyelmét, hanem az is, hogy áthassa és tökéletesítse a mulandó dol-

gok rendjét az evangélium szellemével (Apostolicam Actuositatem 5.). 

A vallási küldetéssel jár együtt az a feladat, az a fény és az az erő, 

amely jó szolgálatot tehet, hogy az emberek közössége az isteni törvény 

szerint épüljön fel és legyen szilárddá (Gaudium et Spes 42.). 

Az Egyház tehát nem csupán erkölcsi irányelveket ad, hanem a vi-

lág gondjainak részese is. Nem is egyedül akarja ezt a küldetését betöl-

teni: a katolikus Egyház készséggel ismeri el mindazt az együttes erőfeszí-

tést, amellyel más keresztény egyházak és egyházjellegű közösségek hoz-

zájárultak és hozzájárulnak e feladat teljesítéséhez. Szilárd meggyőző-

dése, hogy őmaga sok és sokféle segítséget kaphat a világtól az evangé-

lium útjának egyengetéséhez, az egyesektől éppúgy, mint a társadalomtól 

(Gaudium et Spes 40.). 
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Az Egyház azért vállalja magára ezt a feladatot, mert a valóban 

emberies politikai élet kialakítására semmi sem alkalmasabb, mint fej-

leszteni az érzéket az igazságosságra, a jóindulatra és a közjó szolgála-

tára. Nélkülözhetetlen továbbá egyre erősebb meggyőződés tárgyává 

tenni azokat az alapvető igazságokat, amelyek az állam természetét, a 

közhatalom célját, helyes gyakorlását és korlátait fejezik ki (Gaudium et 

Spes 73.). 

A hierarchia nem vállalhat közvetlenül politikai funkciót. Az evilági 

élet krisztusi rendjének kibontakoztatásához a lelkipásztorok azzal járul-

nak hozzá, hogy világosan meghirdetik a teremtés céljára és a teremt-

mények használatára vonatkozó elveket, és hogy erkölcsi-lelki segítséget 

nyújtanak (Apostolicam Actuositatem 7.). 

A zsinat azt is kijelenti, hogy mindazoknak, akik az isteni ige szol-

gálatára szentelik magukat, az evangélium sajátos módszereire és eszkö-

zeire kell hagyatkozniuk (Gaudium et Spes 76.). Ennek szellemében - 

hogy a papság szolgálata ne legyen megosztott - az Egyházi Törvény-

könyv előírja: Tilos a klerikusoknak olyan közhivatalt vállalniuk, amely a 

világi hatalom gyakorlásában való részvétellel jár (285. kán. 3. §), épp-

úgy azt is, hogy politikai pártokban, vagy szakszervezetek vezetésében 

tevékenyen részt ne vállaljanak, hacsak az illetékes egyházi hatóság 

megítélése szerint az Egyház jogainak védelme vagy a közjó szolgálata 

ezt meg nem kívánja (287. kán. 2. §). 

Ugyanakkor az egyetemes zsinat hangsúlyozza, hogy a világiak vi-

szont vállalják magukra, mint sajátosan őrájuk váró feladatot, az evilági 

rend megújítását, s ebben közvetlenül és világos célkitűzésekkel tevé-

kenykedjenek, mégpedig az evangélium világosságánál, az Egyház szelle-

mében a keresztény szeretet sürgetésére (Apostolicam Actuositatem 7.), 

hogy jelenlevővé és hatóerővé tegyék az Egyházat azokon a helyeken és 

olyan körülmények között, ahol csak általuk lehet a föld sója (Lumen 

Gentium 33.). 

Tegyék ezt azzal a biztos tudattal, hogy az Egyház elismerésre és 

tiszteletreméltónak tartja azok munkáját, akik embertársaik szolgálatá-

ban az állam javának szentelik magukat és vállalják e tisztség terheit 

(Gaudium et Spes 75.). 
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Javítsák meg az intézményeket,... hogy ezek az igazságosság köve-

telményei szerint alakuljanak és az erények gyakorlásának inkább ked-

vezzenek, mintsem útjába álljanak (Lumen Gentium 36.). 

Törekedjenek arra, hogy a két közösség zavartalan együttműködé-

sét biztosítsák; fontolják meg azonban, hogy a keresztény lelkiismeretnek 

kell vezetnie őket minden evilági dologban, minthogy semmiféle emberi 

tevékenységet nem lehet kivonni - még az evilágit sem - az Isten fennha-

tósága alól (Lumen Gentium 36.). 

Tevékenységüket ezért szent közösségben, a Krisztusban testvéreik-

kel, főképpen pedig lelkipásztoraikkal (Apostolicam Actuositatem 3.) kell 

végezniük. Munkájuk során tudatosítaniuk kell, hogy az evilági államot, 

mely jogosan fordítja figyelmét a világ ügyeire, a saját elvei vezetik ezek-

ben; ugyanakkor azonban méltán vetjük el azt az áldatlan elméletet, mely 

szerint a társadalmat a vallás teljes mellőzésével kell építeni (Lumen 

Gentium 36.). 

2. Az Egyház a mai magyar társadalomban 

Az 1990. év nemcsak az ország számára hozta meg a kibontakozás 

lehetőségét, hanem ezzel együtt az Egyház számára is. Tágra nyíló kapuk 

és majdnem működésképtelen struktúra, 40 éve rögzült szervezet és vi-

rágzó új kezdeményezések egyszerre vannak jelen. 

Az elmúlt évtizedekben ugyanúgy éltek közöttünk hitvalló szentek, 

mint az üldöztetés és reményvesztettség miatt elesők. Az ítélkezés az Is-

tenre tartozik, aki egyedül ismer mindent. Mégis hasznos olyan, köztisz-

teletben álló személyekből álló csoport létrehozása, amely az elmúlt idő-

szak eseményeiről fellelhető tényeket összegyűjti és a főpásztor rendelke-

zésére bocsátja. Ez a munka az Egyháztörténeti Bizottság keretében vég-

zendő. 

A pluralista társadalomban az Egyház a nem-keresztények számára 

mint másokkal egyenrangú, önszerveződő intézmény jelenik meg. Szá-

mukra ez az intézmény erkölcsi normákat képvisel, megkülönbözteti a 

jogost a jogtalantól, egyszóval szerepe van mind az egyéni életvitel, mind 

a társadalmi cselekvés terén. 
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Az Egyház mint intézmény, emberekből áll, amely a világban az 

evangéliumi erkölcsöt képviseli, és a világ tökéletesítésére és megszente-

lésére törekszik. Önmagával és küldetésével kerülne szembe, ha kivo-

nulna a társadalomból, ha nem venne részt annak gondjaiban és problé-

mái megoldásában. A vallás és a politika működési területe érintkezik az 

erkölcs és az értékek kérdésével. 

Az Egyház nem kívülállóként szemléli a világot, hanem mint gond-

jainak részese. Prófétai módon, egyben közvetlenül reagál (médiu-

mokban, fórumokon, igehirdetésben, stb.), amikor bárhol is megsértik - 

akár a közélet területén is - az erkölcsi rendet. 

Az Egyháznak akkor kell megnyilatkoznia, amikor védelmébe 

veszi az életet, a személyi méltóságot, a családot, a különféle kisebb-

ségeket, a társadalom elesettjeit, az igazságos rendet, a nevelés sza-

badságát, a pluralizmust, a tömegtájékoztatás normáit, a kultúra és a 

természet értékeit. 

Amikor az Egyház különállónak tekinti magát a közélet felelősei-

től, nem azt jelzi, hogy egyforma távolságban lenne a politikai közélet 

minden résztvevőjétől, sem pedig azt, hogy apolitikusan távol marad a 

közélet kérdéseitől. 

Gyakran felvetődik a kérdés, hogy az Egyház adjon-e közvetlenebb 

támogatást valamelyik pártnak. A hívők közösségének egy része szívesen 

fogadna konkrét és közvetlen eligazítást. Az Egyház részéről ez túlságo-

san erős elköteleződés lenne. Azt viszont a hívek elé tárja, hogy e kérdés-

ben lelkiismereti ügyről van szó és a közéletben vannak olyan törekvések, 

amelyekkel az Egyház semmiképpen sem tud azonosulni. 

Az Egyház keresi a kapcsolatot a tudomány, az oktatás, a művésze-

tek képviselőivel és egyesületeivel, különösen pedig a katolikus jellegű 

értelmiségi és szakmai szervezetekkel és mozgalmakkal. Ennek ér-

dekében keresi a tudományokban való részvétel lehetőségét a szakmai 

élet minden területén. 

Az érdekvédelem, a munka világa, az egyesületek, a tömegtájékoz-

tatás szintén a társadalmi élet olyan szektorai, ahol az Egyháznak, külö-

nösen pedig az autonóm módon katolikus lelkiismerete szerint cselekvő 

világi hívőnek felelősségteljes hivatása van. 
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3. Javaslatok 

Az Egyháznak a jelen korban különös érzékenységgel kell figyelnie 

a nagyvárosi tömegekre, a munkásokra és munkásifjúságra. 

a) A krisztushívőknek törekedniük kell arra, hogy a világnézetük-

nek megfelelő civil szervezetek munkájában részt vegyenek, illetve töre-

kedjenek ilyen szervezetek alakítására. 

b) Hasznosnak látszik társadalmi referens kinevezése, akinek fel-

adata, hogy a társadalmi mozgásokról informálódjék és nyújtson informá-

ciót a főpásztornak és megfelelő módon mozdítsa elő a hívek tájékoztatá-

sát. Vegyen részt különböző társadalmi konferenciákon és tartson kap-

csolatot belföldi és külföldi fórumokkal. Segítse a politikai, közéleti sze-

repvállalásban résztvevőket. 

c) Gyűjteményeink - múzeumok, kincstárak, könyvtárak, levéltárak 

- az Egyház évszázados örökségének részei, amelyek a kultúra iránti 

megbecsülését jelenítik meg. A gyűjtemények tevékenységükkel tegyenek 

bizonyságot az Egyház dinamizmusáról. Hasznosnak látszik kulturális 

referens kinevezése, akinek feladata, hogy koordinálja a Főegyházmegye 

belső kulturális tevékenységét, a hazai és külföldi kulturális és tu-

dományos élettel való kapcsolatait. A referens segítse elő a kulturális te-

rület sajátos jellegből fakadó tevékenységeket (kiállítások, konferenciák, 

kiadványok, restaurálások, stb.). 

Rendelkezések 

78. § A főpásztor a társadalmi-oktatási-kulturális terület 

szakvikáriusának javaslatára kinevezi a társadalmi kapcsolatok refe-

rensét, aki a társadalmi-kulturális szakterület keretében az illetékes 

vikárius irányításával az Egyházmegyei Hivatallal együttműködik a 

főpásztor által adott szabályok szerint. 

79. § A főpásztor társadalmi-oktatási-kulturális terület 

szakvikáriusának javaslatára kinevezi az egyházmegyei média-ügyek 

referensét, aki munkáját ugyanennek a vikáriusnak az irányításával 
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az Egyházmegyei Hivatallal együttműködve a főpásztor által adott 

szabályok szerint végzi. 

 



 

 

FÜGGELÉK 

AZ EGYHÁZMEGYEI HIVATAL 

TISZTSÉGVISELŐINEK ESKÜSZÖVEGE 

Én, .................................................. esküszöm az élő Istenre, a 

Boldogságos Szűz Máriára és Isten minden szentjeire, hogy Bíboros Fő-

pásztoromhoz és utódaihoz, valamint általános helynökeihez hűséges le-

szek, irántuk engedelmességet és tiszteletet tanúsítok, minden kötelessé-

gemet lelkiismeretesen teljesítem. Tisztemet az Esztergom-Budapesti Ér-

seki Hivatalban hűségesen töltöm be és a hivatali titkot minden tekin-

tetben kötelezően megtartom. 

Isten engem úgy segéljen és ez a Szent Evangélium! 

 

Kelt:............................................... 

 

 

.............................................. ........................................... 

 megbízó eskü tevő 





 

 

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE  

TERÜLETI BEOSZTÁSA 

FŐSZÉKESEGYHÁZI 

FŐESPERESSÉG 

Esztergomi espereskerület 

 1. Esztergom-Vár 

Bakócz kápolna 

 2. Esztergom-Belváros 

Ferences Szent Anna 

templomigazgatóság 

Fogadalmi 

kápolnaigazgatóság 

 3. Esztergom-Kertváros 

 4. Esztergom-Szent Anna 

 5. Esztergom-Szentgyörgymező 

 6. Esztergom-Víziváros 

Vízivárosi zárda,  

Szent István kápolna, 

Szent Tamás hegyi kápolna,  

Szent Kereszt felmagasztalása 

kápolna 

 7. Dömös 

 8. Pilismarót 

 9. Pilisszentlélek 

 10. Visegrád 

Szentendrei espereskerület 

  1. Budakalász 

  2. Csobánka 

  3. Dunabogdány 

  4. Kisoroszi 

  5. Leányfalu 

  6. Pilisborosjenő 

  7. Pilisszentlászló 

  8. Pilisszentkereszt 

  9. Pomáz 

 10. Szentendre 

 11. Szentendre-Izbég 

 12. Szentistvántelep 

 13. Szigetmonostor 

 14. Tahitótfalu 

 15. Üröm 

DOROGI FŐESPERESSÉG 

Dorogi espereskerület 

  1. Annavölgy 

  2. Csolnok 

Rákóczi-telep 

 3. Dág 

 4. Dorog 

 5. Dorog-Bányalelkészség 

 6. Kesztölc 

 7. Leányvár 

 8. Máriahalom 

 9. Mogyorósbánya 

 10. Piliscsév 

 11. Sárisáp 

 12. Tát 

 13. Tokod 

 14. Tokod-Altáró 

Tokod-Üveggyár 

 15. Uny 

Bajnai espereskerület 

 1. Bajna 

 2. Bajót 

Péliföldszentkereszt 
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 3. Epöl 

 4. Héreg 

 5. Lábatlan 

 6. Nagysáp 

 7. Nyergesújfalu 

 8. Süttő 

 9. Szomor 

Anyácsapuszta,  

Gyarmatpuszta,  

Gyermely 

 10. Tardos 

 11. Tarján 

BUDAI FŐESPERESSÉG 

Óbudai espereskerület 

 1. Budapest-Békásmegyer I. 

 2. Budapest-Békásmegyer II. 

 3. Budapest-Csillaghegy 

 4. Budapest-Máriaremete 

 5. Budapest-Óbuda 

Óbudai Jó Pásztor 

Óbudai Segítő Szűz Mária 

Óbudai Szent József 

Óbudai temető-kápolna 

 6. Budapest-Óbuda Hegyvidék 

Csúcshegy, Farkastorok 

Kiscelli Kálvária kápolna 

 7. Budapest-Pesthidegkút 

 8. Budapest-Remetekertváros 

 9. Budapest-Rómaifürdő 

 10. Budapest-Szentendrei út- 

Kövi Szűz Mária 

 11. Budapest-Széphalom 

 12. Nagykovácsi 

Budai-Északi espereskerület 

  1. Budapest-Alsóvíziváros 

  2. Budapest-Felsőkrisztinaváros 

 

 

  3. Budapest-Felsővíziváros 

Szent Ferenc sebei 

 4. Budapest-Istenhegy 

Kútvölgyi Szűz Mária kápolna 

 5. Budapest-Országút 

Rózsadombi Kapisztrán Szent 

János 

Rózsadombi Krisztus Király 

 6. Budapest-Pasarét- 

Páduai Szent Antal 

 7. Budapest-Városmajor 

 8. Budapest Újlak 

Császárfürdő 

Margitszigeti Szent Mihály 

 9. Budapest-Zugliget 

Ferenchalmi Szűz Mária 

kápolna 

Jézus Szíve kápolna 

Assisi Szent Ferenc kórház 

kápolna 

Budai-Középső espereskerület 

  1. Budapest-Farkasrét 

  2. Budapest-Felsőlágymányos 

  3. Budapest-Gazdagrét 

  4. Budapest-Kelenföld 

Szent Szabina kápolna 

 5. Budapest-Krisztinaváros 

Szent Kereszt 

templomigazgatóság 

 6. Budapest-Lágymányos 

 7. Budapest-Örmények 

 8. Budapest-Szentimreváros 

Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Emmaus 

Szent Imre 

Szentlélek kápolnaigazgatóság 

 9. Budapest Tabán 

Sziklatemplom 

 10. Budapest-Vár 
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Budai-Déli espereskerület 

  1. Budapest-Albertfalva 

  2. Budapest-Baross Gábor telep 

  3. Budapest-Budafok Belváros 

  4. Budapest-Budafok Felsőváros 

  5. Budapest-Budatétény 

  6. Budapest-Kelenvölgy 

  7. Budapest-Nagytétény 

PEST-DUNAMENTI 

FŐESPERESSÉG 

Pesti Belső espereskerület 

  1. Budapest-Belváros 

Alkantarai Szent Péter 

Belvárosi Szent Anna 

Belvárosi Szent Mihály 

Egyetemi templom 

Egyetemi Piarista 

  2. Budapest-Belső Józsefváros 

Jézus Szíve  

Piarista kápolna 

  3. Budapest-Erzsébetváros 

  4. Budapest-Ferencváros 

  5. Budapest-Rókus 

  6. Budapest-Szentistvánváros 

Szent Ágoston kápolna-

igazgatóság 

 7. Budapest-Terézváros 

  8. Budapest-Vörösmarty utca 

Pesti Déli espereskerület 

  1. Budapest-Béke Királynője 

  2. Budapest-Józsefváros 

  3. Budapest-Középsőferencváros 

Kaniziusz Szent Péter 

Örökimádás 

  4. Budapest-Külsőferencváros 

 

 

  5. Budapest-Külsőjózsefváros 

Kerepesi temető-kápolna 

  6. Budapest-Külső Soroksári-út 

  7. Budapest-Szent Rita 

  8. Budapest-Tisztviselőtelep 

PEST-RÁKOSMENTI 

FŐESPERESSÉG 

Pesti Középső espereskerület 

  1. Budapest-Kőbánya 

Kőbánya-Pongrác út 

Kőbánya MÁV-telep 

 2. Budapest-Külsőkőbánya 

 3. Mindenkor Segítő Szűz Mária 

 4. Budapest-Sörgyár utca- 

Szent György 

 5. Budapest-Rákosfalva 

 6. Budapest-Magyarok  

Nagyasszonya 

 7. Budapest-Regnum, Zoborhegy tér 

 8. Budapest-Rózsafüzér Királynéja 

 9. Budapest-Törökőr 

 10. Budapest-Zugló 

Pesti Északi espereskerület 

 1. Budapest-Angyalföld 

 2. Budapest-Herminamező 

Hermina műemlék-kápolna 

Jáki kápolna 

Szeplőtelen Fogantatás 

 3. Budapest-Külsőangyalföld 

 4. Budapest-Külső Váci út 

 5. Budapest-Lőportárdűlő 

 6. Budapest-Szent Család 

Szent Család kápolna 

 7. Budapest-Vizafogó 

Kármelhegyi Boldogassszony 
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Újpest -Rákospalotai 

espereskerület 

 1. Budapest-Újpest- 

Káposztásmegyer 

 2. Budapest-Újpest-Szent József 

 3. Budapest-Újpest-Főplébánia 

 4. Budapest-Újpest-Kertváros 

 5. Budapest-Újpest-Megyer 

 6. Budapest-Újpest-Clarisseum 

 7. Budapest-Rákospalota- 

Főplébánia 

 8. Budapest-Rákospalota-Kertváros 

 9. Budapest-Rákospalota- 

MÁV telep 

 10. Budapest-Pestújhely 

PEST-RÁKOSI 

FŐESPERESSÉG 

Rákosi espereskerület 

 1. Budapest-Árpádföld 

 2. Budapest-Cinkota 

 3. Budapest-Mátyásföld 

 4. Budapest-Rákosszentmihály 

Fájdalmas Szűzanya 

Szent Imre 

 5. Budapest-Sashalom 

 6. Budapest-Rákoscsaba-Óplébánia 

 7. Budapest-Rákoscsaba-Újplébánia 

 8. Budapest-Rákoshegy 

 9. Budapest-Rákoskeresztúr 

 10. Budapest-Rákosliget 

 

Kispest-Pestszenterzsébet 

espereskerület 

 1. Budapest-Kispest-Főplébánia 

 2. Budapest-Kispest-Jézus Szíve 

 3. Budapest-Kispest-Munkástelep 

 4. Budapest-Pestszenterzsébet- 

Munkástelep 

 5. Budapest-Pestszenterzsébet- 

Kakastó 

 6. Budapest-Pestszenterzsébet- 

Kossuthfalva 

 7. Budapest-Pestszenterzsébet- 

Pacsirtatelep 

 8. Budapest-Pestszenterzsébet- 

Szabótelep 

Pestszentlőrinc-Soroksári 

espereskerület 

 1. Budapest-Pestszentimre 

 2. Budapest-Pestszentlőrinc 

 3. Budapest-Pestszentlőrinc- 

Csákyliget 

 4. Budapest-Pestszentlőrinc- 

Erzsébettelep 

 5. Budapest-Pestszentlőrinc- 

Főplébánia  

 6. Budapest-Pestszentlőrinc- 

Kertváros 

 7. Budapest-Pestszentlőrinc- 

Miklóstelep 

 8. Budapest-Pestszentlőrinc- 

Szemeretelep 

 9. Budapest-Soroksár-Főplébánia 

 10. Budapest-Soroksár-Újtelep 



 

 

AZ ESPERESI LÁTOGATÁS SZEMPONTJAI 

ÉVES ESPERESI LÁTOGATÁS JEGYZŐKÖNYVE  

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült a .........................................-i Római Katolikus Plébánián 

(Lelkészségen, Templomigazgatóságon) ...........év ................hó .....napján 

a szokásos évi esperesi látogatás alkalmából. 

Jelen vannak: ............................................................ esperes és 

................................................plébános (lelkész, templomigazgató). 

 

Esperes megvizsgálja a .....................................................plébánia 

(lelkészség, templomigazgatóság) pénztárkönyveit, az egyes tételeket a 

hozzá tartozó bizonylatokkal egybeveti és a következőket állapítja meg: 

Egyházközségi pénztár: összes bevétel:  ...........................  Ft 

 összes kiadás:   ...........................  Ft 

 maradvány:  ...........................  Ft 

Templompénztár: összes bevétel:  ...........................  Ft 

 összes kiadás:   ...........................  Ft 

 maradvány:  ...........................  Ft 

Karitász pénztár: összes bevétel:  ...........................  Ft 

 összes kiadás:   ...........................  Ft 

 maradvány:  ...........................  Ft 

A felsorolt összegek hiány nélkül megvannak, a plébános taka-

rékbetétkönyvben és készpénzben számolt el. A pénztárkönyveket sza-

bályszerűen vezetik. 

Az évi Központi Járulék kivetés ............................ Ft. Az egészet a 

templompénztár fizeti - az egészet az egyházközségi pénztár fizeti - az 
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egészből a templompénztár ............................ Ft-ot, az egyházközségi 

pénztár pedig ..........................  Ft-ot fizet. 

Az egyházközségnek ............... TB-köteles alkalmazottja van. A 

befizetett TB összege: ............................ Ft. 

A biztosítási díj befizetve. 

 

Az elmúlt évben megvalósult beruházások: 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

Tervezett felújítások és helyi pénzforrás: 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

Rovancsoló esperes átvizsgálja még az anyakönyveket. - Megál-

lapítja, hogy azokat szabályosan vezetik. Elbocsátások, Ne temerék, ik-

tatókönyv, jegyesek naplója, História Domus, határidőnapló rendben 

vannak. 

 

K.m.f. 

 

 

 vezető lelkipásztor esperes 

 

  P.H.  P.H. 

 

 

...................sz. 

 

 

 

 Jóváhagyom: 

 

................................, ........év ....................... hó .......nap 

 

 

 P.H.  érseki ált. helynök 



 

 

ÁLTALÁNOS ESPERESI LÁTOGATÁS JEGYZŐKÖNYVE 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült a ..........................................-i Római Katolikus Plébánián 

(Lelkészségen, Templomigazgatóságon) ........év .................hó .........nap-

ján az általános esperesi látogatás napján. 

Jelen vannak: ....................................................................esperes és 

..........................................................plébános (lelkész, templomigazgató). 

 

Esperes vizsgálatának eredményét az alábbi szempontok alapján 

foglalja össze: 

I. Hitélet 

 1. Szentmisék ideje vasárnap és ünnepnap: 

  hétköznap: 

 2. Szentbeszéd vasárnap és ünnepnap: 

   hétköznap: 

 3. Bibliaóra: 

 4. Felnőtt katekézis: 

 5. Ájtatosságok: 

  a) Litánia: f) Elsőpéntek: 

 b) Májusi ájtatosság: g) Elsőszombat: 

 c) Októberi ájtatosság:  h) Bűnbánati liturgia: 

 d) Rózsafüzér: i) Egyéb: 

 e) Keresztút:  
 6. Tanácsolt ünnepek: 

 7. Templombúcsú napja és rendje: 

 8. Szentségimádási nap(ok) és rendje: 

 9. Triduum, lelkigyakorlat ideje és rendje: 

 10. Templomba járók száma vasárnap: 

 hétköznap: 

 11. Keresztelési oktatás száma: 
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 12. Elsőáldozási oktatás: 

 13. Bérmálási oktatás: 

 14. Jegyesoktatások száma: 

 15. Gyóntatás ideje: 

 16. Betegellátás (alkalmilag, elsőpénteken, templomban közösen): 

II. Hitbuzgalmi csoportok 

 1. Rózsafüzér társulat: 

 2. Egyéb társulatok: 

 3. Egyesületek: 

  4. Lelkiségek, mozgalmak: 

 5. Ministránsok: 

 6. Énekkar: 

 7. Cserkészet: 

 8. Karitász (csoportok, létszámuk): 

 9. Hivatásgondozás: 

 10. Kórházak: 

 11. Börtönök: 

 12. Temetések: 

 13. A temetést végző temetési beszédet tart-e: 

 

III. Egyházi ingatlanok állapota 

1. Templom, kápolna, misézőhely 

 1. Tulajdonjogi helyzet: 

 2. Állaga kívül: 

 3. Állaga belül: 

 4. Berendezések állapota: 

 a)  Szentségház: 

 b)  Oltáriszentség biztonságos őrizete: 

 c)  Szent olajok: 

 d)  Ruhák: 

 e)  Oltárok: 

 f)  Padok, gyóntatószék: 

 g)  Orgona: 

 h)  Kórus: 

 i)  Sekrestye: 
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 J)  Akusztika: 

 k)  Világítás: 

 l)  Fűtés: 

 m)  Hangosítás: 

 n)  Takarítás: 

 o)  Nyitvatartás: 

 p)  Harangok száma: 
 5. Alapítványi misék: 

  6. Hirdető-tábla, faliújság: 

 7. Biztonsági berendezések: 

  8. Zárak állapota: 

 9. Tűzrendészeti előírások: 

 10. Perselyek biztonsága, ürítése: 

 11. Villámhárító van-e: 

 12. Az előírt időközökben a vizsgálat megtörténik-e: 

 

2. Plébánia 

 1. Tulajdonjogi helyzet: 

 2. Állaga kívül: 

 3. állaga belül: 

 4. A főépület helyiségei: 

 5. Melléképületek: 

 6. A kert nagysága: 

 7. Papi személyeken kívüli lakók száma és beosztása: 

 8. Egyházközségi képviselőtestület létszáma: 

 9. Egyházközségi csoportok: 

 10. Egyházközségi összejövetelek: 

 11. Alkalmazottak száma és a szerződések: 

 12. Biztosítás: 

 13. Biztonság és tűzvédelem: 

 14. Plébánia fűtésének módja: 

 15. Telefonszám: 

 

3. Iroda 

 1. Elhelyezése: 

 2. Térkép: 

 3. Utcajegyzék: 
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 4. Lakosok száma: 

 5. Katolikusok száma: 

 6. Anyakönyvezés kezdete: 

 a)  Kereszteltek anyakönyve: 

 b)  Bérmáltak anyakönyve: 

 c)  Jegyesek naplója: 

 d)  Házasultak anyakönyve: 

 e)  Áttértek anyakönyve: 

 f)  Halottak anyakönyve: 

 7. Nyilvántartások: 

 a)  Személyi: 

 b)  Leltár: 

 c)  Index: 

 d)  Iktatókönyv: 

 e)  Határidő napló: 

 f)  Intenciós könyvek: 

 g)  Könyvtárjegyzék: 

 h)  História Domus: 

 i)  Egyéb 

 

4. Egyéb szakrális ingatlanok 

 1. Temető tulajdonosa és területe kb.: 

 2. Közterületi kápolnák titulusa és címe: 

 3. Közterületi keresztek és szobrok neve: 

  helye: 

 

5. Egyéb  ingatlanok 

A plébánia területén lévő, nem a plébániához tartozó egyházi 

ingatlanok (pl. szerzetesház): 

IV. A lelkipásztor helyzete 

Plébános, káplán, kisegítő (minden lelkipásztorra külön-külön) 

 1. Kapcsolat az egyházi hatósággal: 

 2. Kapcsolat a világi hatósággal: 
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 3. Kapcsolat az iskolával: 

 4. Kapcsolat a paptestvérekkel: 

 5. Kapcsolat a hívekkel: 

 6. Kapcsolat a nem-hivőkkel: 

 7. Rekollekció és továbbképzés: 

 8. Lelkigyakorlat: 

 9. Megélhetés: 

 10. Befizetések: 

 11. Végrendelet őrzési helye: 

 12. Van-e munkavállalói szerződés:  

 13. Jár-e recollectióra, továbbképzésre: 

 14. Három évenként lelkigyakorlatot végez-e: 

 15. Helyettesítő: 

 16. Gépkocsi állapota és kora: 

 Megjegyzések: 

V. Pénzügyek 

 1. Egyházközségi pénztár: 

 2. Templompénztár: 

 3. Karitász: 

 4. Perselynapló: 

 5. Számadások: 

 6. Tartozások, kölcsönök: 

 7. Pénzek őrzése: 

 8. Pénzek kezelése: 

 9. Központi Járulék: 

 10. Biztosítás: 

 11. Társadalombiztosítás: 

 12. Adó-kötelezettség: 

 13. Egyéb állami befizetések . 

 14. Egyéb jövedelem (pl. adomány) kezelése: 

Megjegyzések (külön lapon is csatolhatók): 

K.m.f. 

 vezető lelkipásztor esperes 

 P.H. P.H. 

........................... sz 
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Jóváhagyom: 

...........................,.........év ................hó ..... nap. 

 P.H. érseki ált. helynök 



 

 

Dokumentumok  



 

 

II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖSZÖNTŐ LEVELE 

 

 

NUNTIATURA APOSTOLICA IN HUNGARIA 

 Budapest, 1994. július 1.  

 

Eminenciás Uram! 

 

Megtiszteltetésnek érzem, hogy továbbíthatom Eminenciádnak az 

Apostoli Nunciatúrára ma reggel érkezett és Angelo Sodano bíboros Ál-

lamtitkár úr által aláírt üzenetet: 

 

„Eminenciás és Főtisztelendő 

Dr. PASKAI LÁSZLÓ bíboros, prímás, érsek úrnak 

Úri utca 62. H-1014 BUDAPEST 

II. János Pál pápa áldását és jókívánságait küldi az Esztergom-Bu-

dapesti Főegyházmegye zsinatának megnyitása alkalmából, a zsinaton 

résztvevő minden papnak, szerzetesnek és világi hívőnek. A megpróbál-

tatás nehéz évtizedei után most első alkalommal összehívott zsinatot - a 

Szentatya magyarországi látogatása eredményeként is - lelkiismeretes 

előkészítő munka előzte meg. A Főegyházmegye számára azért is külö-

nösen fontos és jelentős ez az esemény, mert az egyházmegyei határok 

újrarendezése következtében kiemelt helyet kap mindaz, ami Budapestet 

érinti, amennyiben a főváros egységes egyházmegyei kormányzatot ka-

pott. Ezúttal is szívből óhajtja a Szentatya a széleskörű és összetett társa-

dalmi valóságnak megfelelő lelkipásztori struktúrákat. 



 

 

János Pál pápa kéri a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy a 

II. Vatikáni Zsinat tanítása és útmutatása szellemében, egyetértésben vé-

gezzék tanácskozásukat, olyan egységes lelkipásztori terv és törekvés ér-

dekében, amelynek célja, hogy a papok és a hívek közösen tanúskodjanak 

Krisztus tanítása mellett, az új evangelizálás feladatainak és célki-

tűzéseinek megfelelően. A Szentatya imáiban és szentmiséiben őszinte 

szívből kéri, hogy a zsinat megbeszélései hozzanak bőséges termést. A 

mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária és Szent Adalbert vértanú köz-

benjárásában bízva, szívből küldi apostoli áldását Eminenciádnak, se-

gédpüspökeinek, az egyházmegyei zsinat résztvevőinek és a Főegyház-

megye minden hívének. 

 

Személyes jókívánságaimmal 

 

 Angelo Sodano bíboros 

 Őszentsége Államtitkára" 

 

 

Szívből csatlakozom a Szentatya nemes szavaihoz, s a zsinati mun-

kához őszinte jókívánságaimat és imádságaimat küldöm. 

 

 Angelo Acerbi 

 Apostoli Nuncius 



 

 

VÁLASZ A SZENTATYA LEVELÉRE 

 

B E A T I S S I M E  P A T E R !  

 

Synodus Archidioecesis Strigoniensis-Budapestinensis, quae prima 

vice post annum 1941 in Hungaria organizata est, die 9-a iulii cum con-

celebratione Missae sollemnis in Basilica Strigoniensi conclusa est. 

Sacerdotes, religiosi, religiosae christifidelesque laici coadunati 

maximas gratias agunt pro litteris Sanctitatis Vestrae synodo missis, prae-

sertim pro orationibus et benedictione apostolica impertita. 

Haec synodus post praeparationem plurium annorum res ad vitam 

pastoralem pertinentes huius Archidioecesis pertractabat, prae oculis ha-

bens admonitiones occasione visitationis Vestrae pastoralis in Hungaria 

nobis prolatas. Sperantes in gratia Domini propositiones practicas viribus 

unitis implere volumus in neoevangelisatione populi nostri, appropin-

quante milleneo baptizationis gentis nostrae et duomilleneo incarnationis 

Filii Dei. 

Celebratio synodi augebat fidem nostram in Chisto Iesu atque fide-

litatem erga Sanctam Sedem, simulque caritatem filialem erga Summum 

Pontificem. Gratiam Domini et intercessionem Matris Ecclesiae pro labo-

re Succesoris Sancti Petri Apostoli in bonum Ecclesiae totiusque generis 

humani indesinenter deprecamur. 

Participantes synodi reverentiam profundissimam exhibentes sunt 

Sanctitati Vestrae addictissimi in Christo. 

Datum Strigonii, die 9-a iulii 1994. 

 

 László Card. Paskai 

 archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis 

 Primas Hungariae 



 

 

 

 

S Z E N T S É G E S  A T Y A !  

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinata, amely 1941 óta 

Magyarországon első alkalommal ülésezett, július 9-én ünnepélyes kon-

celebrációs szentmise keretében fejeződött be.  

Az egybegyűlt papok, szerzetesek és hívek nagy hálával köszönik 

Szentségednek a zsinathoz intézett levelét, különösen is imádságait és 

apostoli áldását.  

A zsinat több évi előkészület után a Főegyházmegye lelkipásztori 

feladatait megtárgyalta, szem előtt tartva magyarországi lelkipásztori lá-

togatása alkalmával adott útmutatásait. Urunk kegyelmében bízva a gya-

korlati javaslatokat közös erővel akarjuk megvalósítani népünk újra-

evangelizálásában, így készülve nemzetünk megkeresztelkedésének ezre-

dik, Isten Fia megtestesülésének kétezredik évfordulójára.  

A zsinat erősítette hitünket Jézus Krisztusban, hűségünket a Szent-

székhez, gyermeki szeretetünket Szent Péter apostol utóda iránt. Urunk 

kegyelmét és az Egyház Édesanyjának közbenjárását szüntelenül kérjük 

Szentségednek az Egyház és az egész emberiség javára történő munká-

jára.  

A zsinat résztvevői mély tiszteletüket kifejezve Szentséged odaadó 

hívei Krisztusban. 

Esztergom, 1994. július 9. 

 

 Paskai László 

 bíboros, esztergom-budapesti érsek, 

 Magyarország prímása 



 

 

PASKAI LÁSZLÓ BÍBOROS, PRÍMÁS, ÉRSEK  

HOMÍLIÁJA  A ZSINATI ÜLÉSEKET MEGNYITÓ SZENTMISÉN 

Kedves Testvérek ! 

Szent Pál apostolnak a korintusi hívekhez írt tanítását hallottuk: „A 

lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgá-

latok is különfélék, de az Úr ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért 

kapta, hogy használjon vele” (1Kor 12,4-7). 

Szent Pál szavai hozzánk is szólnak. A Szentlélek egyházmegyénk-

ben is különböző adományokat, szolgálatokat ad az egész közösség javá-

ra. Az egyházmegyei zsinaton mindegyikünk a Szentlélektől nyert ado-

mánya és szolgálata szerint munkálja az egész Főegyházmegye közössé-

gének a lelki javát. A Szentlélek kegyelme rajtunk keresztül csak akkor 

lesz hatékony, ha mi magunk is készségesen teljesítjük zsinatunk jel-

mondatát: „Éljünk méltóan Krisztus evangéliumához” (Fil 1,27). 

I. Hogy munkánk eredményes legyen, figyeljünk az egyházi zsina-

tok belső lelki tartalmára, amelyet az apostoli zsinat állít elénk. Az Apos-

tolok Cselekedeteinek 15. fejeztében olvassuk, hogy a kereszténység kez-

detén az antiochiai hívek között az evangélium hirdetésének és megtartá-

sának a módjában véleménykülönbségek okoztak belső feszültséget. 

Ezért elküldték Pált, Barnabást és néhány testvért Jeruzsálembe az apos-

tolokhoz, hogy tőlük kérjenek eligazítást. Az apostolok és munkatársaik a 

küldöttekkel megbeszélést tartottak, amelyen ugyan heves viták is voltak, 

de az apostolok az „idők jeleire” figyelve az evangélium további hirdeté-

sét lényegesen meghatározó döntést hoztak. 

Az apostoli zsinat minden későbbi egyházi zsinat ősmodellje. Meg-

mutatja azt a módot, ahogyan Isten vezeti a történelem folyamán a földön 

zarándokló Egyházát. 

Jézus nem adott az apostoloknak részleges, aprólékos előírásokat, 

hanem a megváltás munkálására, az evangélium hirdetésére küldte őket, 

alkalmazását pedig a konkrét helyzetekben Egyházára bízta. Kétezer év 

távlatából felismerjük Jézus akaratának a tartalmát. Az evangélium hirde-

tésének, Krisztus követésének, az üdvösség elnyerésének sokféle formája 

alakult ki az egyes korok történelmi, etnikai, társadalmi helyzeteiben. Az 
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Egyház feladata lett, hogy a konkrét helyzetekben a helyes utat keresse és 

megmutassa, de nem önkényesen, hanem mindig Jézus akaratára figyel-

ve, aki „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8). Alapja Jézus 

ígérete, amelyet az apostolok küldetése után adott és amellyel Szent Máté 

evangéliuma befejeződik: „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig” 

(Mt 28,20). Jézus folytonosan ott él Egyházának a közösségében, és 

titokzatos módon gondoskodik arról, hogy Egyházának vezetői minden 

helyzetben megtalálják az üdvösségre vezető helyes utat. 

Az apostoli zsinat másik lényeges tanítása, hogy az antiochiai hívek 

az evangélium követésében kialakult vitás kérdésüket nem saját körükben 

akarták megoldani, hanem az apostolokhoz fordultak. Ha nem ezt tették 

volna, kiszakadtak volna az apostolok és az Egyház közösségéből, amint 

ez oly sokszor megtörtént a századok folyamán, és megtörténik ma is. De 

mert az apostolok közösségéhez fordultak, új utat találtak, és megmarad-

tak az Egyház egységében. 

Végül az apostolok a Szentlélekre hivatkozva hozták meg döntésü-

ket, amely így kezdődött: „A Szentlélek is, mi is úgy láttuk jónak...” 

(ApCsel 15,28). Első hallásra túlzásnak tűnhet, hogy emberi döntésüket a 

Szentlélek tekintélyével támasztották alá. Valójában az apostolok közös-

sége mélyen tudatában volt Jézus utolsó vacsorai ígéretének: „A Vigasz-

taló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít bennete-

ket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 

14,26). Ebben a hitben és meggyőződésben hivatkozhattak a Szentlélek 

működésére és tekintélyére, aki az Egyház éltető Lelke. 

Az apostoli zsinat mintájára Egyházunkban sok egyetemes és helyi 

zsinat volt, amelyek új lendületet adtak Jézus teljes tanításának a megőr-

zésében, az evangélium követésében, az üdvösség munkálásában. Ami-

kor most egyházmegyei zsinatra jöttünk össze, az apostoli zsinat lelkülete 

éljen bennünk: emberi adottságaink szerint keressük a lelkipásztori meg-

újulás módját , de abban a hitben, hogy Jézus jelen van közöttünk, ígérete 

szerint a Szentlélek vezet bennünket, útkeresésünkben hűségesek mara-

dunk Egyházunk közösségéhez. 

II. A zsinat célkitűzése keresztény életünk és lelkipásztori munkánk 

megújítása. Az előkészület során nagyon sok értékes útmutatás született. 

Eukarisztikus közösségünkben azokat a szempontokat emelem ki, ame-

lyeket Szentatyánk magyarországi lelkipásztori látogatása alkalmával állí-
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tott elénk, kiemelten abban a beszédében, amelyet 1991. augusztus 20-án, 

Szent István ünnepén intézett a magyar püspökökhöz. 

Mindenekelőtt sürgette az egyházmegyei zsinat megtartását, amely-

nek belső lelki értekéiről ezeket mondta: „A (II. Vatikáni) Zsinat után, 

miként az ismeretes, sok helyi egyházban tartottak egyházmegyei 

zsinatot. Ezeken Isten egész Népének - a papoknak, a szerzeteseknek és a 

világi híveknek - megadatott az a lehetőség, hogy együtt imádkozzanak 

és gondolkodjanak, azután pedig közös munkatervet dolgozzanak ki, 

amelynek megvalósításán mindannyian együtt fáradoznak. Itt az ideje, 

hogy a ti országotokban is elinduljanak hasonló kezdeményezések, ame-

lyek hozzátartoznak az egészséges egyházi élet szokásos gyakorlatához. 

Az ilyen együttes elmélyülés lehetővé teszi számotokra, hogy kidolgoz-

zátok a korszerű lelkipásztorkodás alapvető irányelveit. Ezekből nemcsak 

a papok, a szerzetesek és szerzetesnők, hanem a világi hívek is irányítást 

kaphatnak arra, hogy veletek együtt az ország újraevangelizálásán fára-

dozzanak, Magyarország megkeresztelkedésének immár ezredik, és a ke-

resztény kor kétezredik évfordulójára készülve” (10.). 

A Szentatya felhívását követjük, amikor fél évszázad elteltével egy-

házmegyei zsinatra jöttünk össze. Ha az 1941-ben megtartott egyházme-

gyei zsinatot a mostanival összehasonlítjuk, a legszembetűnőbb különb-

séget a résztvevőkben találjuk meg. Akkor a résztvevők kizárólag papok, 

egyházmegyés és szerzetes papok voltak. A mostani zsinat résztvevői vi-

szont csak felerészben papok, itt vannak a szerzetesnők, a világi hívek, 

férfiak és nők egyaránt. Kifejezi ez a II. Vatikáni Zsinat szellemét, amely 

kiemelte a hívek szerepét és küldetését az Egyházban. A Szentatya sza-

vait idézem: „A Zsinat ráirányította figyelmünket a világiak értékes és 

egyedülálló szerepére, amit az Egyház növekedése érdekében betöltenek: 

‘A világiak apostoli tevékenysége részesedés magának az Egyháznak 

üdvözítő küldetésében, erre az apostolkodásra maga az Úr rendeli őket a 

keresztséggel és a bérmálással... A világiaknak főképpen az a feladat jut, 

hogy jelenlévővé és tevékennyé tegyék az Egyházat azokon a helyeken, 

és olyan körülmények között, ahol csak általuk lehet az Egyház a föld 

sója‘ (Lumen Gentium 33.). A Zsinatnak ez a tanítása minden hívővel 

érzékeltetni akarja hivatásuk nagyságát: nekik is kötelességük, hogy 

Krisztus tanítványaivá tegyék a környezetükben élő embereket” (5.). 

Egyházunknak missziós küldetése van. A Szentatya külön kitért ar-

ra, hogy hazánkat a vallásellenes korszak után kissé rezignáltan, missziós 

területnek tekintjük. Ezért a missziós lelkületre külön is utalt: „Nos, én 
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azt mondom nektek, eljött a pillanat, hogy megváltoztassátok az ilyen 

megállapítások hangnemét és tartalmát, és fölemelő programot adó célki-

tűzéssé alakítsátok át: missziós Egyház akarunk lenni. Szítsátok fel a 

missziós hivatás lendületes elkötelezettségét a keresztény élet minden 

területén. Különösen a munkásosztállyal való kapcsolatteremtés alkalmait 

mozdítsátok elő. Ez a réteg az utolsó évtizedekben nagyon megerősödött, 

és ma nagy többségében elhidegült az Egyháztól” (11.)! 

Az egyházmegyei zsinaton a jövő felé fordulunk, amely sokunkat 

aggodalommal tölt el. De mint hívő keresztények bizalommal tekintünk 

előre Szentatyánk tanításával: „Nem tudjuk, milyenek lesznek a keresz-

tény társadalom jellemzői a harmadik évezredben. De ezen nem kell 

meglepődnünk. Az egyházatyák sem láthatták előre, milyen kulturális 

egység jön létre a középkorban. És a középkoriak sem tudhatták volna a 

legkevésbé sem elképzelni a következő századok missziós terjeszkedését. 

Nem csoda tehát, hogy nem ismerjük a jövőt. Azt mégis biztosra vehet-

jük, hogy a jövő megadja majd, hogy újra megjelenik Krisztus teljessége. 

Ez legyen elég nekünk arra, hogy átjárjon minket az öröm azért, amiért 

valamiképpen együttműködhetünk az élet új és csodálatos formáival, 

amelyeket Isten már itt Magyarországon is kezd kicsíráztatni Egyházá-

ban” (7.). 

Végül figyelnünk kell a keresztény élet hagyományos keretei mel-

lett megjelenő új lelkiségi formákra is a Szentatyánk szavai szerint: 

„Amikor a hitélet megújulását várjuk, nem kell a letűnt korok iránti nosz-

talgiába esnünk. Isten műve sohasem ismétlődik meg, Ő mindig új for-

mákat talál vándorló népe számára... A Szentlélek mindig új utakat su-

gall, és azt azokon az embereken keresztül teszi, akik mélyen megélik hi-

tüket. A mi feladatunk az, hogy elfogadjuk az idők jeleit, és Szent Pál ta-

nácsa szerint az Evangélium fényénél ítéljük meg azokat: ‘Vizsgáljatok 

felül mindent, a jót tartsátok meg’ (1Tessz 5,21) (9.). 

A zsinat belső lelkületére és Szentatyánk útmutatására figyelve 

kezdjük el munkánkat. Tudjuk, hogy nem a mi bölcsességünk, hanem a 

Szentlélek kegyelme teszi eredményessé fáradozásunkat. Ezért bizalom-

mal kérjük: 

Urunk Jézus Krisztus! A Te nevedben jöttünk össze, hogy egyház-

megyénk jövőjét szolgájuk. Ígéreted szerint légy közöttünk és küldd el 

Szentlelkedet világosságul és erősítőül. A zsinat minden munkáját, fárad-

ságát, áldozatát készségesen ajánljuk fel egyházmegyénk jövőjéért, misz-

sziós küldetésének az elmélyítésére. - Boldogságos Szűz Mária, az esz-
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tergomi székesegyház védőszentje, Szent Adalbert, egyházmegyénk pat-

rónusa és a környező nemzetek misszionáriusa, legyetek közbenjáróink, 

hogy mindnyájan „Éljünk méltóan Krisztus evangéliumához”. - Amen.  

PASKAI LÁSZLÓ BÍBOROS, PRÍMÁS, ÉRSEK  

ZSINATI ÜLÉSEKET MEGNYITÓ BESZÉDE 

 

A Szentlélek segítségülhívásával tegnap megkezdtük az egyház-

megyei zsinatot. A homíliában szóltam a zsinat belső lelkiségéről, a 

Szentatyától megfogalmazott célkitűzésekről. A mai nappal elkezdjük az 

egyházmegyei zsinat hivatalos üléseit.  

Célkitűzésünk kifejezetten lelkipásztori jellegű. Főegyházmegyei 

zsinataink a múltban is az egyes korok igényeinek megfelelően a lel-

kipásztori célokat szolgálták. A Zsinati Füzetekben Nagy Imre helynök úr 

szép áttekintést adott az elmúlt idők esztergomi zsinatairól, a legutóbbi 

1941-ben tartott zsinatról, és a jelenben előttünk álló feladatokról. A lel-

kipásztori szándékot fejezte ki a Szentatya is, amint ezt a homíliában teg-

nap idéztem: „Isten egész Népének - a papoknak, a szerzeteseknek és a 

világi híveknek - megadatott az a lehetőség, hogy együtt imádkozzanak 

és gondolkodjanak, azután pedig közös munkatervet dolgozzanak ki, 

amelynek megvalósításán mindannyian együtt fáradoznak... Az ilyen 

együttes elmélyülés lehetővé teszi számotokra, hogy kidolgozzátok a kor-

szerű lelkipásztorkodás alapvető irányelveit... Magyarország megke-

resztelkedésének immár ezredik, és a keresztény kor kétezredik évfor-

dulójára készülve.” 

A zsinati munka már előzőleg elkezdődött. A koordináló bizottság 

és az egyes bizottságok több évvel ezelőtt elkezdték a munkájukat, a pa-

pokhoz, hívekhez, ifjúsághoz szóló kérdőívek válaszait feldolgozták, 

majd többszörös egyeztetés után elkészült az a munkaokmány, amelyet a 

zsinati tagok kézhez kaptak. Ők azt áttanulmányozták,  megadták  

szavazataikat, illetve  módosító javaslataikat.  

Sok és értékes hozzászólás érkezett a munkaokmány egyes részei-

hez. Érthető, hogy lehetetlen valamennyit a végleges zsinati okmányban 
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hasznosítani. Egy-egy relátor értékelte a módosító javaslatokat, ame-

lyeket a teljes ülésen ismertetnek. A zsinat feladata, hogy a csoportos 

megbeszéléseken a módosítások végleges szövegét, tartalmát megfogal-

mazza.  

A zsinati ülésnek van belső  lelkülete is. Együttlétünk kifejezi Fő-

egyházmegyénk lelki egységét. Legyen ez a hét alkalom a kölcsönös ta-

lálkozásra, egymás megismerésére, a testvéri szeretet kifejezésére. 

Emellett gondoskodtunk arról is, hogy mindenki jól érezhesse ma-

gát, a testi felfrissülés is biztosítva legyen, mert csak így tudunk eredmé-

nyesen dolgozni. A zsinati ülések elkezdésekor őszinte köszönetemet 

fejezem ki közvetlen munkatársaimnak és segítőiknek, akik főleg az utol-

só héten, a szó szoros értelmében éjt nappallá téve dolgoztak a templom 

berendezésén, a technikai felszerelésen, a konyha berendezésén. Áldo-

zatos előkészítő munkájuk nélkülözhetetlen volt a zsinati ülések zavarta-

lan megtartásához. 

Egy módosítást is be kell jelentenem. A zsinat munkájában 

kezdettől fogva résztvett Ladocsi Gáspár teológiai tanár úr, de mert a 

Szentatya tábori püspökké nevezte ki, hivatalosan mostmár nem tartozik 

Főegyházmegyénkhez, és így nem tagja a zsinatnak. Mivel kezdettől fog-

va tevékenyen közreműködött az előkészületekben, felkérésemre elvál-

lalta, hogy teológus szakértőként segít a zsinat befejezésében.  

Isten áldása kísérje az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinatát.  



 

 

PASKAI LÁSZLÓ BÍBOROS, PRÍMÁS, ÉRSEK 

HOMÍLIÁJA A ZSINATI ÜLÉSEKET BEZÁRÓ SZENTMISÉN 

Kedves Testvérek! 

Az evangéliumban Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavait 

hallottuk: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki tite-

ket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek a világba, és gyümölcsöt terem-

jetek, mégpedig maradandó gyümölcsöt” (Jn 15,16). Jézus szavai nekünk 

is szólnak. A keresztségben és a bérmálásban Krisztustól küldetést nyer-

tünk, hogy az örök életre megmaradó gyümölcsöt hozzunk az emberek 

között.  

Ennek a küldetésüknek tettek eleget papok, szerzetesek, világi hí-

vek az egyházmegyei zsinat keretében, hogy a mai helyzetnek megfele-

lően megfogalmazzák lelkipásztori feladatainkat, és eredményesen szol-

gálhassák az evangélium hirdetését. 

I. A zsinat célkitűzése lelkipásztori jellegű volt, amely a múltra 

építve kereste a jelenben a jövő feladatait, megvalósítandó céljait. Az 

1941-ben megtartott egyházmegyei zsinat óta nagyon nehéz próbatétek 

nehezedtek ránk: a háború pusztításai, a fajgyűlöletből eredő kegyetlen 

gyilkosságok, majd ezt követően az egyházellenes és vallásellenes kor-

mányzat, amely - legalábbis a kezdeti évtizedekben - erőszakosan a vallás 

megszüntetésére törekedett, az ateizmust és a materializmust akarta a lel-

kekbe ültetni. Fájóan tapasztaltuk, hogy sokan eltávolodtak az Egyháztól. 

Mégis sokan hűségesek maradtak. Közülük sokakat az államhatalom el-

nyomott, börtönökbe zárva megkínozott, sőt életüket is elvette. 

Olyan korszakot éltünk át, amikor a munkájukat lelkiismeretesen 

végző papokat politikai indokokkal börtönbe zártak, sőt egyesek ott lelték 

halálukat. Az esztergomi bazilikában külön is előttünk áll Mindszenty 

József bíboros személye, aki erős lélekkel ellenállt a vallásellenes és 

nemzetellenes irányzatnak, és akinek koncepciós perével hatmillió kato-

likus hívőt akartak megfélemlíteni. Ennek az időszaknak sok buzgó pap 

is áldozata lett azzal, hogy kényszerből olyan helyre kerültek, ahol 

adottságaik szerint már nem tudtak hatékonyan dolgozni, sőt többeknek 
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az államhatalom megtiltotta a papi működést, papnövendékeknek fel-

szentelését pedig megakadályozta.  

Súlyos kereszt nehezedett a szerzetesekre is, akiknek 1950-ben ál-

lami rendeletre mindössze kis személyi csomaggal el kellett hagyniok ko-

lostoraikat, épületeik és javaik az állam tulajdonába kerültek. Ez volt az 

egyetlen eset, amikor lakás biztosítása nélkül országosan tízezernél több 

szerzetes került az utcára. Közülük is sokak osztályrésze lett a börtön. De 

mindegyiküknek nehéz munkakörülmények közt, nem egyszer rendőrségi 

zaklatásoknak kitéve kellett új életmódot találniok. Legtöbben mégis hű-

ségesek maradtak szerzetesi fogadalmaikhoz és elkötelezettségükhöz. 

Súlyos megpróbáltatások nehezedtek híveinkre is, akik keresztény 

hitük mellett kitartottak. Sokan jutottak börtönbe hitükért, munkahe-

lyükön hátrányos helyzetbe kerültek. Hitvalló családok a külső nyomás 

ellenére is lelkiismeretükre hallgatva még a legnehezebb időkben is gon-

doskodtak gyermekeik hitoktatásáról, vallásos neveléséről. A hitvalló hí-

vek hősies helytállása biztosította, hogy magyar egyházunk ebben a nehéz 

helyzetben fennmaradt, megőrizte hűségét a Szentszék iránt. 

Mindezt nem a múlt sebeinek a felidézése miatt említettem meg. A 

Krisztusért vállalt áldozat és szenvedés - éppen az evangélium szel-

lemében - nem kíván földi dicséretet, és nem is lehet emberi indulatok 

forrása. Csak érzékeltetni akartam, hogy a vértanúk és a hitvallók serege 

tekint ránk a múltból, akik Krisztus keresztjével egyesülten szenvedtek 

hitükért. Azok közé tartoztak, akik - Szent Pál szavaival - kiegészítették 

testükben Krisztus szenvedését az ő testének, az Egyháznak a javára (vö. 

Kol 1,24). Ők Egyházunk igazi lelki értékei és kincsei. Érdemeik, 

szenvedéseik, haláluk, Isten kegyelmét eszközölték ki számunkra, amely-

ben bőven részesedett Főegyházmegyénk is az elmúlt időszakban. Ami-

kor emléküket tisztelettel felidézem, a már elhunytakat ajánljuk Urunk 

szeretetébe, az élőkért kérjük Urunk kegyelmét. 

II. Hálaadással köszönjük meg Istennek, hogy a jelenben az 

egyházmegyei zsinat megtartásának a kegyelmét elnyerhettük. Bizonyára 

sokakban volt kétely, amint bennem is, hogy az elmúlt nehéz időszak 

után képesek vagyunk-e olyan zsinat megtartására, amely új lendületet, új 

evangelizációt indít el. A három éves előkészítő munka, méginkább a zsi-

nati ülés megmutatta, hogy milyen sok Egyházát szerető, Krisztus 

tanítását hűségesen követő, hitét ismerő és megtartó hívő él közöttünk, 
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akik áldozatosan és önzetlenül akarják kivenni részüket Egyházunk meg-

újulásából. 

Ők egyházmegyénk jelenének az igazi lelki értékei és kincsei. Lelki 

élményemet Szent Pál szavaival fejezhetem ki, amelyeket a tesszaloniki 

hívekhez írt: „A hitetek minden bajunkban és szenvedésünkben 

megvigasztal bennünket, testvérek, s újjáéledünk, ha kitartotok az Úrban” 

(1Tessz 4,7). Személyes önvallomásom bizonyára ott él a zsinat tagjainak 

a lelkében is: egymás hitének és buzgóságának a megtapasztalásában 

kölcsönösen lelki erőt és vigasztalást találtunk. A zsinati munkának és 

együttlétnek ez az egyik legértékesebb ajándéka. 

III. A zsinat célja a jövő építése volt. A résztvevők és munkatársaik 

sok területről gyűjtötték egybe javaslataikat a zsinati dokumentumban, 

amelyeket a szentmise elején ünnepélyesen átadtak nekem. Ismerteté-

sükre most nincs mód. A leglényegesebb alapgondolatokra mégis kitérek. 

Sürgető feladatként szerepelt hitünk tanításának a mélyebb isme-

rete, annak hűséges megtartása elvilágiasodott környezetünkben. Híveink 

közül sokakban kevés a vallási ismeret, leginkább az elmúlt idők hiányos 

hitoktatása miatt. De az is közös feladatunk, hogy a hitre elvezessük azo-

kat, akik eltávolodtak az Egyháztól, vagy nem is kerültek élő kapcsolatba 

Egyházunkkal. Ezért a zsinati munka folytonosan visszatérő javaslata 

volt a missziós lelkület kialakítása. Minden keresztény hívőnek a ke-

resztség és a bérmálás szentsége által Krisztustól kapott missziós külde-

tése van: olyan világossággá kell lennünk az emberek között, hogy jótet-

teinket látva dicsőítsék mennyei Atyánkat (vö. Mt 5,16). 

A zsinati megbeszélések kihangsúlyozták a közösség formálásának 

az igényét és szükségességét. Az Egyház lényegileg közösség: Krisztus 

hitében és a keresztségben együvé tartozunk, az ő Titokzatos Testét al-

kotjuk. Az elmúlt korszak megtiltotta, megszüntette a sokféle egyházi kö-

zösséget. Erre most újra lehetőség van. Fontos a közösség formálása pa-

pok és hívek körében egyaránt. A plébániai közösség kialakítása sürgető 

feladat. Emellett más jellegű, hagyományos és modern közösségek kiala-

kulása elkezdődött, amelyek fejlődését segíteni kell. Missziós feladatain-

kat, közösségformáló feladatainkat csak akkor tudjuk teljesíteni, ha foly-

tonosan mélyül az egyéni keresztény élet a liturgiában, az egyéni imád-

ságban. Amikor tapasztaljuk, hogy a bűn erősödik körülöttünk, szükséges 

az engesztelés szolgálatának a növelése is.   
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Az esztergomi Bazilika külön is felhívja a figyelmet a Boldogságos 

Szűz tiszteletére, amelyet Szent Istvántól örökölt népünk. Ő az első esz-

tergomi székesegyházat a Mennyekbe felvett Boldogasszony tiszteletére 

szentelte. Zsinati megújulásunkhoz hozzátartozik a Boldogságos Szűznek 

az Egyház útmutatása szerinti tisztelete, közbenjárásának a kérése. 

Legyen ennek kifejezője a rózsafüzér imádsága és a Mária-tisztelet többi 

formája. 

 

Istennek hálát adva befejeztük a zsinat előkészítését és üléseit, 

amelyből igen tartalmas dokumentum született. De nem feledhetjük el, 

hogy csak az ülésszak fejeződött be. Feladatainkat az elkövetkező időben 

papoknak, szerzeteseknek, világi híveknek egyaránt teljesíteniök kell. Az 

evangélium örök értékeit megtartva új formákat, korunkhoz szóló meg-

fogalmazásokat kell keresnünk. 

És most visszatérek Jézus szavaihoz: Ő küld mindnyájunkat, akik 

ma egybegyűltünk, de Főegyházmegyénk valamennyi hívét is, hogy ma-

radandó gyümölcsöt teremjünk. 

Urunk Jézus kegyelme, az Egyház Édesanyjának és Szent Adalbert 

vértanú püspöknek a közbenjárása segítse, hogy a jót, amelyet Isten meg-

kezdett bennünk és általunk, be is teljesítsük embertársaink javára, az 

Egyház építésére (vö. Fil 1,6). - Amen. 





 

 

Az egyházmegyei zsinat rövid 
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I. A ZSINAT ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az Esztergomi Főegyházmegye zsinatát Dr. Paskai László 

bíboros, prímás, érsek 1988. évi IV. számú főegyházmegyei körlevélben 

hirdette meg, miután az Egyházmegyei Törvénykönyv 461. kánon 1. § ér-

telmében kikérte az Egyházmegyei Papi Szenátus véleményét. A beje-

lentést nagy várakozással fogadta a Főegyházmegye. A papság jórésze a 

körlevél felhívására elkészítette írásban véleményét, ami később az elő-

készítéshez adott hasznos szempontokat. 1988 őszén a nagymarosi ifjú-

sági találkozónak is a zsinat volt a témája, a fiatalok nagy lelkesedéssel 

fogadták a zsinat meghirdetését. Az 1989-ben bekövetkezett politikai 

változások azonban nem tették időszerűvé a zsinatot. 1990-ben az 1991-

re tervezett két nagy egyházi esemény késleltette a munkát: boldog-

emlékű Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek földi 

maradványai hazahozatalának és II. János Pál pápa lelkipásztori láto-

gatásának előkészületei. A zsinat előkészítése ténylegesen egy megbe-

széléssel indult el a pápalátogatás után, 1991. december 16-án Eszter-

gomban.  Bíboros atya a zsinati előkészületet összefogó testületet, a Ko-

ordináló Bizottságot a résztvevőkből alakította meg: 

Dr. Dékány Vilmos segédpüspök, vicarius generalis, nagyprépost 

Dr. Nagy Imre, protonotárius kanonok, vicarius generalis, plébános 

Rédei József, protonotárius, kanonok, főesperes, plébános 

Dr. Gaál Endre, protonotárius, kanonok, rektor 

Dr. Erdő Péter, pápai prelátus, professzor 

Dr. Ladocsi Gáspár, pápai káplán, professzor  

Blanckenstein Miklós, Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója 

Dr. Németh László, pápai káplán, érseki titkár 

A Koordináló Bizottság munkájába Dr. Ternyák Csaba segédpüs-

pökké történt kinevezése után 1992. végén kapcsolódott be. Dr. Ladocsi 

Gáspár - miután a Szentatya 1994. áprilisában katonai ordináriussá ne-

vezte ki - felkért teológiai szakértőjeként vett részt a zsinaton. 

A több alkalommal összehívott megbeszélések eredményeként ki-

alakult a zsinat koncepciója, célkitűzése, jelmondata és az előkészítő bi-

zottságok száma és azoknak vezetői: 
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 1. Az evangelizáció feladatai 

vezető: Hollai Antal, káplán, majd spirituális 

 2. Közösségi élet, egyházközségek  

vezető: Vigassy Mihály, plébános, majd mb. esperes 

 3. Szentségek vétele - Liturgia  

vezető: Schunk János, plébános és Dr. Pákozdi István prefektus, 

majd egyetemi lelkész, a MKPK TV felelőse 

 4. Hitoktatás  

vezető: Spányi Antal, plébános 

 5. Ifjúság  

vezető: Balás Béla, bajóti plébános, majd püspökké történt kineve-

zése után 1993. augusztusától Dr. Trenka Magdolna 

 6. Katolikus Iskolák  

vezető: Dr. Kiss-Rigó László, káplán, teológiai tanár, a főegyház-

megye iskolaügyi referense, majd az EKIF vezetője 

 7. Család  

vezető: Dr. Kovács István, templomigazgató 

 8. Sajátos csoportok pasztorációja,  

vezető: Deák Ákos, veszprémi főegyházmegyés, a Szeretet Szol-

gálat szakembere és Dr. Szeifert Ferenc, pilisszentléleki, 

majd csolnoki plébános, a főegyházmegye nemzetiségi 

ügyekkel megbízott felelőse 

 9. Papképzés, hivatásgondozás  

vezető: Molnár Alajos, hitoktató, majd plébános, mb. esperes, a 

Hivatásgondozó Bizottság titkára 

 10. Papi élet  

vezető: Rédei József, kanonok, főesperes, plébános és Dr. Beran 

Ferenc, spirituális, majd hitoktató 

 11. Megszentelt élet intézményeivel való együttműködés  

vezető: Kállai Emil S.P. prefektus 
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 12. Világiakkal és állandó diákonusokkal való együttműködés  

vezető: Harrach Péter, a MKPK titkárságának alkalmazottja, az 

Egyházközségi Képviselőtestületek Egyházmegyei Taná-

csának vezetője 

 13. Jelenlét a társdalomban  

vezető: Deák András, világi hívő 

 14. Egyházmegyei szervezet  

vezető: Dr. Dékány Vilmos, segédpüspök, vicarius generalis 

 15. Anyagi ügyek  

vezető: Dr. Khirer Vilmos, tb. kanonok, plébános 

 16. Karitász  

vezető: Bajzáth Ferenc, az Egyházmegyei Szent Erzsébet Karitász 

Központ igazgatója, majd Sztrilics Ágnes munkatársa 

 17. Ökumenizmus  

vezető. Dr. Osztie Zoltán plébános 

 

A bizottságok felkért és kinevezett vezetői részére az első megbe-

szélés 1992. március 12-13-án, Esztergomban, a kevéssel ezelőtt szemi-

nárium céljára megvásárolt Volán szállóban volt, melyet látogatásával 

megtisztelt Angelo Acerbi pápai nuncius. Az első nap esti kötetlen be-

szélgetésben a meghívottak őszinte megnyilatkozással mondták el mit 

várnak a zsinattól. A várakozás, az öröm és a félelem egyaránt hangot ka-

pott. A közös cselekvés szándéka és az együttgondolkodás öröme a 

munkakezdésnek jó lendületet adott. A zsinat előkészítésének ünnepélyes 

elindítására 1992. április 16-án, Nagycsütörtökön, az esztergomi Bazi-

likában került sor, az olajszentelési mise után, melyen már résztvettek a 

bizottságok vezetői által felkért és Bíboros atya által kinevezett munka-

társak, papok, szerzetesek és világiak.  

A zsinat előkészítését szolgálta a „Zsinati Értesítő”, melynek első 

száma az olajszentelési misére jelent meg. Az elindult bizottsági munka 

első feladata a tervbevett kérdőívek szempontjainak összeállítása volt. A 

kérdőívek 1992. szeptemberében készültek el papok, szerzetesek, vilá-

giak és az ifjúság részére. A beérkezett és feldolgozott válaszokra építve 
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készítették el a bizottságok dokumentumaikat 1993. januárjára. A Ma-

gyar Katolikus Püspöki Kar 1993. januári „ad limina” látogatása 

után, március 10-én megjelent főegyházmegyei körlevélben, az egyház-

megyei határok várható módosítása miatt az 1993. július 4-10-re meghir-

detett zsinat üléseit Bíboros atya elhalasztotta. Az egyházmegyei hatá-

rokat II. János Pál pápa 1993. május 30-án kiadott Ad Gentes kez-

detű apostoli levele rendezte, mely után az előkészítés fő feladata a 

mostmár Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez került területek pap-

jainak és világi híveinek a bevonása volt. A bizottságvezetők jelölése 

alapján papok és világi hívek kapcsolódtak be a munkába. 

A zsinat üléseit Bíboros atya az 1994. január hatodikán megjelent 

főegyházmegyei körlevélben 1994. július 3-9 közötti időpontra tűzte ki. 

Az előkészítő munka felgyorsult. Január közepére elkészültek a bizottsági 

dokumentumok. A Koordináló Bizottság 1994. január 25-28 között 

Esztergomban tartott ülésén ezekből elkészítette a zsinati munkadoku-

mentumot. A zsinat résztvevői, akik az Egyházi Törvénykönyv előírásai 

szerint hivataluknál fogva tagjai a zsinatnak illetve felkérés alapján 

képviselik a plébániákat, a híveket, a Főegyházmegye területén működő 

szerzeteseket és mozgalmakat, a kézhezkapott munkadokumentumra ad-

hatták le szavazataikat és módosító indítványaikat. A bizottságok részére 

1994. április 15-én tartott megbeszélésén igen kritikus hanggal fogadták 

a résztvevők a munkadokumentumot, mely találkozó nehéz, de őszinte 

zsinati munka árnyékát vetítette előre. A beérkezett szavazatok számító-

gépes feldolgozása után kerültek kinevezésre a relátorok, akik két-két 

téma előadására és a beérkezett módosító indítványok előterjesztésére 

kaptak megbízást: 

Dr. Beer Miklós, pápai prelátus, teológiai tanár, plébános  I.1 és IV.2 

Blanckenstein Miklós, az OLI igazgatója  III.5 és IV.4 

Györgydeák Márton, templomigazgató, az OLI titkára II.3 és II.5 

Hajnal György, plébános II.1 és III.4 

Marczis Ferenc, plébános IV.1 és IV.3 

Szenderffy Ferenc, plébános III.1 és III.2 

Dr. Tomka Ferenc, érseki tanácsos, plébános II.2 és III.3 

Udvardy György, hitoktatási felügyelő I.2 és I.3 

Verőcei Gábor, plébános I.4 és II.4 
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A zsinati ülések előtt 1994. június 21-24 között és június 29-én 

Budapesten, a Prímási Palotában került sor az utolsó egyeztetésre a 

Koordináló Bizottsággal. Ezzel párhuzamosan folyt a zsinat üléseinek az 

előkészítése: az ülésterem kialakítása, az elszállásolás beosztása és meg-

szervezése, az ellátás biztosítása, alkalmas és megfelelő kiszolgáló sze-

mélyzet felkérése a főegyházmegye különböző intézményeinek alkalma-

zottai közül. A helyszínek berendezését  nagyrészben a szeminárum kis-

papjai végezték. Felbecsülhetetlen az a segítség is, amit az Esztergomi 

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium nyújtott: Fr. Kiss Didák több hó-

napos munkával készítette el a számítógépes szavazógépet, és az ő mun-

kájának köszönhető a vízivárosi templom erre az alkalomra felújított sek-

restyéje fölötti ideiglenes „számítógépteremben” a számítógéphálózat 

beszerelése és működtetése. A zsinati résztvevőket július 2-án szombat 

este a Vízivárosi templomban kialakított ülésterem és a palota udvarán 

felállított nagy étkező sátor várta, mely korábban a Főszékesegyházat 

óvta az 1993. szeptember 5-én leégett tető helyett. 

II. A ZSINAT 

A zsinati résztvevők megérkezése és elhelyezkedése után (az Érseki 

Palotában, a Vízivárosi Zárdában, a ferences kolostorban és a Vitéz János 

Római Katolikus Tanárképző Főiskola kollégiumában) a zsinatot meg-

nyító ünnepélyes Veni Sancte 1994. július 3-án 16 órakor volt az esz-

tergomi Bazilikában. A Bíboros főpásztorral Angelo Acerbi pápai nun-

cius, Dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök, Dr. Dékány Vilmos és Dr. Ter-

nyák Csaba segédpüspökök, a zsinaton résztvevő papok és szerzetes 

atyák koncelebráltak. A szentmise elején Dr. Dékány Vilmos segédpüs-

pök olvasta fel a Szentatya üdvözletét. A misén a bazilika kórusa énekelt 

Baróti István karnagy vezetésével. Volt valami feszültség és várakozás a 

levegőben. A szentmisét vacsora követte, majd a zsinat résztvevői elfog-

lalták névre szóló helyüket az ülésteremben. Az este a helyszín és egymás 

megismerését szolgálta. 

A zsinat üléseinek munkáját július 4-én a Szentlelket hívó ének 

után a Bíboros főpásztor nyitotta meg. A zsinati munkarend minden nap 

azonos volt, délelőtt általános ülések a Vízivárosi templomban, délután 

pedig a kijelölt helyeken (Vízivárosi templom, prímási ebédlő az Érseki 

Palotában, Vízivárosi Zárda, Bibliotheca) szekció ülések. A plenáris ülé-
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sek elején szavaztak a zsinati résztvevők az előző nap készített szöveg-

tervezetekről, majd a relátorok ismertették az aznap délutáni szekció-

ülések témáit, melyek a munkadokumentum sorrendjében kerültek tár-

gyalásra. A délelőtti ülések az ülésteremben tartott szentmisével zárultak. 

Minden zsinati résztvevő szabadon választhatott, mely szekcióülé-

sen vesz részt. Minden szekcióülést a Koordináló Bizottság felkért képvi-

selője vezetett, a relátor és a tárgyalt bizottság vezetőjének a közremű-

ködésével. A délutáni szekcióüléseket olykor éles, de mindig termékeny 

viták jellemezték: 

július 4. hétfő 

I.1. Isten Igéjének a hirdetése  prímási ebédlő 

I.2. A hitoktatás vízivárosi templom 

I.3. Katolikus Iskolák vízivárosi zárda 

I.4. Az ifjúság Bibliotheca 

július 5. kedd 

II.1. A szentségek és más liturgikus cselekmények vízivárosi templom 

II.2. A keresztény család prímási ebédlő 

II.3. A megújuló papi élet vízivárosi zárda 

július 6. szerda 

II.4. Papképzés és hivatásgondozás vízivárosi templom 

II.5. Az állandó diákonusok vízivárosi templom 

III.1. Az egyházmegyei szervezet vízivárosi zárda 

III.2. Az anyagi javak és kezelésük prímási ebédlő 

július 7. csütörtök 

III.3. A plébánia és a hívők közösségi élete vízivárosi templom 

III.4. Együttműködés a megszentelt élet  

intézményeivel  vízivárosi zárda 

III.5. A világiak prímási ebédlő 

július 8. péntek 

IV.1. Sajátos csoportok lelkipásztori szolgálata Bibliotheca 

IV.2. Ökumenizmus prímási ebédlő 

IV.3. Karitász és a szociális tevékenység vízivárosi zárda 
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IV.4. Jelenlétünk a társadalomban vízivárosi templom 

 

A szekcióülésekről jegyzőkönyv készült, majd éjszakába nyúlóan 

szerkesztették a következő napra a szavazáshoz a módosított szöveg-

változatot. Ezt másnap minden résztvevő sokszorosítva megkapta, ami a 

kiszolgáló személyzet, gépelők, szövegszerkesztők és a fénymásolók 

munkájának volt köszönhető. Az első napok után kialakult munkarend 

minden nap egyre jobban közösséggé formálta a résztvevőket, amihez 

nagyban hozzájárult a közös étkezések jó hangulata és a változatos kö-

tetlen esti programok. Imádságos keretet adott minden napnak a reggeli 

laudes és az esti zsolozsma a Szatmári Irgalmas Nővérek anyaházának 

templomában. 

Az egy hét alatt szinte minden napnak volt vendége: Angelo 

Acerbi pápai nuncius július 6-án szerdán délelőtt, Ján C. Korec bíboros, 

nyitrai püspök július 7-én a délelőtti ülések elején, valamint Theodore 

Edgar McCarrick Newark-i érsek a július 7-i szentmisén vett részt és 

mondott köszöntő szavakat. Antonio Mattiazzo érsek, padovai püspök 

táviratban fejezte ki üdvözletét. 

Az utolsó munkanap estéjén Bíboros atya minden zsinati tagnak 

emléklap és emlékérem átadásával köszönte meg a munkáját. Az em-

lékérmet Bozó Gyula művész készítette. Ezt vehették át azok is, akik 

munkájukkal lehetővé tették a zsinat megtartását. A zsinat üléseit és 

munkáját felelevenítő szórakoztató műsor zárta, melyet a résztvevők ma-

guk rögtönöztek, mindenki nagy vidámságára. 

Július 9-én, szombaton került sor az utolsó szavazásra, majd fél 

11 órakor a Bazilikában a Bíboros Főpásztor koncelebrált hálaadó 

szentmise keretében zárta be a zsinatot. A mise elején Dr. Dékány Vil-

mos segédpüspök, egy szerzetes és egy világi hívő átadta a Főpásztornak 

a zsinat által módosított és elfogadott munkadokumentumot, mint a 

zsinat által  a zsinat javaslatát átadta a főpásztornak. A Te Deum elének-

lése és a zárókönyörgés után a Bíboros Úr megáldotta a Bazilika 1993. 

szeptember 5-én leégett és helyreállított tetőzetét. A szentmisére a zsinati 

résztvevőkön kívül hivatalos volt a Főegyházmegye minden papja és a te-

rületén működő valamennyi szerzetes illetve az egyházközségek képvi-

selői. A misén Dr. Bucsi László, a Főegyházmegye főzeneigazgatójának 

a vezetésével a Budapest-Budafoki Főplébánia kórusa énekelt. 
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A zsinatnak 202 résztvevője volt. Szinte minden egyházmegye 

elküldte megfigyelőjét. Dr. Hafenscher Károly az evangélikus, Dr. Pász-

tor János és Németh Lajos pedig a református egyház megfigyelőjeként 

vett részt. A zsinati tagok 45%-a pap, 17%-a szerzetes és 38%-a világi 

hívő volt.  
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III. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE 

ZSINATÁNAK RÉSZTVEVŐI 

 

PÜSPÖKÖK: 

Dékány Vilmos  

Ladocsi Gáspár 

Ternyák Csaba  

EGYHÁZMEGYÉ

S PAPOK: 

Bajcsy Lajos 

Bárány Béla 

Beer Miklós  

Beran Ferenc  

Blanckenstein 

György 

Blanckenstein 

Miklós 

Bodor György 

Bokor István 

Christ György 

Csányi József  

Cséfalvay Pál 

Cserpes Jenö 

Dankó Iván 

Deák Ákos 

Erdő Péter  

Fábián János  

Feldhoffer Antal  

Fila Lajos  

Füles Lajos  

Gaál Endre  

Gyöngyös Ferenc 

György Attila 

Györgydeák Márton 

Gyulai Oszkár 

Hajnal György 

Hegedűs László  

Hollai Antal  

Horváth Miklós 

Horváth Zoltán 

Jánosa Domokos 

Kalász István 

Kalocsai József  

Katona István 

Khirer Imre 

Khirer Vilmos  

Kiss István 

Kiss-Rigó László  

Kovács István  

Kovács Tibor 

Mádai István  

Makó Dávid 

Marczis Ferenc 

Márton Mihály 

Miksó Sándor 

Mócsai Gábor 

Molnár Alajos 

Molnár János  

Musits Antal 

Nagy Imre  

Nagy Károly 

Nagy László 

Németh László  

Osztie Zoltán  

Pá1mai Imre 

Pákozdi István  

Papp Tamás  

Parádi Gyula 

Rédei József 

Schunk János 

Sikos Antal 

Spányi Antal 

Szabó János 

Szabó Zoltán  

Szabó Géza 

Szappanyos Béla  

Szeifert Ferenc  

Szenderffy Ferenc 

Szepesdi Ervin  

Tercsi Zoltán 

Ternyák Géza 

Tomka Ferenc  

Tóth Károly  

Udvardy György 

Ulrich Zoltán 

Varga Lajos 

Vargha Miklós Péter 

Varjú Imre  

Verőcei Gábor 

Verőcei Zoltán  

Vigassy Mihály 

Visnyei Lajos  

Zsóka Sándor 

 SZEZETESEK: 

András Imre  

Brückner Ákos Előd  

Czike János Imre  

Dóczy Zsigmond  
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Kállay Emil  

Kerekes Károly  

Lukács László  

Reisz Pál 

Rumi Tamás 

Szőke János  

Tornyos Kálmán 

 

Ambrus M. 

Konstancia 

Bácsai M. Jozefina 

Balogh Rita 

Berkecz Franciska 

Dubravszky Klára 

Ékes Ilona 

Kontra Éva 

László Anna 

Mayer Magdolna 

Nagy-Pál 

Consummata 

Scheuring Anna 

Steklovits Sarolta 

Sztrilich Ágnes 

Thottiyil Mary 

Radnika 

Tóth Teréz 

Veisz Erzsébet  

Zalán Katalin 

Zika Franciska atalin  

VILÁGI HÍVŐK: 

Aba Botond 

Bánhidy László 

 

Bárdossy Éva 

Bató András 

Bató Andrásné 

Beke Margit  

Bittsánszky Géza 

Brezanóczy János 

Bognár Imréné 

Bogyai Mária  

Botlik László  

Buza Domonkos 

Cékli Béla 

Csabai Ferenc 

Csom Gyuláné  

Dániel Imre 

Deák András 

Deák István  

Dékány Endre  

Dragán Tiborné 

Fábián István  

Frivaldszky János 

Gál Edit  

Gál Péter  

Gergely Attila 

Gorove László 

Győry Attila  

Győry Attiláné 

Harrach Péter 

Hársfai Katalin  

Heller György  

Hergár Gyözö  

Hollai Ferenc 

Horváth Lászlóné 

Illényi András 

Kató Csaba 

 

Khéner Gyula 

Komáromi János 

Krammer Gergely 

Lakner Zoltán  

Latorcai János  

Lőcsei Gabriella 

Mészáros István  

Muzslai Zsuzsa 

Nagy Ákos 

Németh Béla 

Németh István  

Pacor István  

Rébay Lajos 

Sandner Zoltán 

Schimmer József  

Schlosser Attila 

Sillye Jenő 

Szabó Iván  

Szalai Béla 

Szalma László 

Székely Tibor 

Szilágyi Lajos 

Szuly László 

Tardy László 

Téglásy Ferenc 

Teresa Worowska 

Tihanyi Gábor 

Tolonits Gyula 

Trenka Magdolna  

Vénusz Gyula 

Vigassy György  

Vigassy Györgyné 

Wildner Dénes  

Zlinszky János  

 

Összeállította: Dr. Németh László





 

 

Mutatók a Zsinati Könyvhöz 

Szentírási helyek jegyzéke 

Máté 

8,20 3403 

9,37-38 2401 

10,1-4 2402 

19,12 2303 

19,16-22 1401 

25,40 3205 

28 19 2301 

28,20 1320 

Márk 

1,16 2401 

4,34 2402 

6,7-12,30 2402 

10,45 2405 

16,15 1101; 2309 

16,18 2124 

Lukács 

5,1-11 2402 

7,11-17 1401 

8,40-56 1401 

9,58 3404 

10,7 3204 

10,16 2402 

15,11-32 1401 

János 

1,35-51 2402 

1,43 2401 

4,14  2101 

7,38 2101 

13,15 2402 

14,6 2302 

16,13 2302 

20,21 2402 

Apostolok cselekedetei 

10,38 2124 

13 4101 

17 4101 

Rómaiakhoz 

5,5 3401; 3403 

Korintusiakhoz írt első levél 

1,27 4121 

7,7 2203 

7,33 2303 

9,14 3204 

9,22 2310 



232 Mutatók 

 

Efezusiakhoz 

3,10 3402 

4,1-6 2134 

4,12 3402 

5,22 2305 

6,7 3324 

Filippiekhez 

2,5 2310 

2,8 3403 

Kolosszeiekhez 

1,24 3403 

2,19 2306 

3,13 3324 

Tesszalonikiekhez írt első levél 

1,5 3103 

4,3 3401 

Timóteushoz írt első levél 

2,4 4101 

2,5 2133 

Timóteushoz írt második levél 

3,17 3402 

Tituszhoz 

1,6-9 2403 

Zsidókhoz 

11,10 2134 

13,14 2134 

Péter első levele 

2,9-10 2306 

2,17 3324 

János első levele 

4,16 3401; 4410 

Jelenések könyve 

21,2 3402 



 

 

Egyházi Törvénykönyv kánonjainak jegyzéke 

147. kán. 26. § 

204. kán. 1. § 3503 

207. kán. 1. § 2502; 3503 

208. kán. 3503 

212. kán. 1. § 3507; 3534 

215. kán. 3310 

225. kán. 2. § 3505 

227. kán. 3505; 3507 

230. kán. 2. § 3509 

233. kán. 2442; 2504 

233. kán. 1. § 2504 

236. kán. 2505 

244. kán. 2421 

249. kán. 2432 

276. kán. 2322 

276. kán. 2.§ 3. 2333 

281. kán. 1-2. § 2517 

281. kán. 3. § 2507; 2508; 

2509; 44. § 

282. kán. 1. § 2334 

283. kán. 2326 

284. kán.  2502 

285. kán. 3. § 4507 

285. kán. 3-4. § 2502 

286. kán.  2502 

287. kán. 2. § 2502; 4507 

288. kán. 2502 

301. kán. 3310 

312. kán. 3310; 3314 

419. kán. 3137 

421. kán. 1. § 3137 

469. kán. 3106 

470. kán. 3107 

471. kán 3108 

473. kán. 1-2. § 3107 

473. kán. 4. § 3117 

474. kán. 3109 

475. kán. l. § 3111 

476. kán. 3116 

477. kán. 1. § 3112; 3116 

479. kán. 1-3. § 3112 

482. kán. l. § 3118 

483-485. kán. 3119 

486. kán. 2. § 3121 

487. kán. l. § 3121 

488. kán. 3121 

489. kán. 1. § 3121 

491. kán. 2. § 3121 

492. kán 1-3. § 3123 

493. kán. 3124 

494. kán. l. § 3125 

494. kán. 1-2. § 3137 

494. kán. 2-4. § 3126 

495. kán. 1. § 3135; 46. § 

500. kán. 2. § 50. § 

501. kán. 50. § 

502. kán. l. § 3136 

503. kán. 3139 

505. kán. 3139 

511. kán. 3140 

512. kán. 53. § 

512. kán. 3. § 53. § 

513. kán. 1. § 3140; 55. § 

513. kán. 2. § 55. § 

514. kán. 3140; 54. § 

514. kán. 1. § 51. §; 54. § 

515. kán. l. § 3144 

533. kán. 2322; 2326 

533. kán. 2. § 2322; 2326; 3153 

535. kán. 1-5. § 3148 

536. kán. 3510 

537. kán. 3510 
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538. kán. 3. § 3154 

545. kán. 3306 

545. kán. 1. § 3155 

547. kán. 3155 

550. kán. 3. § 2326 

553. kán. l. § 3166 

553. kán. 2. § 3168 

554. kán. 2. § 3168 

555. kán. l. § 3170 

555. kán. 4. § 3170 

678. kán. 1 § 67. § 

681. kán. 68. § 

710. kán. 3408 

712. kán. 3408 

731. kán. 1. § 3409 

731. kán. 2. § 3409 

750. kán. 3534 

751. kán. 3534 

752. kán.  3534 

776. kán. 3509 

781. kán. 4305 

787. kán. 4305 

788. kán. 3. § 2107 

793. kán. 2. § 1304 

794. kán. 2. § 1304 

800. kán. 1. § 1304 

802. kán. 2. § 1304 

803. kán. 1. § 1305 

803. kán. 2. § 1305 

804. kán. 1. § 1305 

805. kán. 1305 

826. kán. 3. § 2131 

827. kán. 4. § 2131 

830. kán. 3. § 3143 

834. kán. 2. § 2130 

851. kán. 2 2106 

856. kán. 2108 

861. kán. 2. § 3511 

865. kán. 26. § 

866. kán. 25. § 

868. kán. 1. § 2 2106 

874. kán. 1. § 53. § 

905. kán. 28. § 

910. kán. 1. § 3512 

935. kán. 2119 

938. kán. 3. § 2119 

938. kán. 4. § 2119 

951. kán. 28. § 

951. kán. 1. § 2113 

1003. kán. 2124 

1009. kán. 2502 

1031. kán. 2. § 2503 

1037. kán. 2503 

1063. kán. 2. § 2127 

1070. kán. 2127 

1148-50. kán. 26. § 

1248. kán. 2. § 2112; 27. § 

1254. kán. 1. § 3202 

1254. kán. 2. § 3202 

1260-1261. kán. 

61. § 

1262. kán. 61. § 

1277. kán. 3137 

1292. kán. 2. § 3138 



 

 

II. Vatikáni Zsinat dokunemtumainak 

jegyzéke 

Ad Gentes  

1. 2305 

20. 3104 

Apostolicam Actuositatem 

3. 1203; 4512 

5. 4502 

7. 3505; 4506; 4508 

10. 3307 

11. 1210 

12. 1403 

18. 3309 

Christus Dominus  

14. 1201 

17. 3104 

27. 3104; 3106; 

3140; 46. § 

29 3104 

30. 3144 

32. 3104 

Dignitatis Humanae  

14 3543 

Gaudium et Spes  

1. 1404 

8. 1302 

18. 3507 

21. 4304 

40. 4504 

42. 4503 

48. 2202 

73. 4505 

75. 4509 

76. 3543; 4501; 4507 

Lumen Gentium  

1. 2104 

7.  3302 

9.  3302 

10. 2312; 3302 

11. 2123; 2201; 2203 

14. 2103 

25. 3102 

26. 3103 

27. 3103 

28. 2301; 2307; 3135 

29. 2501 

31. 2203 

32. 3501 

33. 4508 

36. 4510; 4511; 4512 

39. 3401 

41. 2201 

44. 3401 

46. 3407 

49. 2133 

50. 2134 

56.  2304 

59.  2304 

66. 2134 

67. 2134 
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Nostra Aetate  

1. 4301 

2. 4302 

4. 4301 

Optatam Totius  

2. 2404 

3. 2405 

4. 2405 

5. 2406 

6. 2411 

8. 2407 

9. 2407 

10. 2407 

11. 2408 

13. 2411 

16. 2409 

17. 2409 

19. 2410 

20. 2410 

21. 2410 

Perfectae Caritatis  

1. 3403 

2. 3405 

Presbyterorum Ordinis  

7. 3104; 3135; 

3140; 46. § 

8. 2307 

17. 3204 

18. 2304 

20. 3204; 3207 

41. 3140 

Sacrosanctum Concilium  

41. 3303 

42. 3303 

59. 2102 

100. 2131 

126. 3203 

128. 3203 

Unitatis Redintegratio  

3. 4204 
4. 4201; 4216 



 

 

Egyházi megnyilatkozások jegyzéke 

II. János Pál levele a 

családokhoz, 1994.  

II. 2. 2227 

Áldások könyve 

 2128 

Alkotmány 

1990 IV.  1307 

1991 XXXII.  1307 

1993 LXXIX.  1307 

Általános Kateketikai 

Direktórium  

9. 1207 

20. 1209 

21. 1201 

76. 1208 

108. 1216 

Beszéd az Európai Püspöki 

Karok Családi és Élet 

Bizottságai elnökeinek,  

1992. nov. 26. 

 2204 

Bűnbocsánat és Oltáriszentség 

szertartáskönyv, 1976,  

266. 33. § 

Catechesi Tradendae  

69. 1212 

CCEO  

7. kán. 1. § 3503 

401. kán. 3505 

402. kán. 3507 

Christi Ecclesia 

21. 2112 

Christifideles Laici  

14. 3504 

26. 3308 

26. 3312; 3315 

30. 1420; 3315 

Directorium pro presbyterorum 

ministerio et vita, 1994.  

39. 2318 

Ecclesiae Imago  

204 3140 

Evangelii Nuntiandi  

41. 2309 

58. 3311 

76. 1103 

Familiaris Consortio  

18. 2209 

21. 2210 

49. 2201; 2220 

56. 2202 

65. 2204 
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78. 2224 

84. 2237 

Instituta Saecularia 

 56. §; 53. § 

Instructio de cultu Mysterii 

Eucharistici  

35. 2123 

Ireneusz: Adversus haereses  

3,6. 16. 2101 

Katolikus Iskola  

24. 1303 

Menti Nostrae AAS 42, 1950. 

670. 2302 

Mutuae Relationes  

629. 3414 

697.  3418 

698.  3418 

Novo Incipiente  

4. 2314 

7. 2313 

Ökumenikus Direktórium  

108-114. 4209 

115. 4209 

Pastores dabo vobis  

23. 2316 

Rector ecclesiae 

 3146 

Redemptor Hominis  

10. 2209 

Sacerdotalis Coelibatus  

23. 2303 

24. 2303 

SCFid, Instr. et Normae, 1973.  

XII. 6. 26. § 

Secr. Christ. Unit., Ebrei ed 

ebraismo nella predicazione e 

nella catechesi della Chiesa 

Cattolica, 1985. VI. 24. 

VII. 4303 



 

 

Név- és tárgymutató 

A, Á 

Ábrahám  - 4301 

adatbázis - 3341 

adminisztráció - 2343; 3338; 3339 

advent - 1112; 2228; 4421; 1.§ 

áldás 

- apostoli 2126 

- szentségi 33. § 

- ünnepélyes 2117 

- világi hívek által végezhető 2128; 2130 

áldozás, áldoztatás, (szentáldozás) 

- formái, módja 2120 

- pap hiányában világi hívők kisegítő feladata 2112; 3153; 3511; 27. § 

áldozat  

-  készség 2419; 2425 

-  vállalás 2302, 4415 

- anyagi 3205 

- eucharisztikus 2314-2315 

- krisztusi 2301 

- lelki 3302 

alkalmazott 

- díjazása 2513; 3337 

- foglalkoztatása 3163; 3337 

Alkotmány - 1307 

anyakönyvezés, anyakönyvezési szabály - 3148; 3170 

Antiochia  - 4101 

apostoli élet társaságai - 3409; 4409; 69. § 

apostoli feladat (tevékenység, munka) - 1302; 1421; 3104; 3202; 3205; 

3305; 3307; 3308; 3349; 3518; 67. §; 68. § 
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Areopagosz  - 4101 

ateizmus  - 4304 

B 

beavatás lásd még keresztelés, bérmálás, katekumenátus 

- 2108 

betegek kenete, betegellátás lásd még templomigazgatóságok 

- 2124 

bérmálás, bérmálási 

- felnőttek felkészítése 13. § 

- feltételei, körülményei 2110; 13. §; 26. § 

- időpontja 14. § 

- szentségi kegyelme 1104; 3504 

- védőszent 2136 

bíróság lásd Érseki-, Prímási Bíróság, Főszentszék 

bizottság, bizottságok lásd még szakbizottság 

- egyháztörténeti 4514 

- gazdasági 3319; 3330 

- könyvek kiadását előkészítő 3143; 60. § 

- lelkipásztori 3319; 3330 

- tevékenységei 3134; 3141; 3142; 3184 

börtönpasztoráció - 3182; 4124 

bűnbánati liturgia  - 1112; 1418; 2110; 2123  

C, CS 

celibátus  - 2303; 2328; 2426 

cenzor  - 3143 

cigánypasztoráció  - 4117 

család lásd még nagycsaládok, hitvestársak, házastársak 

- élete 2226; 2229 

- értékei 2232;  

- fogalma 2209 

- helyzete 2201; 2204; 2225 
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- kapcsolata 1402; 2109 

- Krisztus szeretetéről tanúságot tesz 2201  

- mint közösség 2220 

- szerepe 1107; 1210; 1420; 2203; 2213; 2215; 2218; 2231; 2412; 2415; 

2442 

- társadalmat alakítja 2203 

családközösség 

- jelentősége 2223; 2231 

- meghatározása 2221; 2222 

családpasztoráció 

- munkája 2234; 2236 

- területe 2225 

családpasztorációs intézet  - 2235 

családtervezés  - 2207; 2226 

D 

diákonus (állandó) 

- feladatai 2501; 2508; 2512 

- felvétele 2505; 2512; 44. § 

- inkardinációja 2507; 2509; 2510; 2513; 3158; 45. § 

- képzése; továbbképzése 2504; 2514 

- munkaviszonya 2507; 2509-2511; 2513 

- öltözete 2129 

- státusa 2502; 3158 

- szereplése a médiákban 4. § 

- világi foglalkozása 2508 

dialógus - 4303, 4304 

E 

Egri Norma - 4403 

Egyház 

- anyagi helyzete 3208 

- anyagi támogatása 3210; 61. § 

- az ember társadalmi hivatását szolgálja 4501 

- egyetemes  1107; 3102; 3104; 3533; 3534 
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- egysége 2134; 2203; 2315; 3309; 3314; 3533; 4120 

- élete 2347; 2444; 3303; 3307; 3312; 3334; 3401; 3405; 4401 

- evangelizáló tevékenysége 1105; 1108; 4408 

- joga anyagi javak szerzéséhez 3202 

- képe 2229; 2403; 2425 

- közössége 1420; 2104; 2305; 2313; 2407; 3102; 3103; 3303; 3504; 

3525; 3526; 3534; 4121; 4204; 4214; 53§ 

- krisztusi értékei 1301 

- liturgiája 1413; 1414; 2130; 2. § 

- mint intézmény 4515; 4516 

- missziós küldetése 4101; 4305; 3. §; 4. § 

- működése, működőképessége 3206; 3207; 3506 

- sajátos küldetése 2201;3101; 3104; 3405; 3406; 3501; 3502; 4502; 

4504 

- szentségei 1407; 2104 

- szervezete 4202 

- szolgálata 2306; 2307; 3522; 4402; 4413 

- tanítása 1406; 2136; 3332; 3507 

- tanítói küldetése 1101; 1103; 1104; 1211 

- társadalomban él 4516 

- üdvösség eszköze 2305; 3101 

Egyházak Világtanácsa  - 4206 

Egyházmegyei Hivatásgondozó Bizottság - 2448; 2505; 3183; 3415; 

42§; 43§ 

Egyháztörténeti Bizottság  - 4514 

egyházi 

- egyesületek; társulások 3181; 3309-3311; 3350; 3351; 36. §; 65. § 

- hatóság; hivatal 1305; 1310; 2130; 3172; 3310; 3535; 58. § 

- hozzájárulás 61. § 

- intézmény 1318; 2225; 3122; 3404 

- jogi személy 2510; 3138 

- közfeladat akadályoztatása 3512 

- rend 2502 

- tevékenység 1201; 3506; 3508; 3511; 3520 

egyházjog  - 2503; 2507; 2508; 3110; 3111; 3116; 3118; 3158; 3417; 

3508; 28. § 

egyházközség, lásd még plébánia  
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- élete 13. § 

- fogalma 3144; 3306 
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- szervei 3510 

- törekvései 3323 

egyházközségi képviselőtestület 

- feladata, tevékenysége 1419; 3159; 3319;  3523; 3542; 4115;  

- kapcsolata a karitász csoportokkal  4417 

- képviselete a PT-ban 53. §; 56. § 

- megalakítása 3330 

- megújítása 3331 

- szabályzata 3144; 3319 

- találkozása a főpásztorral 3325 

- világi alelnöke 3325 

EKIF - 1309; 1317; 1318; 3183; 16. §; 18. § 

Egyháztörténelmi Bizottság  - 3183 

egyházmegye 

- fogalma 3103 

- irányítása 3106; 3107; 3124; 3135; 3303; 3331 

- kötelezettsége 2513; 3158; 45. § 

- munkája 3104; 3116; 3170; 4421 

- papjai, papsága 2321; 2329; 2345; 2440; 2514; 3124; 3416; 49. § 

- szervezete 3178; 3304; 3346 

- területe 3171; 3175 

- vagyonkezelése 3124; 3126 

- védőszentje 2136 

Egyházmegyei Hivatal  

- fogalma 3106 

- munkatársai 3108 

- szervezete 3121; 3347 

Egyházmegyei Hatóság - 2115; 2335; 3111; 3156; 60. §; 78. § 

Egyházmegyei Papi Szenátus (EPSZ)  

- létrehozása 3185 

- részvétele a PT-ban 53. §; 56. § 

- szabályzata 46. §- 50. § 

egységhét  lásd még ökumenizmus 

- 4209 

együttműködés lásd még ökumenizmus 
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- a főpásztorral 1420; 3418; 3535 

- apostoli vállalkozások között 3104 

- az Egyházzal 2307 

- közösségi jellege 3530 

- külföldiekkel  4130 

- lelkiségi mozgalmakkal 3350 

- papok között 2345; 2408; 2425 

- plébániák között 1317; 3327; 3346; 3347; 3537; 3539 

- regionális 1205 

- világiakkal 3523 

EKRA lásd központi járulék 

elkötelezett élet - 1313; 1405; 1420; 2402; 2413; 3311; 3321; 3412; 

3523 

elkötelezettség - 2109; 2205; 2431; 2512; 3533; 44. § 

elmélkedés - 1415; 2302; 2318; 2338; 3541 

elöljárók lásd még papnevelés, papnevelők 

- 2406; 2429; 2435; 2440; 3405 

elsőcsütörtök - 2418  

elsőszombat - 2418 

elsőáldozás - 2228; 12. §; 22. § 

elvilágiasodás - 1302 

emberi jog - 3505; 4414 

ének, éneklés - 1415; 2131; 2444 

engedelmesség - 2425; 3403; 3534 

erkölcsi rend - 4517 

Érseki Bíróság lásd még Főszentszék, Prímási Bíróság 

- 3132; 3133 

esperes, esperesi   

- cím használata 3168 

- feladatai 2111; 3170; 57. § 

- fogalma 3166 

- helyettese 3169 

- kinevezése 3167 
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esperesi kerület lásd még koróna 

- 2329; 3171; 3175; 3177; 3186; 3348; 49. §; 53. §; 56. § 

eucharisztia lásd még tabernákulum 

- helye 2315 

- kiszolgáltatása 2108 

- őrzése a kórházakban 2119 

- szentsége 2426; 25. § 

- testvéri közössége 3103 

- tisztelete 1414; 2120; 2404 

- ünneplése 1108; 2104; 2112; 2318; 3303; 3323 

evangelizáció lásd még pasztoráció, újraevangelizáció 

- családban 2204 

- életpéldával 1105; 1107; 3324 

- igehirdetés keretében 1106; 1108; 2104; 4408 

- médiákon keresztül 1113 

- missziós jellegű 1111; 4305; 3. § 

- területei 3313 

ezoterikus - 3528 

F 

Farkas Edit - 4403 

felnőttképzés lásd még katekézis 

- helyzete 3520 

- referense 3545 

felolvasók -  2116 

Fizetési Szabályzat lásd még Papi Szolidaritási Alap 

- 62. § 

főosztályok - 3180 

főpap - 2301; 2306 

főpásztor lásd még ordinárius 

-  ral való kapcsolat 2329; 2438; 2514; 3517; 69. § 

-  ral való egység vállalása 3533 

- a hivatásgondozás ébrentartója 2413 

- az EPSZ elnöke 47. § 
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- az esperes tájékoztatja élőszóban 3170 

- GT segíti gazdasági ügyekben 3124 

- hivatalból tagja a PT-nek 53. § 

- jóváhagy 1318; 3122; 3135; 3139; 18. §; 42. §; 56. § 

- kapcsolata a közösséggel 3323; 3416 

- kijelöli a regionális központi plébániát 3176 

- kinevez 2234; 2510; 3116; 3123; 3125; 3128; 3129; 3136; 3141; 3142; 

3146; 3155; 3167; 3169; 5. §; 19. §; 36. §; 42. §; 48. §; 50. §; 62.§, 

78; § 

- létrehozza püspöki tanácsot 3117 

- megbíz 1214; 3349; 3417; 3. §; 20. §; 38. § 

- megbízást ad a lelkipásztori tervezésre 3541 

- őrködik az iskolák katolikus jellege felett 1305 

- összehívja PT-ot 3140, 3543; 51. § 

- papi tanácsadó testület segítse a papnevelésben 2440 

- párbeszéde a szerzetesrendekkel 3418 

- pásztorlevelei 3519 

- résztvesz a rekollekción a papokkal együtt 2338 

- tájékoztatja a papságot 3186 

- találkozik a képviselőtestület tagjaival 3325 

- támogassa az EPSZ 46. § 

- támogatja a jó kezdeményezéseket 3346 

- társadalmi referens informálja 4523 

- útmutatása szerint lehet nyilatkozni az Egyház nevében 3535 

- ügyeket utalhat püspöki helynök hatáskörébe 3113; 3115; 3179 

- ügyel a szent tárgyakra 3203 

- vizitálja a plébániákat 2339 

Főszékesegyház - 1301; 2135; 3105 

Főszékesegyházi Káptalan  

- képviselete a PT-ben 53. §; 56.  § 

- képviselete az EPSZ-ben 49. § 

- tanácsadó testület 3134; 3139;  

Főszentszék lásd még Érseki-, és Prímási Bíróság 

- 3105; 3132; 3133; 59. § 

G, GY 

Gazdasági Tanács lásd még vagyonkezelő 
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- 3123-3127; 3150; 3182 

gnoszticizmus - 3528 

gyermekkeresztelés lásd még keresztelés 

- 2136 

gyónás lásd még bűnbánati liturgia 

- elvégzése 1418; 2110, 2123; 2318 

- körülményei 1418; 

gyóntatás 

- rendszeres 1418 

gyóntatóhelyek  

- kialakítása 2123 

- személyesség biztosítva legyen 1418 

H 

hagyaték - 63. § 

hagyatéki biztos lásd még esperes 

- 3170 

hagyomány 

- apostoli 4207 

- egyházi 1416; 2121 

- nemzetiségi 4131 

haldoklók lásd még Betegek Kenete 

- lelki üdve 2124;  

- szentségi ellátása 2501; 4123 

hallássérültek  

- pasztorációja 77. § 

- segítése 4122 

házasság, házassági lásd még család, jegyeskurzus 

- akadályok 3114 

- anyakönyvezése 3170 

- évforduló megünneplése 2228 

- felkészítés 2213; 2226 

- gyümölcsei 1420 

- hivatása 2207 
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- Isten tervében 2205 

- jelentkezés - kötésre 2105; 2213 

- katolikusoké és keresztényeké 2224 
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- rendezés lehetősége 26. § 

- szentsége 2127; 2202; 2203;  

helybenlakási kötelezettség - 3157 

helynök, általános-, püspöki- bírósági lásd még vicarius 

- a PT-ben 3563 

- általános- és püspöki tagja a püspöki tanácsnak 3117 

- bírósági- 3133; 59. § 

- budapesti 3174 

- esztergomi 3173  

- hivatalból az EPSZ tagja 53. § 

- illetékessége; feladatai 2329; 3111; 3113; 3115; 3179 

- kinevezése 3112, 3116 

- ordinárius 3111   

- püspöki  kinevezhető gazdasági ügyek intézésére 3125 

- szakterület élén állnak 3180 

helynökség 

- budapesti 3174 

- esztergomi 3173;  

hitoktatás; hitoktatási lásd még katekézis 

- a papok kötelessége 8. § 

- arányai 3205 

- bérmálás előtt 13. § 

- betegek kenetének kiszolgáltatásakor 2124 

- célja 1201; 1212 

- értelmileg sérülteknek 1205 

- felelősei 1206 

- felnőtteké 15. § 

- formái 1209 

- gyerekeknek 3164 

- hatékonysága 1219, 1417  

- hátrányos helyzetűeknek 1206 

- házassági felkészítésben 2213 

- iskolákban 1220; 1221; 5. § 

- koordinálása 1204; 3104 

- középiskolásoknak 7. § 

- közösségre nevel 1208  

- megújulása 1207 
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- óraszám 2317 

- plébánián 1213 

- problémái 1213  

- szerzetesrendek feladat 3416 

Hitoktatási Felügyelő - 6. § 

Hitoktatási Felügyelőség - 2317; 3169; 3183; 5. §; 6. §; 8. § - 11. § 

hitoktató(k), hitoktatói  

- együttműködnek a plébánossal 1221; 1223; 3160 

- feladat 1203 

- feladat fontossága 15. § 

- felkészítése 1204 

- joga és kötelessége 4414 

- képesítés 7. § 

- képesítése a diákonusoknak 2515 

- kinevezése 1305 

- létszáma a főegyházmegyében 1218 

- megbízatása 6. § 

- plébániai 1221; 1224 

- szerződés 8. § 

- tanterv 1217 

- továbbképzése 9. § 

- világi 3509 

hitoktatóképző - 11. § 

hittankönyvek - 1204 

hitvallás; hitvalló lásd még ökumenizmus 

- 1313; 2121; 2136; 2447; 3523; 4514; 4202 

hitvestársak; lásd még házastársak  

- kegyelem munkatársai 1210 

- szentségi házasságuk jel 2203 

hivatásgondozás  

- a családban 2442 

- eszközei 2414; 2416 

- formái 2446 

- jelentősége; fontossága 2335; 2412; 2413  

- résztvevői 2413 

- szerzetesi 3413 
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Hivatásgondozó Bizottság - 2448; 2505; 3183; 3415; 42. §; 43. § 

hivatásgondozó(k) - 2413; 2414; 2416; 2446; 2448; 2505; 3183; 3414; 

3415; 42. §; 43. § 

homília lásd még szentbeszéd 

- nyelvezete 1414 

- sorozatok ünnepi időkben 1112 

- szentmisén 1108 

Húsvét; húsvéti 

- megünneplése 1112; 2228;  4421; 1. §; 31. § 

- misztérium játék 1416 

- vigilia 2108; 2121; 31. § 

I 

ifjúság, ifjúsági lásd még pasztoráció, referens 

- csoport 1416 

- lelkipásztor 19. § 

- lelkipásztorkodás 1414 

- munka 1107 

- szervezetek 2413 

igazságosság - 4303; 4505; 4510 

igeliturgia  

- bevezetése 2327 

- feltételei 2112 

- pap hiányában 3. § 

iktatókönyv - 3151; 3170 

ima  

- állhatatos 2404 

- alkalmak 2418; 4407; 4417 

- családi 2219; 2227; 2228  

- csoportok 3308 

- egységben 3303 

- élet 2228; 3346  

- nemzeti nyelvű  4131 

- spontán 1415 

imakönyv  
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- családi 2227 

- egyházilag jóváhagyott 2131 

imaközösségek  

- papi 2330 

ingatlan  

- felújítása 3208; 3211 

- visszaigénylése 1312; 3208; 3523 

inkardináció lásd diákonus 

irodaigazgató - 3109; 3118 

iskola - 1315, 2222; 2415; 2443; 3162; 6. §; 7. §; 16. § 

István (Szent) - 1301; 2135 

J 

jegyesoktatás, jegyeskurzus - 2127; 2213; 3414 

jegyző  

- a titkár a  feladatait is ellátja 3119 

- az EPSZ -je 3109; 48. § 

- bírósági 59. § 

- koróna -je 3170 

jegyzőkönyv 

- EPSZ üléseinek a -e  48. § 

- koróna -e 3170 

K 

kántorok lásd még ének, éneklés 

- alkalmazásuk 3162 

- feladatuk az ének színvonalának emelése 2118  

káplán(ok) 

- a plébános első munkatársa 3155; 3306 

- ellátása 3156; 3157 

- ifjúsági 1423 

- képviselete az EPSZ-ben 49. § 

- kinevezése 3155 

- szabadsága 2322; 2326;3153 
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karitász, Karitász lásd még Szent Erzsébet Karitász Központ 

- csoportok 3308; 76. § 

- diakonális szakterület osztálya 3182 

- gyűjtés 4419 

- kapcsolata a társadalmi kapcsolatok referensével 4414 

- lelkipásztori munkát segíti a plébánián 4417 

- megbízottak 4420 

- meghatározása 4401 

- missziós küldetése 4409 

- munka 3324 

- munka összehangolása 77. § 

- munkatársak 76. § 

- munkaterv 4421; 4422 

- Szent Erzsébet levél 4422 

- története a főegyházmegyében 4403; 4405; 4406;  

- vezető 4418 

katekézis lásd még hitoktatás 

- a hivatásgondozásban 2418 

- felnőtteké 1205; 1209; 1217; 1225; 217; 3186; 2. § 

- fiataloké 25. § 

- jellemzése 4303 

- közösségi jellege 1208 

- meghatározása 1201 

- szentségi 1215; 1219; 2110; 13. § 

katekumenátus lásd még beavatás, keresztelés  

- rendje és előfeltételei 2107; 26. § 

Katolikus Egyház Katekizmusa - 2. § 

Katolikus Iskolák Főhatósága (KIF) - 1309 

keleti katolikus egyház - 4214 

keresztelés lásd még gyermekkeresztelés, katekumenátus 

- -i anyakönyveket az esperes ellenőrzi 3170 

- a család életében 2228 

- elhalasztása 24. § 

- felnőttek -e 2105; 2108; 3170; 26. § 

- kiszolgáltatása 2108 

- kiszolgáltatója 2106 
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- különleges esetekben 3511; 24. § 

- mint szentség 1110 

- nem keresztény szülök gyermekének a  e 2109 

keresztszülők - 2106 

kiadványok  

- egyházközségi 3344 

- kulturális 4523 

- ökumenikus  4205 

kiállítás - 4523 

kincstár - 4523 

kirándulás  

- hivatásgondozásban 2418 

- közösség formálásában 1222 

kisebbségek  

- a plébániákon  4115 

- helyzete 4104; 4105 

- igényei 4110 

- jogainak biztosítása 4108  

- védelme  4518 

kispapok lásd még papnövendékek  

- a fiatalok szolgálatában 2417 

- életének propagálása 2447 

- gyakorlata 2440 

- lelkiéletük 2424 

- részvétele a hivatás ébresztésben 2404; 2418  

kiszállás 

- esperesé 3170 

klerikusok lásd még pap, diákonus 

- kötelessége 2333 

- megszentelődése 2334 

- tilos a részvételük a világi hatalomban 4507 

kooptálás lásd PT szabályzata 

kórházak, kórházi 
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- -ban az eucharisztiát kápolnán és tabernákulumon kivül nem szabad 

őrizni 2119 

- -ban szolgálók 3407 

- ellátás központosítása 4123 

- ellátásának terve 3186 

- látogatás 4421 

- lelkipásztorkodás 4123 

koróna - 2330; 3170 

költségmentesség - 59. § 

költségvetés  

- állami 3208; 3211 

- egyházi 3114; 3170 

könyvek  

- családi lelki  2227  

- gyermekeknek való  2443 

- hivatásgondozásban 2414 

- jóváhagyása 3143; 60. § 

- nemzetiségi ima  és liturgikus 2115; 4114 

- papi lelki  2319 

körmenet 

- felajánlási 2116 

- feltámadási 2121; 31. § 

- úrnapi 2121 

közgyűjteményi támogatás - 3211 

közösség lásd még egyházközség 

- egyházi 1112; 1407; 1421; 2414; 2506; 3308; 3528; 4504 

- plébániai 3308; 3312; 3313; 3318; 3321; 3324 

központi járulék - 3216 

krisztushívők lásd még világiak 

- állandó jelleggel megalapított közössége a plébánia 3144 

- autónomiája 3505 

- buzdításuk 4302 

- csoportjai 3513 

- egyenlősége 3503 

- engedelmességgel tartoznak 3534 
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- közötti egység és különbözőség 4205 

- méltóságuk 3518; 3502 

- összefogásuk 4208 

- részére a templomigazgatóságok nyitva állnak 3146 

- részesei az Egyház küldetésének 3501 

- támogassák az Egyházat 61. § 

- társulásai 3310 

- tartsák tiszteletben a tanítóhivatal útmutatásait 3507 

- temetést végezhetnek 34. § 

- törekvésük iránya 4523 

L 

lakóterületi felelősök - 3164 

látogatás   

- esperesi 3170 

- idős papoké 2344 

- kórházi 4421 

lelkigyakorlat  

- bérmálás előtti 2110 

- fiataloknak 1417 

- gyermekeknek 2443 

- hivatásébresztő 2404; 2414; 2416; 2417; 2446; 2447 

- karitász csoportoké 4407; 4417 

- papi 1111; 2112; 2318; 2322; 2323; 2330; 40. §  

- plébániai 3324  

- szerzetesi 3414 

- világiaknak 1111 

lelkipásztori  

- beszámoló az ordináriusnak 2329 

- együttműködés 2345; 3347 

- élet jövője 2419 

- életritmusa 2339 

- ellátás 3153 

- érdekek szolgálata 3135 

- feladat 1225; 2343; 3337; 3348 

- feladatok a plébánián 3148; 3170 

- felkészítés 4119 



258 Mutatók 

 

- gondolkodás 2237; 4113 

- gyakorlat 4117 

- gyakorlati oktatás 2430; 2433; 2440 

- kezdeményezés 37. § 

- kisegítők 2513 

- kisegítők 3158 

- közösségi élet 2328 

- küldetés 4125 

- megbízatás 3144 

- munka 2112; 2317; 3117; 3529; 3540; 4104; 4118 

- munkában segítség 2344 

- problémák 4116 

- segítségnyújtás 4126 

- szempont 2114; 2121; 2122 

- szempont a plébániák összevonására 3186 

- szempont kísérő személyre 4128 

- témakörök 3526 

- terv 3336; 3541; 4123; 19. § 

- terv a sajátos csoportokra 4132 

- tevékenység 1216 

- tevékenységbe való bekapcsolódás 3413 

- vállalkozás, intézmény 3104 

lelkiségek lásd még mozgalmak 

- 1214; 1222; 2433; 3311; 3320-3322; 3325 

leltár  

- egyházmegyei 3215 

- esperes ellenőrzi 3170 

- plébániai 3152; 3215 

lemondás 

- minden egyházi beosztásban lévőé 75 éves korban 3172; 58. § 

- plébánosé 75 éves korban 3154 

levéltár  

- egyházmegyei 3121; 4523 

- igazgatója 3122 

- plébániai  3151 

levéltáros - 3118; 3122;  

liturgikus  
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- alkalmak 1413; 1414 

- cselekmények 1416;  

- élet 3307 

- előírások  2115; 2121; 27. §; 32. § 

- énekek 2118 

- feladatok 2444 

- foglalkozások 30. § 

- funkciók 29. § 

- imádságok 2228 

- lelki napok 1112 

- prédikáció 2117 

- ruhák 2129 

- szolgálat 3511 

- szövegek 2. § 

- szövegek magyarázata 1108; 4112 

- tárgyak 63. § 

- tevékenység 3145 

- ünnepek 2135 

Liturgikus Bizottság 3181 

M 

média  

- referense 3183 d; 3344; 79. § 

- szerepe az evangélizálásban 1113  

megállapodás  

- az iskola tanáraival 17. §;  

- szerzetesekkel 3147 

megértés  

- nem keresztények iránt 4303 

- nemzetiségi eltérések 4115 

- ökumenéhez szükséges 74. § 

- papnövendékek nevelésében 2419 

- sajátos csoportok iránt 4118 

menekültek  

- hitoktatása 1206;  

- lelkipásztori ellátása 4105 

- problémái 4120 
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Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek - 2417 

Mihalovics Zsigmond - 4403 

Mindszenty József - 1301 

ministránsok; ministránsfoglalkozás - 2116; 30. § 
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mise lásd még szentmise, stóla  

- adomány 2123 

- családok részére 2229 

- diák  1222 

- hallgatási kötelezettség 4209 

- ifjúsági  1414;  

- könyv 2117 

- pénz (temetési stóla) 2114 

- rend 3186 d; 28. § 

- szöveg kiválasztása 2117 

- temetési  2114; 28. §  

misszió  

- a médiákban 4. § 

- az Egyház küldetése 3. § 

- feladatok átgondolása 1111 

- felkészültség 3516 

- gyakorlati módja 4104; 4305 

- Karitász küldetése 4409 

- koordinálása 3414; 4112; 4117 

- lelkipásztori célzatú vállalkozás 3104 

- szerzetesek küldetése 3407 

- társadalmi 75. § 

mozgalmak lásd még lelkiségek 

- a hitoktatásban 1214  

- a plébánián 1222; 3321; 3324 a,b; 3525 

- céljai 3322 

- eredményeik hasznosítása 3526 

- feladatai 3315; 3324b 

- feladatuk a hivatásgondozás 2413 

- felelősei kapcsolatot tartanak a családpasztoráció felelősével 36. § 

- ifjúsági pasztorációja 21. § 

- jellemzői 3311 

- kapcsolatuk az Egyház vezetésével 3325; 3350 

- kapcsolatuk intézményekkel 3408; 4521 

- megismerésük 1421 

- megismertetésük a papképzésben 2433 

- múltjuk 3320 

- munkájuk összehangolása 19. § 
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- papok részvétele 2330 

- pasztorális szakterület osztályához tartoznak 3181 

- segítése 1420; 65. § 

- szerepük a családpasztorációban 2225 

- szerveződése 2222 

- születése 3309 

- túlnőnek a plébánia keretein 3313 

munkanélküliek  

- a világi jogban 2511 

- hitoktatása 1206 

- segítése 4415 

munkatárs  

- a kegyelem -ai 1210 

- a pap mint  2420; 2423 

- Egyházi Bíróságé 59. § 

- egyházmegyéé 3108; 3517; 3536 

- karitász  4404; 4417; 4418; 76. § 

- papságé 1420; 3414; 4131 

- plébániáé 3164; 3184; 3337 

- plébánosé 3144; 3155; 3165; 3306; 3328; 3332 

- püspöké 3104; 49. § 

- világi  3204; 3209; 3414  

munkaviszony  

- diákonusé 2507;2509; 2510; 2513; 44. §; 45. § 

- világiaké 3164 

múzeumok - 4523 

műalkotások - 3203 
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N 

nagyböjt - 1112; 2228; 4421; 1. § 

nagycsaládok - 2217; 2222; 4421 

nagycsütörtök - 1416; 2121; 2336 

nagypéntek - 2121 

nagyszeminárium - lásd szeminárium  

nagyszombat lásd  húsvéti vigilia 

- 4112 

nemzetiségek; nemzetiségi 

- hagyományok ápolása 4113 

- képviselőik a PT-ban 53. §; 56. § 

- liturgia 2115; 4114; 4131 

- pasztorációja 4120; 4130 

- plébánia 4115; 56. § 

nyugdíjasok - 2217; 2327; 2510; 4421; 49. § 

O, Ö 

oktatás lásd még iskola, papnevelés 

-egyházi 1301; 1307; 2515 

- ökumenikus 1310 

 ordinárius lásd még főpásztor, helynök, vicarius 

- 1204; 3111; 3170; 3315; 3325; 3326; 3536; 72. §; 75. §  

- jelentés  -nak 3149; 3152; 3170 

- joga 1305; 3109; 3113; 27. § 

osztályok - 3131; 3184 

ökumenizmus, ökumenikus, lásd még egységhét 

- istentisztelet 4209; 72. §; 74. § 

- kapcsolatok 4206; 4215 

- megélése 2233; 4412 

- mozgalom 4201-4202; 4210; 71. § 

- tennivalók  4216 

- testvéri együttműködés 4211; 4212 

Ökumenikus Tanács - 4210 
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örökségek lásd még hagyaték, végrendelet  

-3110; 3217 

P 

Pál (Szent) - 2306; 3204; 3401; 4101; 4121;  

pap  

- a püspök munkatársa 1107 

- aposztata és öreg  gondozása 2332; 2344 

- díjazása; fizetése; 2113; 3204; 3207; 3216; 62. § 

- élete 2302-2304; 2307; 2315; 2316; 2321; 2324-2332; 2335; 2336; 

2340-2345; 2348; 2404; 2407; 3204  

- feladatai 1111; 1306; 2126; 2237; 2308-2310; 2313; 2314; 2325; 2332; 

2348; 2409; 2504; 3104; 3144; 3167; 3186; 3303; 3322; 3524; 

3533; 3541; 4124; 4123; 4414; 4507; 4. §; 40. §; 41. § 

- halála 3170; 41. § 

- helyettesítése 3153; 3509- 3511; 3. §; 27. § 

- Isten munkatársa 2420 

- joga 3167; 28. § 

- kacsolata a hívekkel és más papokkal 2333; 3157; 3416; 3513; 3541;  

- kötelessége 2333; 39. § 

- küldetése 1104; 2309; 2410; 3426; 3532 

- lelkiélete 2310; 2317; 2318; 2320-2325; 2328; 2333; 2335; 2337; 2338; 

2347; 39. §; 40. § 

- lelkipásztori munkája által ajándék 2311 

- munkatársai 1107; 2346. 2512. 3414;  

- öltözete 2129 

- problémái 2328; 2348 

- szabadsága 2322; 2326-2327; 2341 

- világi közhivatalt csak engedéllyel vállalhat 4507 

papi lásd még Egyházmegyei Papi Szenátus 

- celibátus 2303 

- erkölcs 2316 

- erőforrások 3186 

- hivatás 2116; 2203; 2301; 2404; 2415; 2418; 2420; 2429; 2443; 2445; 

2446;  

- közösség 2329-2331; 2335; 2336; 2342; 2345; 3157; 3170; 3533; 39. § 

- összejövetel 3170 
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- szolgálat 2112 

Papi Szolidaritási Alap - 62. § 

papság lásd még világi hívek általános papsága 

- általános 1107; 3302; 3307; 3502; 3504  

- elosztása 3186 

- felkészültsége 3209 

- létszáma 3209 

- szolgálat 2312- 3144 

- tájékoztatása 1315; 3536 

paphiány - 2112; 3186; 3518; 3538; 4123; 27. § 

papnevelés, papképzés, papnevelő lásd még elöljárók 

- 1113; 2407; 2409-2411; 2419; 2421; 2427; 2428; 2433; 2437; 2438; 

2440; 2463; 49. §; 63. § 

papnövendékek lásd még kispapok 

- 2342; 2419; 2421; 2428; 2434; 2438; 2440 

pápák 

- II. János Pál  - 1102;1306; 2237; 2348; 3524; 3530; 4105;  4202; 4210 

- XII. Pius - 3408 

paraliturgia - 1416; 2130 

párbeszéd  

- a lelkiségek között 3526 

- a PT feladata 52. § 

- egyháziak egymás közt 3416 

- evangelizációban 4302 

- házasságban 2207 

- nem keresztényekkel 4304; 4305 

- ökumenizmusban 4216; 4302 

párt 

- diákonusok részvétele  44. § 

- papok részvétel 4507 

pasztoráció  

- a lelkipásztori tervben 4132 

- az ifjúsági referens feladat 1422;  

- családoké 2127; 2234 

- hallássérülteké 77. § 
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- ifjúsági 20. §; 21. §;  

- Karitászban 4420; 4421 

- nemzetiségi 4130; 56. § 

- plébániai 1224; 3159 

- régiói 3173; 3174; 3175; 3327; 3348. 4420; 4421; 20. § 

- sajátos csoportoké 4132; 70. § 

- szerzetesek bekapcsolódása 3414 

Pasztorális Tanács 

- 1225; 3134; 3140; 3185; 3536; 3537; 3543; 3544;  

- szabályzata 51 §-56. § 

Patrona Hungariae Gimnázium - 2417 

Pázmány Péter - 1301;  4112 

pedagógia 

- a hitoktatásban 1207; 6. § 

- ismerete 1319; 2431; 17. § 

pedagógus lásd még iskola 

- egyházi iskolában 3161; 17. § 

- heti óraszáma 8. § 

- hitoktatást gátolhatja 1221 

- katolikus 1310;  

pénztárkönyvek-  3170 

periodika - 3343; 3344 

perköltség -  59. § 

perselyezés - 2116 

plébánia lásd még egyházközség 

- adminisztrációja 3152; 3341; 3538 

- ellenőrzése 3159 

- feladatai és jogai 3184; 3205; 35. §; 

- fogalma 3144; 3304 

- kapcsolata a családokkal 2220; 2225 

- kapcsolata a hívekkel 3305; 3328; 3329 

- kapcsolata a nemzetiségekkel 4113; 4115; 4131 

- kapcsolata a papnövendékekkel 2415; 2428 

- kapcsolata a szerzetesekkel 3417; 67. § 

- kapcsolata az egyházi vezetéssel 2236; 3323 
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- kapcsolata más plébániákkal 3327; 3346; 3539 

- karitász munkája 4122; 4403 

- központ; 3176; 3308; 3312; 3313; 3318; 3321; 3324 

- megújulása és a mozgalmak 3334; 3525; 65. § 

- szervezése 3114; 3151; 3186;  

- támogatásának rendszere 3216 

- tanács 3159 

- ügyeleti idő 3228 

- vezetése 3148-3150; 3306; 3319 

plébános lásd még pap 

- 75 éves korban nyújtsa be lemondását 3154 

- a hitoktatókkal közösséget alkosson és segítse őket 1224; 3160 

- a plébániai közösséget a püspök megbízásából vezeti 3306 

- első munkatársa a káplán 3154 

- feladata a szentségi katekézis 1205; 2127 

- felelős az anyagi javakért 3149; 3150 

- helyben lakása 3157 

- látogassa a betegeket 1225 

- látogassa a hittanórát 1223 

- működjön együtt a hitoktatókkal 3509 

- működjön együtt világiakkal 3329; 3338 

- ökumenikus istentiszteletet kezdeményezhet 72. § 

- szabadsága 2326; 3153; 57. § 

- támogassa az egyesületeket 65. § 

- törődjön munkatársaival 3156; 3165; 3332 

Polikárp (Szent) - 2501 

Prímás - 3105 

Prímási Főszentszék lásd még Érseki Bíróság, Főszentszék 

- 3132; 3133; 59. § 

Prímási Levéltár - 3122 

pszichológia 

- ismerete a papképzésben 2431 

Pünkösd; pünkösdi 

- első 1101 

- lelki  programok 1112; 1. § 

- virrasztás 1416 
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Püspöki Konferencia - 2107; 2123; 2436; 2505; 2509; 3110; 3135; 

3144; 3542; 4. §; 16. §; 44. §;  61. §  

püspöki tanács - 3117; 3128; 3141; 3178  

R  

rádió - 2447; 3416; 4. § 

referens lásd még szakreferens, szakpasztoráció 

- családpasztorációs 2234; 2236; 36. §; 37. § 

- fajtái 3181; 3183  

- felnőttképzésé 3545 

- ifjúsági 1422; 5. §; 21. § 

- kinevezése 3128; 3418; 3545 

- kulturális 4523 

- médiáé 321; 3183; 3344; 79. § 

- mozgalmak és egyesületek - e 3350 

- segítői 3134; 3141;  

- társadalmi kapcsolatoké 4414; 4418; 78. § 

regionális központ- 3176; 66. § 

rekollekció lásd még továbbképzés 

- diákonusok részvétele 2514 

- feladata 2321; 2342 

- papok részvétele 2318; 3170; 39. § 

- szervezése 2337 

rendezvények  

- családi 2220; 2233 

- ifjúsági 1205; 1422  

- lelki 3414 

- plébániai 1205; 2230 

részegyház  

- állandó jelleggel megalapított közössége a plébánia 3144 

- az Egyház képmása 3102 

- együttműködése a világegyházzal 3524 

- feladata 3104  

- fogalma 3103 

- részvétele a PT 3134;  
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ruhák  

- liturgikus - 2129; 63. § 

S, SZ 

Slachta Margit - 4403 

spiritizmus - 3528 

spirituális  

- egyházmegyei 2337; 2514 

stóla - 2129; 3213 

szabadnap - 2341 

szabadság  

- a nevelésben 1306; 4518 

- emberi döntés 1401 

- kispapoké 2408 

- Krisztus követésében 3402 

- papé 2112; 2322; 2326; 2327; 3114; 3153; 3348; 3507; 40. §; 57. § 

- világiaké 3507 

szakbizottság 

- létrehozása a a PT-ban 54. § 

szakosztály  

- plébániai 3170 

szakpasztoráció 

- feladata 3347; 69. § 

- káplán megbízatása 3155; 3156 

- működése 3333; 3335; 3340; 3414; 66. §; 69. §  

- szempontjainak vizsgálata 2339 

szakreferens lásd még referens  

-  ek koordinálása 3175 

- feladata 3129 

szaktanácsadó 

- főpásztoré 3134 

szakvikárius - 3184; 3545; 4420; 78. § 

számadás (egyházközségi, templomi) 
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- beküldése 3170 

- felülvizsgálata 3124 

- jóváhagyása 3114 

Széchenyi György - 1301 

személy  

- jogi 1305; 3138; 3310 

személyes  

- állásfoglalás 1404 

- felelősség 3531 

- hivatás 4501 

- jelenlét 3104; 3303 

- kapcsolat 2127; 2304; 2310; 2316; 2319; 2438; 3318; 3323; 3324; 

3326; 3328; 3517; 3544 

- kötödések 1219 

- példa 2332; 2418 

- segítség 4415 

- tanúságtétel 1113; 3311 

személyi  

- feltételek 1307 

- méltóság 3505; 4518 

- plébániák 3145; 3333; 3336; 4113 

- változások 50. § 

személyiség 

- kibontakozása 2419; 3407; 4106 

szeminárium, szemináriumi  lásd még papnevelés, papnövendék 

- felvétel 2429; 2430; 43. § 

- hivatás kifejlődésének helye 2405 

- kapcsolat a papsággal 2437; 2440 

- képzés 2419; 2421; 2422; 2428  

- közösség 1410; 2406; 2420 

- lelki élet 2424 

- nyíltság 2439 

- pasztorációs gyakorlat 2434 

- tanulmányok 2331; 2430 

- újra indulása 1306 

szemlélődés - 1415 
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Szent Antal persely - 4404; 4419;  

Szent Erzsébet Karitász Központ lásd még Karitász 

- 3182; 3205; 4122; 4406; 4414; 4418-4420; 77. § 

szentek - 2133 

szentbeszéd lásd még homília 

- a szentségek kiszolgáltatásakor  

- az igehirdetésben 1105 

- tanítása 2410 

szentelmények 

- az igehirdetésben 1110 

- végzése 2128; 2130; 2501 

Szentírás 

- a családi életben  

- a kegyelmi élet forrása 1413 

- a közösségben 2445; 15. § 

- a megújulásban 1103 

- az igehirdetésben 1118; 2501; 2. § 

- Isten szava 4202 

Szentírástudomány -  2324 

szentmise lásd még mise 

- a családi életben 2229 

- a papi közösségekben 2338; 3170 

- nem lehet anygiak függvénye 2113 

- pap hiányában 27. § 

szentségimádás 

- ifjúsági 1414; 1415 

- plébániai 2119; 2122; 33. § 

Szentszék - 2505; 3138; 50. §; 71. § 

szenvedélybetegek - 4125 

szeretet - 1412; 2201 

szertartó - 3120 

szerzetesek 

- a betegellátásban 4123 
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- a hitoktatásban 1218 

- a Karitászban 4123; 4403 

- a médiákban 4. § 

- a plébániák ellátásában 3146; 3147; 3186; 3417; 68. § 

- a világban 3407; 4414 

- az egyházmegyében 2345; 3414; 3418; 56. §; 67. §; 69. § 

- az oktatásban 1301; 1308; 1318 

- értékei 3412 

- feladatai 3406 

- lelkipásztorkodásban 2327; 2417; 3349; 3413 

- támogatása 3416 

szerzetesi 

- élet megismerése 2445 

- élet megújulása 3405 

- harmadrend 3310 

- hivatások 2404; 2415; 2446; 3411; 3415 

- közösség 1410 

szexualitás - 2212; 2226 

szociális munka - 3416; 4402 

Szociális Testvérek Társasága - 2417; 4403 

Szűz Mária, (Boldogságos , Istenszülő Szűz) - 2134; 2304; 2426; 

4214 

T 

tabernákulum - 2119 

tábor, túra  

- hivatásgondozás eszköze 2418; 2443 

- papnövendékek részvétele 2440  

- plébániai közösség alakulását segíti 3324 a 

tájékoztatás  

- főpásztoré esperes útján 3170  

- híveké 1315; 3536; 3544; 4523; 61. § 

- papoké 1315; 3186; 3349; 3536 
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tanács lásd még Főszentszék; Gazdásági Tanács; Pasztorális Tanács; 

Püspöki Tanács; Tanácsosok Testülete; Tanácsadó Testületek; 

Ökumenikus Tanács 

- családpasztorációs  2234; 36. § 

- egyházközségi 3159 

- egyházmegyei 3104; 3141 

- evangéliumi 3401; 3402; 3403; 3407; 3408-3409 

- lelkipásztori  segítse a szemináriumi előljárókat 2440 

- vagyonkezelőé 3127 

- világiak részéről 3104; 3510 

Tanácsadó Testületek - 3134, 3185 

Tanácsosok Testülete - 3125; 3134; 3136-3138; 3185 

tanítóhivatal - 2134; 2324; 3507 

tanítvány 

- Jézusé 1401 

tankönyv 

- felnőtképzéshez 3520 

társadalom  

- elesettjei érdekében szól az Egyház 4518 

- erkölcsi értékeit védi a keresztény ember 4208 

- értéke az egyházi műemlék 3203 

- felmérése 4104 

- fiatalok befolyása 1402 

- iskolák részére kitüntetetet helyet ad 1303 

- jellemzői:1302, 3516, 4518 

- keresztények jelként példát adnak neki 1420; 2232; 3527 

- kisebbségek élnek benne 4105 

- követelménye pedagógusok alkalmazásánál 3161 

- segítséget ad a katolikus neveléshez 1302; 1304 

társadalombiztosítás  

- diákonusé 2509; 2513; 

- intézésére szakembert kell alkalmazni 3209 

társadalomtudomány 

- oktatása a szemináriumban 2431 

társulás 
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- egyházi - együttműködése a Karitásszal 77. § 

- egyházi - együttműködése a plébániával 3313  

- egyházi - részvétele a PT- ban 53. §; 56. § 

- egyházi megbízást kaphat apostoli tevékenységre 3349 

- egyházmegyei -ok nyilvántartása 3351 

- hagyományos egyházi  3309; 3310 

technikai eszközök - 3341, 3345 

temetés  

- alkalom az igehirdetésre 1110 

- egyházmegyei szervezete 35. § 

- főpásztori engedéllyel világi is végezheti 34. § 

- papoké 3170 

- TEKOR 35. § 

- ügynöki megbízásra nem végezhető 34. § 

- végzésére jogosult 35. § 

templombúcsú -  3170 

templomigazgatóságok  

- betegek szentségének kiszolgáltatásában vegyenek részt 2124; 3146; 

3147; 3186 

- megszűnésük várható 3186 

- működésük 3146-3147 

titkár  

- EPSZ-é 48. §; 50. § 

- érseki 3119 

- Hivatásgondozó Bizottságé 42. § 

továbbképzés lásd még rekollekció 

- 2323; 2325; 2340; 3170; 3183; 39. § 

tömegkomunikáció lásd még média 

- evangelizálás formája 1113; 3416 

tömegtájékoztatás 

- Egyház védi 4518; 4522 

- oktatás-nevelés szolgálatában 1305; 1315 

tridium - 1112 

tudomány 

- előevangelizálás eszköze 1106 
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- kapcsolata az Egyházzal 4521 

- művelése a világiak sajátos feladata 1107; 3506 

- referense 3183d 

- szent  2325; 2340 

Turisták Lelkigondozásának Bizottsága - 3182 

U, Ű 

újraevangelizáció lásd még lelkiségek és mozgalmak 

- 3311; 3322; 3540; 4408 

üdvösség lásd még Egyház 

- 1102; 1103; 1203; 1210; 2101; 2237; 2305; 3101-3103; 3305; 4301; 

4409; 4502 

ügyvédi költség - 59. § 

V 

vagyonbiztosítás - 3215 

vagyonkezelő lásd még Gazdasági Tanács 

- kinevezése; feladatai 3125-3127; 3137 

vagyonkezelés 

- egyházmegyei 3124; 3126 

- rendkivüli 3110; 3137 

választott nép - 4301 

Vatikáni Zsinat (második) 1102; 1302; 1404; 2335; 2404; 2501; 3134; 

3135; 3140; 3201; 3309;  3401; 3407;  3502; 3518;  4202;  4206;  

4216;  4301;  46. §;  67. § 

végrendelet lásd még hagyaték 

- ajánlatos készíteni 63. § 

- esperes hajtsa végre 3170 n 

vigilia lásd húsvét, húsvéti 

vikárius lásd még Általános Helynök; Püspöki Helynök 

- diakonális szakterületé 4418; 70. §; 77. § 

- pasztorális szakterületé 3350; 19. §; 20. §; 21. § 

- püspöki  3418 
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- szakterület a 3128-3129; 3141; 3176; 3180; 3331; 66. § 

- szakterületén látogassa a plébániákat 3326 

- szakterületi 3331; 19. § 

- társadalmi-oktatási-kulturális szakterületé 5. §; 18. §; 78. §; 79. § 

világegyház - 1302; 2432; 3408; 3524 

világi; világiak; világi hívek 

- részvételük a PT-ban 3134; 3536; 53. §; 56. §.  

- áldoztathat 3153; 3511; 4123 a; 27. § 

- általános papságuk 1107; 3307; 3504; 3505 

- apostoli feladatai 3518 

- bekapcsolodásuk a liturgiába 2116;  

- egyházi közfunkciója 3506-3511 

- együttműködése a papsággal 2408; 3319; 3524 

- együttműködésük színtere a plébánia 3523 

- feladataikat meg kell fogalmazni 3531 

- felhatalmazásuk áldások végzésére 2128; 2130 

- hatalom 3202; 3206; 4507 

- helytállása 3513 

- hitoktatói megbizatásuk 6. §; 8. § 

- hitoktatók 1218  

- hitoktatók díjazása 8. § 

- hitoktatók továbbképzése 9. § 

- intézmény 3408; 69. § 

- jog 2509-2511; 2513; 3310; 44. §; 45. § 

- kapcsolatuk a főpásztorral 3517 

- kiképzése a hivatásébresztésre 2446 

- közösségi élete 3309 

- lelkigyakorlatuk 1111 

- levéltáros 3122 

- megbízás esetén végezhet temetést 34. § 

- megbízatásuk igeliturgia végzésére 3153; 27. § 

- missziós küldetésük 1111; 3. § 

- munkatársak díjazása 3204; 3216; 3337; 

- munkatársak lelki alakulása 3414b 

- öltözetük egyházi megbízatáskor (temetés; áldoztatás) 2129; 29. § 

- regionális megbízatást kaphatnak 3175; 3184 

- részvételük a lelkipásztori tervezésben 3541 

- részvételük iskolák alapításában 1301 
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- segítők 2231; 2417 

- stólát nem használhatnak 2129  

- szakterületi megbízást kaphatnak 70. § 

- személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata 3151 

- szerepvállalása 2231; 2446; 3164; 3186; 3209; 3337;  3505; 3506; 

3511; 3530; 3545; 4508; 4522; 37. § 

- tanúságtetele 3522 

- vezetők 1408 

virrasztás lásd még nagycsütörtök, nagypéntek 

- 1416; 2121 
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Z 

zarándoklatok lásd plébánia, esperes feladatai, közösség 

-1112; 1417; 2132; 2448; 3170 l; 3324; 4131 

zsolozsma, népzsolozsma 

- híveké (család; ifjúság) 1415; 2131; 2227 

- papoké 2131; 2318; 2333 

zsolozsmáskönyv - 63. § 

 

 


