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Az esztergomi fóegyházmegyei zsinat

Egyházmegyei zsinat tartásának a gondolata az esztergomi fáegyházmegyében
már 1987-ben felvetődött. Az elmúlt rendszer utolsó éveiben a magyar egyház
egyre jobban igényelte, hogy belső törvényei szerint élhessen. A körülmények
ezt egyre jobban lehetövé is tették. Ez az igény a leglátványosabban 1988-ban,
a Szent Jobb országjárásakor mutatkozott meg, és ez fejeződött ki az egyházme
gyei zsinat tartásári.ak a bejelentésében is, melyre a megfelelő egyházi törvények
betartása után szintén 1988-ban került sor. Paskai László bíboros prímás, eszter
gomi érsek a következő formában jelentette be az egyházmegyei zsinatot: "Az
egyházmegyei zsinatra vonatkozóan kikértem az EPSZ véleményét. Egyhangú
lag az a vélemény alakult ki, hogy szükséges volna az egyházmegyei zsinat
megtartása, és ez lendületet adna a papok és hívek tevékenységének az aktivi
zálására. Viszont csak jó előkészület után érdemes megtartani, amelyhez hozzá
tartozik a Paptestvérek és Hívek minél szélesebb körű bevonása, megkérdezése,
javaslataik kikérése. Ennek alapján hivatalosan is meghirdetem az egyházme
gyei zsinat összehívását, később meghatározandó időben, amikor a megfelelő

előkészületek már megtörténtek." (Az Esztergomi Erseki Főhatóság Körlevele 1988.
IV. Szent Gellért ünnepén.) A zsinat megtartásának szükségességét látványosan
igazolta az 1988 őszén tartott nagymarosi ifjúsági találkozó. Az egyházmegyei
zsinat témája igen nagy érdeklődéstváltott ki. Az előadók és a hallgatók nagy
lelkesedéssel és várakozással tekintettek a zsinat elé.

Hubert Jedin, az egyetemes zsinatok történetét bemutató könyvében a tri
denti zsinat történetének leírását így kezdi: "Mindnyájan azt kiáltották: Zsi
natot, Zsinatot - így számolt be Aleandro pápai nuncius az 1521-es wormsi
tartományi gyűlésről." (Breve storia dei concili, Herder-Morcellina 1978. 127.)
Majd a folytatásban a híres egyháztörténész leírja, hogy a történelmi adott
ságok, a protestantizmus, a politikai csatározások és a pápák erőfeszítései

hogyan tették lehetővé többszöri elhalasztás, újbóli meghirdetés és helyszín
kijelölés után a tridenti zsinat megvalósulását. Ezt olvasva önkéntelenül is
gondolhatunk az esztergomi zsinatra, hiszen az 1988-ban meghirdetett zsinat
sorsa, ha nem is ilyen világtörténelmi színtéren, de valamiképpen mégis ha
sonló formában alakult: az egyházmegyei zsinat tartásának az igénye és
szükségessége világossá vált, de a megvalósulásába beleszólt a politikai vál
tozás és a pápa is, 1991-re kitűzött lelkipásztori látogatásával.

A gyors változások egymásutánja, a politikai helyzet döntő fordulata meg
követelte a zsinat elhalasztását. Várható volt, hogy az egyházak helyzete
alapvetőenmegváltozik. Egy, a régi keretek közötti elsietett zsinat megtartása
biztosan nem eredményezte volna azt a megújulást, ami már akkor várható
lett volna egy egyházmegyei zsinattól, és azon keretek között meghozott ren-
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delkezések, lelkipásztori programok hamarosan felülvizsgálatra szorultak
volna, illetve jogosan éles kritikára adtak volna alkalmat.

Az 1988-as év eredménye volt II. János Pál pápa meghívása is lelkipásztori
látogatásra. Miután eldőlt a látogatás időpontja - 1991. augusztus -, az
előkészítés feladata annyira lekötötte a rendelkezésre álló energiát, hogy nem
volt mód a zsinat megfelelő előkészítésére. Tetézte ezt 1991-ben Mindszenty
bíboros földi maradványai hazahozatalának előkészítése és lebonyolítása is.
A zsinat előkészítésének elhalasztása némi csalódást keltett azok körében,
akik vártak rá, és remélték tőle a megújulást. Visszatekintve azonban minden
túlzás és részrehajlás nélkül megállapítható, hogy II. János Pál pápa lelki
pásztori látogatása az esztergomi zsinat előkészítésének fontos építőkövévé

lett. A Szentatya tanítása, beszédei, buzdítása, bátorítása és a látogatás tech
nikai előkészítése döntő lökést adott a zsinat megvalósulásához.

II. János Pál pápa magyarországi lelkipásztori látogatásának első program
ja az esztergomi papi és szerzetesi találkozó volt. A Szentatya beszédében a
halászból emberhalásszá lett apostolok példáját állította a magyar lelkipász
torok elé. Ezt mondta: "Emberhalász az, aki körülfogja az embereket az Isten
Országának valóságával, mint valami }itokzatos hálóval. Atkarolja őket

Krisztus Evangéliumának szavával. Az O testével és vérével táplálja őket az
Oltáriszentségben. A keresztvízzel bevezeti őket az új életbe, hogy új teremt
mény (2Kor 5,17) váljék belőlük, és örök életre való gyümölcsöt hozzanak"
(ll. János Pál beszéde Esztergomban, 1991. augusztus 16.). A szinoptikus Evan
géliumok leírása szerint a galileai halászok éppen rendezgették hálóikat, ami
kor Jézus a Genezáreti tó partján járva meglátta, és követésére hívta őket (vö.
Mt 4,18,22 és a párhuzamos helyek). A halászember alapvető gondja és érde
ke, hogy halászat előtt elrendezze és rendbe tegye hálóit. A halász a követ
kező vízre szállás előtt, a nagyobb zsákmány reményében a parton kiteríti
hálóját, hogy rendbe tegye, a foltot befoltozza, a szakadást megállítsa, és úgy
tegye csónakjába, hogy a vízen, a megfelelő időben eredményesen vethesse
azt ki. Mindezen fáradozásán a halfogás eredményessége múlik.

János Evangéliumában a feltámadt Jézus találkozik az apostolokkal, éppen
halásznak. Amikor partra húzzák a hálójukat, megszámlálják a befogott ha
lakat. A Szeritírás megjegyzi, 153 nagy halat fogtak. Az egzegéták szerint "a
halak bősége az apostoli misszió sikerére vonatkozik, tehát a 153 hal az egy
házi közösséget jelképezi, a nagy tömeg halat összefogó és szét nem szakadó
háló pedig az egyház egységét" (Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó III. Prugg
Verlag, 1989. 177.). Jézus tehát emberhalászokat hív, és azt akarja, hogy há
lójuk, az egyház erős legyen.

A papi találkozón, fentebb már idézett beszédében a pápa azt mondta,
hogy a magyar egyház hálója kicsi, mert létszámhiánnyal küszködik: "Most,
amikor a szabadság visszatért, gondot okoz, hogy létszámban annyira meg
fogyatkoztatok. Az aratáshoz több munkásra van szükség, papokra, szerze
tesekre és szerzetesnőkre, akik vállalják az új evangelizáció feladatát törté
nelmetek mostani ígéretes pillanatában" (4. p.). Aztán a Szentatya megláttatta
velünk azt is, hogy a hálónk lyukas, hiányoznak a szervezetek, a szerzete
seknek nincsenek házaik. Végezetül pedig utalt a háló rendezetlenségére és
arra, hogy szakadozott: "Ismerem azokat a nehézségeket, amelyek elsősor

ban Isten Népének egységét kezdték ki ebben az országban" (3. p.), Eszter
gomi beszédében rámutatott arra, hogy a magyar egyház ígéretes pillanatot
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él, az előbbre lépés feltétele gyengeségeinek az elfogadása, a múlt félretevése;
az előbbre lépés módja a kölcsönös kiegészítés, az egység megteremtése. Lá
togatásának utolsó napján a püspöki kar tagjaihoz szólt. Beszédének két rész
lete szempontunkból különösen is jelentős: "A Krisztus által akart egység egy
másik fontos szempontja. a papok együttműködésepüspökeikkel; a papok
harmonikus életéhez és szolgálatuk gyümölcsözőgyakorlásához szükséges a
szoros egység a püspökkel és a többi paptestvérekkel" (4. p.). A másik részlet
pedig így szól: "A 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 dolgozza
nak ki, amelynek megvalósításán mindannyian együtt fáradoznak. Itt az ideje,
hogy a ti országotokban is elinduljanak hasonló kezdeményezések, amelyek
hozzátartoznak az egészséges egyházi élet szokásos gyakorlatához" (10. p.).

A pápalátogatás minden helyszínen, így Esztergomban a papi és szerzetesi
találkozón is igen nagy feladatot és kihívást jelentett: az előkészítő bizottság
felállítása, az előkészítő megbeszélések hatékony megtartása, a szervezéssel
járó feladatok megoldása. A látogatás Időpontjánakközeledte, a feladat konk
rétsága lendítő- és húzóerő volt. A feladat nagysága magával hozta, hogy az
előkészítésben számosan részt vettek. Papok és világiak összefogására volt
szükség. Az egyes részterületek koordinálásának döntő szerep jutott. Az el
múlt időszakban múködésében és szerves fejlődésében korlátozott egyház
megyei központ számára a pápalátogatás volt az a lehetőség, mely nyitásra,
a feladathoz való felnövésre késztette. Kihívás volt, mely az esztergomi zsinat
előkészítéséhez szintén hozzájárult.

A pápalátogatás lezárulása után, a Szentatya buzdításával és a látogatás
szervezésének tapasztalatával kezdődöttmeg 1991-ben a zsinat tényleges elő

készítése.
A Püspökök Lelkipásztori Direktóriuma (Ecclesiae imago 1973.2.22 in: EV 4,

1945-2328) az egyházmegyei zsinat előkészítéséről a következőket írja: "Az
egyházmegyei zsinatot gondosan kell előkészíteni, azért, hogy valóban hasz
nos eredményeket produkáljon az egyházmegyei közösség fejlődése javára,
mind a zsinaton tárgyalt témák előkészítésérevonatkozóan, mind a közvéle
mény és a hívek lelkiismeretének a felkeltésével alkalmas információs eszkö
zök útján. A püspök kellő időben alakítson előkészítő bizottságokat, melyek
nek nemcsak klerikusok, hanem szerzetesek és laikusok is a tagjai, akiket alapos
gondossággal válasszon ki. A bizottságok tanulmányozzák mind az egyházme
gye központjában, mind az egyes plébániákon a zsinat elé tárandó kérdéseket,
tanulmányozzák azok különbözö összetevőit (teológia, liturgia, kánon, szociális,
karitatív szempont, szakosodott lelkipásztorkodás, lelki élet)" (164. p.).

Ennek megfelelően az egyházmegyei zsinat előkészítésének első lépése a
zsinatot előkészítő bizottságok felállítása. Az esztergomi zsinat esetében elő

ször a központi koordináló bizottság alakult meg kilenc tagból: az egyház
megyei kormányzat, szakértők, teológusok és egyházjogász, valamint a lel
kipásztorkodó papság képviselőineka részvételével. A tornyot építő ember
és a hadba vonuló király szentírási példabeszédének tanítását megvalósítva,
a zsinat előkészítésénektényleges elindítása és a zsinati bizottságok felállítá
sa előtt számos kérdés várt tisztázásra: a zsinat jellege, az előkészület időtar

tama, a zsinat célkitűzése, jelmondata.
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A zsinat jelIege

A kérdés a mi esetünkben kiéleződve fogalmazódott meg: jogi vagy lelki
pásztori zsinatot rendezzünk-e, és ebben kísértett az 1941-es utolsó esztergo
mi zsinat emléke. Hamar be kellett látni, hogy a kérdés így nem tehető fel.
Természetes, hogy a zsinatnak lelkipásztorinak kell lennie, de nem szabad
azt sem elfelejteni, hogy utoljára ötven éve volt zsinat hazánkban. Sem a II.
Vatikáni zsinat után, amely az egyházmegyei zsinatok tartásának szokását
felélesztette (vö. Christus Dominus 36.), sem pedig az Egyházi Törvénykönyv
életbelépése után, mely szabályozta az egyházmegyei zsinat tartását (vö. 460.
és a kk. kánonok), egyik magyar egyházmegye sem tarthatott egyházmegyei
zsinatol. A végletes megfogalmazásban egyébként az a téves szemlélet fogal
mazódik meg, mely a jogot sajátos céljától elszakítva szemléli, feltételezve,
hogy csak önmagáért van. A helyesen értelmezett egyházjog, az Egyházi Tör
vény kánonjai és azok az egyházmegyei szabályok, melyekre éppen egy egy
házmegyei zsinat tehet javaslatot, a lelkipásztorkodást szolgálják. Tehát a
kérdés nem így fogalmazódik meg, hogy "jogi zsinat" vagy "lelkipásztori
zsinat". Hozzá kell még ehhez tennünk, hogy az Egyházi Törvénykönyv ká
nonjai, az egyetemes egyház életét szabályozó törvények előírják, illetve le
hetőséget adnak arra, hogy éppen a lelkipásztorkodás megszervezése érde
kében a megyéspüspök hozzon helyi törvényeket, szabályokat. A katolikus
nevelés témakörében a katolikus iskolákról az Egyházi Törvénykönyv, hogy
egy aktuális példát említsünk, így rendelkezik: "A megyéspüspököt illeti a
területén lévő katolikus iskolák felügyeletének és ellenőrzésének joga, még
akkor is, ha szerzetes intézmények tagjai alapították vagy vezetik őket.

Ugyanígy ő illetékes a katolikus iskolák általános rendjét megszabó előírások

kiadására is" (806. kánon). Ezen szabályok, egyházmegyei törvények megal
kotásának jó része a magyar egyházban váratott magára. Mindezt figyelembe
véve fogalmazódott meg a zsinat jellege: az esztergomi főegyházmegye zsi
nata lelkipásztori zsinat lesz, mely javaslatot tesz a lelkipásztorkodást szabá
lyozó egyházmegyei szintű törvények megalkotására is.

A zsinat előkészítésénekidőtartama

A zsinati előkészület idejére vonatkozóan egy másik félelem is élt a zsinat
elindulása előtt: a zsinati ülések gyors megtartásával az egész "össze lesz
csapva". A világegyház gyakorlatában találni példát olyan egyházmegyei zsi
natra, melynek előkészülete igen hosszú időre, 4-5, sőt még ennél is több
évre elhúzódott, de van tapasztalat arra is, főleg amerikai területen, hogy
rövid előkészület után tartják a zsinat üléseit. A sajátos helyzetet figyelembe
véve alkalmasabbnak látszott egy nem túl hosszú előkészületután megtartott
zsinat, melyhez kapcsolódik egy ötéves lelkipásztori terv kidolgozása. Ezzel
már a zsinat célját is érintettük, de mielőtt ennek bővebb kifejtéséhez kezde
nénk, tisztázzuk, mi is tulajdonképpen az egyházmegyei zsinat.

Az Egyházi Törvénykönyv ezt mondja: "Az egyházmegyei zsinat a rész
egyház olyan kiválasztott papjainak és más Krisztus-hívőinek gyűlése, akik
az egész egyházmegyei közösség javára a megyéspüspöknek segítséget nyúj
tanak az itt következő kánonok szerint" (460. k.). Az egyházmegyei zsinat
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kiemelkedő formája a megyéspüspök és az egyházmegyei közösség együtt
működésének. A meghatározás egyik fontos része, hogy az egyházmegyei
zsinat egy részegyház gyűlése; feladata, hatásköre elsődlegesena részegyház
életére irányul. A kánon másik fontos eleme, hogy az egyházmegyei zsinat
nem törvényhozó testület, hanem abban csak segítséget nyújt a megyéspüs
pöknek. Jogi nyelven a megyéspüspök egyik tanácsadó szerve.

A zsinat célja

A Püspökök Lelkipásztori Direktóriuma és az idézett kánon is hangsúlyozza,
hogy az egyházmegyei zsinat megtartásának célja az "egyházmegyei közös
ség java", illetve annak .fejlödése" . A magyar egyház és sajátosan az eszter
gomi főegyházmegyehelyzetében mi tehát a célja a zsinatnak?

Az elmúlt negyven év gyakorlata azt a reflexet alakította ki, hogy minden
lelkipásztor a maga területén próbálta tenni azt, amit tudott, amit lehet, illetve azt,
amit mert. Kívánatos volt, hogy erről minél kevesebbet beszéljen, rninél keveseb
ben tudjanak róla. Bár ez a tény a múlt rendszer utolsó éveiben egyre jobban
oldódott, a beidegződések és a kialakult gyakorlat tovább élt. Az egyházmegyei
zsinat célja, hogy lehetőséget teremtsen a helyzetfelmérésre és a lelkipásztori fel
adatok közös megtervezésére. A zsinat természeténél fogva az egész közösség
bevonását célozza, szervezése, lebonyolítása és hatása érinti az egész egyházme
gye életét, s alkalom arra, hogy egy egyházmegye a zsinat előkészítése és megtar
tása alkalmával megélje közösségi mivoltát. Az egyházmegyei zsinat akkor ered
ményes, ha általa megfelelő módon és arányban megjelenik a püspök körül az
egyházmegye közössége, papok, szerzetesek és világi hívek. Különösebben nem
kell hangsúlyozni, hogy mennyire szükséges ez a mi egyházmegyé(i)nk életében
is. A zsinat nem lehet csak helyzetelemző, az idézett direktórium az egyházmegye
fejlődését jelöli meg célul. Az esztergomi főegyházmegye működőképességének a
biztosítását tűzte ki célul. A .rmlködóképesség" kifejezés nem egészen megfelelő,

de a technikai életből vett képzettel jól kifejezi a célt: a zsinat szembe akar nézni
az egyházmegye helyzetével, azokkal a lelkipásztori adottságokkal és tényezőkkel,

melyekkel az elkövetkező öt évben számolni kell, és ezt figyelembe véve akarja
megtervezni az egyházmegye közös életét, lelkipásztori tervét.

A zsinat mottója

Szokás, hogy az egyházmegyei zsinat mottót választ. A mottó rövid formá
ban szintén kifejezi a zsinat jellegét és célkitűzését. A mi zsinatunk jelmon
datául mindenképpen szentírási idézetet kerestünk, olyat, ,~ely elsősorban

annak lelki tartalmát fejezi ki Krisztus-központú formában. Igy született meg
a jelmondat: .Eliűnk méltóan Krisztus Evangéliumához" (Fil 1,27). A központ
Krisztus Evangéliuma, mely az egyház küldetése. Jézus az apostolokra bízta
Evangéliumát: "Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot
minden teremtménynek" (Mk 16,15). Az apostolutód, a megyéspüspök elsőd

leges feladata, hogy ezt az Evangéliumot őrizze, ezt hirdesse és ezt adja to
vább. Az Evangélium azonban nem egy tan, hanem élet, az Evangélium hir
detése elsősorban az életpélda. Jézus a Hegyibeszédben azt mondta: "TI vagy-
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tok a föld sója... Ti vagytok a hegyre épült város..." (Mt 5,13.14). Elj nemcsak
az egyénre vonatkozik, hanem a közösségekre is. Gondoljunk Szent Pál le
veleire, melyekben Pál mindig utal arra, hogy egy-egy közösség életével pél
dát ad a többinek (vö. lTessz 1,7). Az Evangélium hiteles hirdetése annak
közösségi megélése. A zsinat alkalom arra, hogy az egyházmegyei közösség,
papok, szerzetesek és világiak a püspökkel szorosan együttműködvemegél
jék ezt a küldetést. Só és világosság legyenek. Ez a küldetés ugyanúgy érvé
nyes az egyház közössége, mint kifelé a nem hívők felé.

A Szentatya idézett szavai hangsúlyozták, hogy az egyházi élet szokásos
gyakorlata az egyházmegyei zsinat megtartása, így a magyar egyház, azok
az egyházmegyék, melyek egyházmegyei zsinatot tartanak, ezáltal is vissza
térnek a világegyház vérkeringésébe. Otven év után, a jelen helyzetben egy
házmegyei zsinatot tartani elsőként nagy és felelősségteljes, de egyben szép
feladat is. Az egyháztörténelemben minden zsinatnak megvolta maga törté
nete, a kihívás, mely létrehozta, megoldandó feladatai, kiemelkedő és meg
határozó személyiségei, megpróbáltatásai, küzdelmei, megoldásai, bezárása
és befogadásának, életre váltásának hosszú folyamata. Ez bizonyára nemcsak
az egyetemes zsinatoknál van így, de az egyházmegyeieknél is. Adott korban
mindezt vállalni kell. Az elkezdést, az elsőként való elkezdést, a hibákat és
hiányosságokat, de ugyanakkor a történelmi pillanat megragadását és azokat
az eredményeket is, melyeket reményeink szerint az esztergomi egyházme
gyei zsinat terem, és amit igazán majd csak az egyháztörténetírás fog tudni
lemérni. Az esztergomi zsinat elindításakor mindez tudatosult.

Az előkészítés

Az előkészítés megszervezése a bizottságok felállításával folytatódott. A bi
zottságok témáinak kijelölése külföldi egyházmegyi zsinatok példáját követ
te, ügyelve arra, hogy a kijelölt témák az egyház küldetését az egyház tagjai
felé és kifelé, az egyházon kívül állók felé egyaránt kifejezzék. Az egyes bi
zottságok területei között természetesen vannak átfedések, a koordináció fel
adata ezek egyeztetése, összehangolása.

A témakörök kijelölése mellett talán még fontosabb a bizottságok vezető

inek a kiválasztása. Olyan személyek kaptak felkérést és megbízatást, akik
azon a területen korábbi működésük során megmutatták, hogy képesek lesz
nek az egész egyházmegye számára kamatoztatni tapasztalataikat. Ez magá
val hozott egy szükséges fiatalítást is. A bizottságok vezetői szabad kezet
kaptak munkatársaik kiválasztásában, akik szintén főpásztori megbízatásra,
önként dolgoznak a bizottságokban. A lelkipásztorok mellett (33%) nagyobb
részük világi Krisztus-hívő, férfi és nő, családos és egyedülálló, tapasztaltabb
korú és fiatal (66%). Az Egyházmegyei Törvénykönyv a zsinaton résztvevők

ről a 463. kánonban rendelkezik. A kánon első paragrafusa a klerikus részt
vevők mellett az 5. pontban rendelkezik a világi Krisztus-hívőkről: "Az egy
házmegyei zsinatra mint a zsinat tagjai meghívandók és rajta részt venni
kötelesek: világi Krisztus-hívők és a megszentelt élet intézményeinek tagjai,
akiket a megyéspüspök által meghatározott módon és számban a pasztorális
tanács választ, vagy ahol ilyen tanács nincs, a megyéspüspök által meghatá
rozott mód szerint jelölnek ki." Ugyanennek a kánonnak a második parag-
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rafusa még további lehetőséget biztosít: "Az egyházmegyei zsinatra a me
gyéspüspök zsinati tagként másokat is meghívhat, akár klerikusokat, akár a
megszentelt élet intézményeinek tagjait, akár világi Krisztus-hívőket." Az
Egyházi Törvénykönyv megjelenése után tartott 1987-es püspöki szinódus s A
Krisztus-hívő laikusoknak az egyházban betöltött hivatásáról és küldetéséről" tár
gyalt. A szinódus után megjelent apostoli buzdítás, a világiak részvételéről

az egyházmegyei zsinaton a következőket írja: "A világi hívők részvételét az
egyházmegyei zsinatokon és a helyi zsinatokon (akár tartományi, akár ple
náris), az Egyházi Törvénykönyv szabályozza. Ez jó hatással lehet a közösség
alakulására és segítheti a helyi egyház küldetésének teljesítését mind a saját
határai között, mind ugyanazon egyháztartománynak a többi helyi egyházzal
vagy a püspöki konferenciával fennálló kapcsolatában." (Christifideles laici 25.
pont.) Végezetül pedig újból utalhatunk II. János Pál pápának magyarországi
lelkipásztori látogatása során püspök atyáinknak mondott szavaira: .Külö
nösen pedig tudjatok együttműködni a világi hívekkel! Történelemetek fo
lyamán többször játszottak meghatározó szerepet a hit ébresztésében és meg
őrzésében... A Zsinat ráirányította figyelmünket a világiak értékes és egye
dülálló szerepére, amit az egyházban betöltenek..." Az esztergomi egyházme
gyei zsinat előkészítése, a bizottságok vezetőinek, munkatársaiknak és a zsi
naton résztvevőknekkiválasztása ennek szellemében folyik. Talán fölösleges
is mondani, hogy alaptalanok azok a félelmek, melyek szerint az esztergomi
egyházmegyei zsinat "klerikális" lesz, csak a papok dolga, a hívek kizárásá
val. Mind az előkészítésben. mind a zsinat üléseinek a megtartásában nagy
hangsúly került már eddig is és kerül ezután is a világi hívek minél aktívabb
bevonására. Az egyházmegye számít az elkötelezett és arra felkészült világi
ak bekapcsolódására. Nagy öröm az, hogy ez eddig a legeredményesebben
éppen az Ifjúsági Bizottság munkájában valósult meg, hiszen a fiataloké a
jövő, ők az egyház reménysége.

Tavaly nagycsütörtökön indította el Paskai László bíboros a zsinat előké

szítését, az olajszentelési mise végén, amikor megszentelte a szentolajokat, és
az egyházmegye köréje gyűlt papjai felszentelésükre emlékezve megújították
papi fogadalmukat a bizottságok munkatársainak a jelenlétében. Az egyház
megyét képviselő papok, szerzetesek és világiak megyéspüspökük köré gyűl

ve kérték a Szentleiket a zsinat előkészítésére, mert tudatában voltak és van
nak annak, hogy nem az emberi erőfeszítés mozgatja megújulási szándéku
kat, hanem csak eszközei a kegyelmi hívásnak, még akkor is, ha a zsinat
tényleges megvalósulása igen sok buktatót hordoz magában. Hiszen az elő

készület egyik legfontosabb feladatát így jelöli meg a Püspökök Lelkipásztori
Direktóriuma: "Végezetül a püspök ne fáradjon bele abba, hogy az egész
egyházmegyét fokozott imádságra buzdítsa a zsinati előkészület és a zsinat
ülései alatt, mivelhogy oly kimagasló ügyről van szó" (164. p.),

A zsinati előkészület mérlegét még korai lenne meghúzni. Az előkészüle

tek során igen hasznos tapasztalatok gyűlnek össze, zsinatot előkészítve ta
nulunk meg zsinatot előkészíteni, nyitott szívvel a Lélek indításaira és nyitott
szívvel egymás iránt, követve anyaszentegyházunk törvényeit és figyelmesen
hallgatva Szentatyánk tanítását.
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