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I. / 2022. 
 

Nr. 14 / 2022  ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD 

 

Az ökumenikus imanyolcadot 2022. január 18-25. között tartjuk. Az idei alapige: „Láttuk az ő 

csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2, 2). Kérem a kedves testvéreimet, 

hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az egység előmozdításáért. Lehet, hogy amit meg 

tudunk tenni nagyon kevésnek tűnik, mint az öt árpakenyér és a két hal ötezernyi embernek, de 

ha megtettük azt, ami tőlünk telik, remélhetjük, hogy a Jóisten is megteszi a maga részét.  
 

Nr. 15 / 2022  FEBRUÁR 5 – PAPOK, SZERZETESEK TALÁLKOZÓJA 

 

Ahogy az előző körlevelemben is jeleztem, február 5-én tartjuk a papok és szerzetesek 

hagyományos találkozóját. A találkozó 10:00 órakor szentmisével kezdődik a piarista 

templomban, majd a Gerhardinum nagytermében folytatjuk. Az idei találkozó témája: „A 

gyermekek plébániai-templomi hitoktatása és egyáltalán a gyermekekkel való foglalkozás”. Azt 

látjuk, hogy ott, ahol tömbkatolikusság van, nagy segítség az iskolai hitoktatás lehetősége. Ott, 

ahol viszont szórványban élünk – és egyházmegyénkben a legtöbb helyen ez a helyzet – ott 

hangsúlyozottan a plébániai hitoktatást kell nagyon komolyan vennünk, hisz az iskolában alig 

érjük el a gyermekeket. Amellett, hogy az iskolai hitoktatásról nem mondunk le, meg kell 

tennünk mindent, hogy plébániáink gyermekei – beleértve a filiákat is – ne maradjanak kellő 

hittani, lelki, egyházközösségi képzés nélkül. Meg kell tennünk mindent azért, hogy 

megszeressék templomukat és egyházközösségüket, hogy annak öntudatos tagjai lehessenek. 

Mivel katekétikai témáról van szó, erre az alkalomra meghívjuk a világi hitoktatókat is. Kérem a 

paptestvéreket, hogy segítsék őket, hogy eljussanak erre a találkozóra. Remélhetőleg a találkozót 

fizikai jelenléttel tudjuk megtartani. Amennyiben Zoomon kényszerülnénk megtartani, előtte 

néhány nappal a papi listán értesítést küldünk és elküldjük a Zoom linkjét is. 
 

Nr. 16 / 2022  HÁZASSÁG HETE 
 

Ahogy az Új Katekétikai Direktóriumban is láttuk – amelyet a tavaly évelei találkozónkon 

Udvardy György érsek úr mutatott be – a katekézisnek egyre inkább a családok felé kell 

fordulnia. Egyre több plébánia ébred rá arra, hogy elsőáldozóink, de még inkább bérmálkozóink 

nagy százalékban lemorzsolódnak, ha nincs erős családi háttér. A 21. század Európájában a 

családoknak minden támogatást meg kell adnunk, hogy hitükben, szeretetükben és hűségükben 

megerősödve, olyan nemzedéket tudjanak felnevelni, amelyre bátran rábízhatjuk magunkat. A 

családokkal való speciális foglalkozásnak az elmúlt évszázadban nem volt kialakult 

hagyománya, módszere. Akkor nem látták, hogy erre annyira égetően szükség lenne. A 

családokat sok szempontból megtartotta a falu közössége, amely keresztény hagyományokra 

épült. Ma viszont, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a családoknak segítségére 
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legyünk. Egy ilyen lehetőség, kezdeményezés a házasság hete sorozat is. Az Interneten, 

egyházmegyénk weboldalán is nagyon sok kínálatot lehetőséget találunk ennek a 

megszervezésére. Fontos, hogy kiválasszunk egy-két kezdeményezést, azokkal induljunk. Ha a 

családok kedvet kapnak rá, a következő években ők fognak kreatív kezdeményezővé válni. A 

házasság hetét február 7-14 között szervezik szerte a világon.  

Lásd: https://www. facebook.com/pastoratia.familiilor.timisoara/  
 

Nr. 17 / 2022  PAPOK LELKIGYAKORLATAI 
 

Közlöm az idei papi lelkigyakorlatok dátumait. Minden lelkigyakorlat 19:00 órakor kezdődik és 

az utolsó nap szentmisével, rövid záró elmélkedéssel és reggelivel fejeződik be. A lelkigyakorlat 

helyszíne (ahol nincs megjelölve) a bejelentkezések létszámától és igényétől függően kerül 

meghatározásra. Kérjük, minden pap jelentkezzen be 2022. január 31-ig, hogy ha valamelyikre 

nem lesznek jelentkezők, idejében szólhassunk a meghívott lelkigyakorlat-vezetőnek. Ha valaki 

valahol máshol szándékozik részt venni, kérjük, január 31-ig szintén jelentse be ilyen irányú 

szándékát, és utólag hozzon igazolást. Előfordulhat, hogy a koronavírus miatt egészen más 

módon kell, hogy megtartsuk a lelkigyakorlatokat. 

• Október 2-6. között horvát nyelven. A lelkigyakorlatot Bože Radoš varasdi (Varaždin, 

Horváthország) püspök vezeti. 

• Október 10-14. között magyar nyelven. A lelkigyakorlatot Varga László kaposvári püspök 

vezeti a karánsebesi nővérek házában.  

• Október 17-21. között román nyelven. A lelkigyakorlatot P. Taloș Marius Anton SJ vezeti.  

• Október 24-28. között német nyelven. 

• A bolgár nyelvű lelkigyakorlat még szervezés alatt van. 
 

Nr. 18 / 2022  EGYHÁZTANÁCSOK 
 

Az egyháztanács megválasztásának és működésének ideiglenes szabályzata három évre szólt, 

2022 január 1-ig. A három év elteltével az esperesek véleményét meghallgatva, csak apró 

változtatásokat eszközölve, most végleges jelleggel közzéteszem, egy mellékletet csatolva hozzá. 

Mindenhol új egyháztanácsot kell választani, vagy a régit megújítani, és minden plébánián 

március 6, nagyböjt első vasárnapja, legyen az eskütétel napja. Ahol nemrég választottak 

egyháztanácsot, és még nem tettek esküt, azok is tegyék le március 6-án. Ahol megvolt az 

eskütétel és mandátumukat nem korábban, mint 2021-ben kezdték el, nem kell kötelező jelleggel 

újat választani, de lehet, ha a plébános jónak látja. (Lásd melléklet.) 
 

Nr. 19 / 2022  PAPI JUBILEUMOK  
 

ARANYMISE  

TAMÁSKÓ Péter-Pál   10.10.1972. 
 

Szeretettel köszöntöm jubiláló paptestvérünket. A Jóisten adjon neki jó egészséget és sok testi és 
lelki erőt, hogy élete továbbra is a Jóisten dicsőségét és a lelkek javát szolgálja! Foglaljuk 
jubiláló testvérünket imádságunkba! 
 

Nr. 20 / 2022  HELYEZÉSEK KÉRÉSE 

 

Kérem azokat a paptestvéreket, akik valami oknál fogva új diszpozíciót szeretnének, 

szíveskedjenek ezen szándékukat a püspöki hivatalban március 31-ig jelezni. 
 

Temesvár, 2022. január 5. 
 

   ✠ József 

megyéspüspök 



3 

 

Melléklet 

 

Szám:  

 

A TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYE  

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIÁI EGYHÁZTANÁCSAINAK 

IGAZGATÁSI SZABÁLYZATA 
 

I. A plébánia, mint a hívek közössége 

 

1. Az Egyházi Törvénykönyv szerint a plébánia a hívek állandó jelleggel megalapított 

közössége, melynek lelki gondozását plébánosra bízták, mint saját pásztorára. (v.ö. 515 k. 1. §) 

2. Plébániát alapítani, megszüntetni, vagy módosítani a papi szenátus meghallgatásával a 

megyéspüspök jogosult. (v.ö. 515 k. 2. §.) 

3. A törvényesen alapított plébánia magánál a jogánál fogva jogi személy. (v.ö. 515 k. 3. §.) 

4. A plébániához tartozhatnak leányegyházak, amelyekben istentiszteleti hely (templom, 

kápolna, imaház) van. 

5. Azok a települések, amelyekben még istentiszteleti hely nincs a hívek kevés száma miatt, 

szórványnak számítanak. 

6. A plébánia vezetője, képviselője a plébános (minden esetben plébános alatt értendő a 

plébániai kormányzó is). 

  

II. Az egyháztanács 

 

7. Az 529. k. 2. §-a előírja, hogy a plébános mozdítsa elő a világi híveknek az egyház 

küldetésében való sajátos részvételét. 

8. A híveknek az egyház küldetésében való részvételére az Egyházi Törvénykönyv szerint a 

pasztorális és a gazdasági tanács ad szervezett keretet (v.ö. 536.k. és 537.k.). Ezt a feladatot a 

temesvári egyházmegyében az egyháztanács látja el, amelynek ajánlatos, hogy két szekciója 

legyen: pasztorális és gazdasági tanács. (Lásd a mellékletet). Mindkét szekciónak lehetnek 

különféle feladatokkal megbízott tagjai vagy csoportjai.  

9. Az egyháztanácsot minden plébánián meg kell szervezni. Az ettől eltérő szokások ezennel 

megszűnnek. 

10. A helyi szükségletek szerint leányegyházakban is szervezhetnek egyháztanácsot, vagy 

biztosíthatják, hogy a leányegyházak egy-egy képviselője tagja legyen a plébánia 

egyháztanácsának. 

 

III. Az egyháztanács megszervezése 

 

11. Az egyháztanácsnak vannak választott és kinevezett tagjai.  

12. A választás az egyházközségi közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

13. Választható a plébánia minden 20–75 éves tagja, aki a plébániához tartozik, nincsen 

kizárva a szentségek közösségéből, gyakorló katolikus, együttérez egyházával (sentire cum 

Ecclesia) és évi hozzájárulással részt vesz a plébánia fenntartásában. 

14. A közgyűlési választáshoz előzetes engedélyt kell kérni az Egyházmegyei Hatóságtól. 

15. A választás jelölő listával történik, amelyen legalább kétszer annyi jelölt szerepeljen, mint 

a megválasztható egyháztanácsosok száma. A jelöltek között lehetnek úgy nők, mint férfiak. 

16. A jelöltek listáját az egyháztanácsból választott legalább 5 tagú jelölő bizottság állítja 

össze. Ha egyháztanács nem létezne, a plébános állítson össze egy jelölő bizottságot, amely 

lehetőleg képviselje a plébánia különféle szektorait, területileg vagy tevékenység szempontjából.  
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17. A választók a listán feltüntetett jelöltek közül választanak ki annyi egyháztagot, amennyi 

az egyháztanács létszámát eléri. 

18. Az egyháztanács választott tagjainak száma: 1000 hívőig 6–12, minden további 500 lélek 

után 1 tag. 

19. Az egyháztanács tagjai hivatalból: 

a.) Segédlelkész. Több segédlelkész esetén 1 segédlelkész; 

b.) Állandó diakónus; 

c.) Kántor; 

d.) Világi hitoktatók képviselője; 

e.) Mozgalmak, hitbuzgalmi csoportok, katolikus egyesületek, ifjúság egy-egy képviselője, ha a 

választottak közé már nem jutottak volna be. Lehet a plébánia területén élő szerzeteseknek is 

egy-egy képviselője, ha ezt ők is óhajtják.  

20. A választott egyháztanácsot az egyházmegyei Hatóság hagyja jóvá, a választásról felvett 

jegyzőkönyv alapján. 

21. A jóváhagyott egyháztanács tagjai egy vasárnapi szentmise végén, miután közös 

szentáldozáshoz járultak, a következő esküvel kötelezik el magukat, hogy az Egyház javát fogják 

előmozdítani: 

 

AZ ESKÜ MINTÁJA: 

 

 „Én……………………………………………………..esküszöm a mindenható Istenre, a 

Boldogságos Szűz Máriára és Isten minden szentjére, hogy mint a 

………………………………………………. plébánia egyháztanácsának tagja, életemmel és 

munkámmal Egyházunk javát akarom előmozdítani, lelki és anyagi érdekeit legjobb 

lelkiismeretem és az Egyház törvényei szerint szolgálni. Kérem ehhez az Úr Jézus 

kegyelmét, (templomunk védőszentjének……………………………………...pártfogását,) a 

hívek áldozatos támogatását és Isten áldását. Isten engem úgy segéljen!” 

 

22. Az egyháztanács megbízatása három évre szól, de a megbízatást a megyéspüspök súlyos 

okból visszavonhatja.  

23. Ha az egyháztanács megbízatását visszavonták, vagy a megbízatás ideje lejárt, és nem 

lehet új választást megejteni, a megyéspüspök a plébános javaslatára gondnokságot nevezhet ki, 

amely 3-5 tagból állhat. A gondnokság megbízatása rendszerint csak egy évre szól, súlyos ok 

miatt három évre. 

24. A tagság megszűnik: 

a.) ha a tag lemond, 

b.) ha 2-3 egymás utáni gyűlésen indokolatlanul nem vesz részt. 

c.) ha a választáskor megszabott feltételeket megváltozott körülményei miatt már nem tudja 

teljesíteni.  

 

IV. Az egyháztanács feladatai 

 

25. Az 536. kánonban megjelölt feladatot vállalva az egyháztanács hatáskörébe tartozik: 

a.) a lelki, karitatív, istentiszteleti, hitbuzgalmi élet támogatása. 

b.) a betegekről, segélyre szorulókról, vallásoktatásra kötelezett tanulókról való gondoskodás. 

c.) a katolikus lapok, kiadványok terjesztése; 

d.) felügyelet a templomi rendre és a templom, plébániaépület karbantartására. 

e.) Mindezekre lehet egy-egy felelőst kinevezni vagy megválasztani, mint például: ifjúságért 

felelős, ministránsok felelőse, ifjúsági zenéért felelős, fűtés és karbantartási munkálatok felelőse, 

hangosításért felelős stb.  
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26. Ezek végrehajtására kijelölt egyháztanácsosok munkatársakat szerveznek a hívek, a 

szomszédságok körében, vagy igénybe veszik a már működő szervezetek, egyesületek és 

mozgalmak (pl. Karitász, Nőszövetség, Rózsafüzér–csoportok stb.) segítségét.  

27. Az 537. kánon előírásainak értelmében a gazdasági tanács segíti a plébánost az 

egyházközség javainak kezelésében, az egyházi és egyházmegyei előírásoknak megfelelően. 

28. Mind a pasztorális, mind a gazdasági feladatok intézésére megalakított tanácsok 

munkájába olyan hívek is bevonhatók, akik nem tagjai az egyháztanácsnak. 

29. Az egyháztanácsnak tanácsadó szerepe van és a megyéspüspök rendelkezései szerint 

működik.  

 

V. Az egyháztanács tisztviselői 

 

30. Az egyháztanács elnöke a plébános. 

31. Az egyháztanács a már megválasztott tagok közül választja a gondnokot (világi elnök) a 

jegyzőt és a pénztárost (ahol nincs könyvelő). 

32.  Az egyháztanács tisztviselői munkájukért díjazást nem kapnak.  

 

VI. Az egyháztanács tanácskozási rendje 

 

33. Az egyháztanács kötelezően rendes gyűlést tart legalább év elején és év végén (évet záró és 

évet megtervező gyűlések). Szükség esetén a plébános rendkívüli gyűlésre hívja össze. 

34. Csak a plébános jogosult a gyűlés összehívására, amelyen ő elnököl.  

35. Akadályoztatása esetén a plébános megbízásából a segédlelkész vagy a gondnok 

elnökölhet a gyűlésen. 

36. A gyűlést rövid elmélkedéssel, tanítással és imával, esetleg egyházi énekkel nyitják meg. 

37. Ha szükségesnek látják, felolvassák az előző gyűlésről felvett jegyzőkönyvet.  

38. A napirendi pontokat a plébános szabja meg, de mások is jöhetnek javaslatokkal.  

39. A gyűlésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet aláír az elnök, a jegyző és a két 

hitelesítésre kijelölt egyháztanácsos. A jegyzőkönyvben név szerint fel kell sorolni a 

megjelenteket.  

 

VII. A közgyűlés 

 

40. Egyháztanács megválasztására, rendkívüli ügyek megtárgyalására közgyűlés tartható.  

41. A közgyűlést a plébános hívja össze az Egyházmegyei Hatóság előzetes jóváhagyásával.  

42. A közgyűlésre a meghívást templomi hirdetésben, legalább egy héttel a gyűlés napja előtt 

közölni kell.  

43. A gyűlésről a kijelölt jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, melyet aláírnak a 

plébános, a jegyző és a kijelölt hitelesítők.  

 

 A fenti szabályzatot, a Temesvári Egyházmegye számára 2022. január 15-i hatállyal 

kötelezővé teszem.  

 

Temesvár, 2022. január 15.  

 

P. H. 

 

✠ Pál József Csaba 

megyéspüspök 
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Melléklet az egyháztanács szabályzatához. A Kléruskongregáció 2020. július 20-án 

megjelentetett egy instrukciót „A plébániai közösségek lelkipásztori konverziója az Egyház 

evangelizáló küldetésének szolgálatában” címmel. Az alábbiakban ebből találhatunk egy-egy 

részletet a gazdasági, illetve a pasztorális szekcióval kapcsolatban: 
 

a.  Gazdasági tanács. „Azoknak a javaknak a kezelése, melyekkel az egyes plébániák 

különböző mértékben rendelkeznek, az evangelizáció és az evangéliumi tanúságtétel fontos 

részét képezik az Egyház és a civil társadalom előtt, mivel – Ferenc pápa tanítása szerint – 

„az Úr ad nekünk minden jót, amit birtoklunk, hogy előbbre vigyük a világot, előbbre 

vigyük az emberiséget, hogy segítsünk másokat”. A plébános ezért nem maradhat magára e 

feladatával, hanem szükséges, hogy segítséget kapjon munkatársaitól az Egyház javainak 

mindenekelőtt evangelizációs buzgósággal és missziós lelkülettel történő kezeléséhez”. 

(101.pont). A nálunk szekcióként működő gazdasági tanácsról pedig ezeket mondja: 

„…minden plébánián feltétlenül fel kell állitani egy legalább három főből álló gazdasági 

tanácsot, mint tanácsadó szervezetet, amelyet a plébános felügyel”. (102. p) A plébános 

dolga, hogy a legalább három tagú szekciót maga nevezi-e ki, vagy inkább a plébániai 

közösség választja meg őket, vigyázva arra, hogy „jó hírben állók és gazdasági, valamint 

jogi kérdésekben is jártasok legyenek, hogy … ne csak formális szerv legyen.” (103. p) 

b. Pasztorális tanács (szekció). „A pasztorális tanács feladata, hogy tanulmányozzon és 

megvizsgáljon mindent, am a lelkipásztori tevékenységhez kötődik, majd gyakorlati 

következtetéseket fogalmazzon meg, azzal a céllal, hogy Isten népének az életét és 

cselekedeteit összhangba hozza az evangéliummal, annak a tudatában, hogy – amint 

Ferenc pápa tanította – „a tanács célja elsősorban nem az Egyházon belüli szervezési 

feladatok ellátása, hanem az a missziós eszmény, hogy mindenkihez eljussunk” (110. p) 

„A pasztorális tanács az egyházmegyei útmutatásoknak megfelelően valóban reprezentatív 

módon képviselje azt a közösséget, amelyet meg kell jelenítenie annak minden 

összetevőjével (papokkal, diakónusokkal, megszentelt életet élőkkel és világi hívekkel). 

Speciális környezetet alkot, ahol a hívek azt a jogukat és egyben kötelességüket 

gyakorolhatják, hogy kifejezzék a lelkipásztorok felé a saját gondolataikat a plébániai 

közösség javát illetően, s közöljék azokat a többi hívővel is. A plébániai pasztorális tanács 

fő feladata tehát az, hogy a plébánián megfogalmazódó pasztorális és karitatív 

kezdeményezések kapcsán gyakorlati javaslatokat keressen és tanulmányozzon, 

összhangban az egyházmegyei tervekkel.” (112. p.) „Annak érdekében, hogy a pasztorális 

tanács szolgálata hasznos és hatékony legyen, két szélsőséget kell elkerülni: egyrészt azt, 

hogy a plébános csak a kész döntéseket hozza tanács tudomására, előzetes információkat 

nem közöl, vagy csak ritkán és formálisan hívja össze a tanácsot. Másrészt pedig azt, hogy 

a plébános a tanácsban csak egy tagként szerepel, gyakorlatilag megfosztva a közösségben 

betöltött pásztori és vezetői szerepétől.” (113. p.) „Végül arra kell törekedni, hogy a 

pasztorális tanács inkább olyan személyekből álljon, akik a plébánia lelkipásztori életében 

ténylegesen felelősséget viselnek, vagy akik ott konkrét feladatokat látnak el, s igy 

megelőzzék azt, hogy az összejövetelek absztrakt eszmecserévé váljanak, ami nem számol 

a közösség valós élethelyzetével, annak lehetőségeivel és nehézségeivel.” (114. p.) 


