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Főtisztelendő Paptestvérek!

A  Hit  éve  kapcsán fogalmozódott  meg  bennünk  (Pasztorális  Tanács),  hogy  kifejezetten 
alkalmassá  vált  az  idő  arra,  hogy  a  II.  Vatikáni  Zsinat  szellemiségét,  célkitűzéseit, 
lehetőségeit,  ami  az  egyházközségek  képviselőtestületeit,  a  hívő  közösséget  illeti, 
valamiféle előrelépést segítő, s annak lehetőségét szervezett keretek között bemutató programot 
szervezzünk,  a  főtisztelendő  papság,  valamint  közvetlen  munkatársaik,  a  képviselők, 
tisztségviselők részére.

A  Magyarországi  Egyházközségek  Képviselőtestületi  Szabályzata  (továbbá  MEKSZ), 
megfogalmazásában elsőként tűzi ki az egyházközségeknek iránymutatásul az alapvető, életszerű 
és a távlatokba mutató célt. „A lelkipásztorkodó papság és világi hívek egymásért és a jövőért érzett felelőssége  
érvényesüljön egyházunk életében.” 

TALÁLKOZÁS A TOVÁBBADÁSÉRT!

Szeretnénk  egy  olyan  napot  szervezni,  központilag,  melyet  áthat  a  találkozás,  a 
továbbképzés, a fórum, a tapasztalatcsere, a lelkiségi mozgalmak, a jókedv a derű és a 
közösséget jellemző vonások.

Ezen szakmai napnak a legfőbb szerepe, hogy az egymás mellett élő egyházközségek lehetőséget 
kapjanak  a  megismerkedésre,  találkozásra,  valamint  egyenként,  mindenki  saját 
érdeklődési területének megfelelően (ifjúság, idősek, karitatív feladatok, gazdaság, hitoktatás, 
zene,  kultúra  stb…)  tudjon  elmélyülni  és  abból  tapasztalatokkal  hazatérve,  aktívan 
tevékenykedni.

A Pasztorális Tanács a program szervezését, lebonyolítását felvállalva, segítséget szeretne 
adni,  hogy  a  Hit  évében  az  egyházmegye  területén  működő  egyházközségek  egységes 
pasztorális szemlélet szerinti tevékenységet folytassanak. Az egységes szemlélet rávilágít az 
egyház egyetemességére, s ezt megérezve hatékonyabban tud a hívő közösség bekapcsolódni a 
plébániák közösségi életébe.

A program részletes kiírása, minden espereshez, minden plébánoshoz el fog jutni, közvetlenül a 
program lebonyolítása  előtt.  A program megvalósítása  két  részletben  történik,  tavasszal 
(április,  május,  június)  és  ősszel  (szeptember,  október),  főesperességenként  (két 
kerületenként). Érsek  atya  kérése,  hogy  ezen  találkozók  keretein  belül  kerüljenek 
megszervezésre a papi korónák. Ehhez az illetékes esperesek kapnak tájékoztatást!

Nagyon  reméljük,  hogy  ez  a  kezdeményezés  segíteni  fog  bennünket  a  közös, 
együttgondolkodásban,  hatékony,  előre  mutató,  lendületes  mozgásba  hozza  az 
egyházközségeket.

A  további  részletes  tájékoztatókig,  Isten  bőséges  áldása  kísérje  munkátokat,  paptestvéri 
szeretettel!.
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