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Együtthaladás 

a szinodalitás az az út, amelyet Isten vár az egyháztól a 

harmadik évezredben 

„Az egyház és a szinódus szinonimák, mert az egyház nem 

más, mint Isten népének együtthaladása.” Ez az egyik 

kulcsmondata Ferenc pápa szenvedélyes hangú beszédének, 

amelyet a vatikáni VI. Pál teremben mondott a püspöki 

szinódus létrehozásának 50. évfordulója alkalmából tartott 

megemlékezésen. 

Ferenc pápa útjára indította a világszinódust, amely 2023 

októberéig tart. 2021 októberében az egyházmegyei szakasz 

indult el, amely 2022 áprilisáig tart a helyi közösségekben, 

plébániákon és az egyházmegyékben. A felmerült 

gondolatokat, eredményeket országonként összegzik, és 2023 

októberében a világ minden részéről összehívott szinódusi 

püspökök elé tárva fogják megtárgyalni. Ezt minden bizonnyal 

a Szentatya egy buzdítása követi majd, amely az Egyház lelki 

megújulását fogja szolgálni. A Szentatya azt szeretné, ha 

minden megkeresztelt ember felszínre hozná magában a 

sensus fideit, a hit érzékét. Döbbenjünk rá arra, hogy 

keresztségünk révén Isten újszövetségi népe vagyunk. Azt is 

szeretné a Szentatya, ha minden megkeresztelt ember kilépne 

komfortzónájából. Keressen választ arra, mit jelent számára 

kereszténynek lenni, Krisztus Egyházában élni. A Szentlélek új, 

megerősítő fuvallatát is várja, hogy minden megkeresztelt 

ember átgondolva saját keresztényi méltóságát buzgóbb, 

odaadóbb életet akarjon élni a magánéletében és az Egyház 

közösségében is. 

Három kulcsszót jelölt meg Ferenc pápa, amelyről újra és 

újra beszélgetni, elmélkedni kell: a közösség, a részvétel és a 

küldetés. A közösség azt jelenti, hogy Isten újszövetségi 

választott népéhez tartozunk; a részvétel kapcsán azon kell 

elgondolkodnom, hogy mi az én feladatom ebben a 

közösségben; a küldetés pedig az Egyház Krisztustól kapott 

feladata, amely szerint a világon minden ember számára az 

üdvösség örömhírét kell hirdetni. Az Egyház azért létezik, 

mert Krisztus küldetést adott neki, hogy az embereknek 

hirdesse az evangéliumot, és az emberek üdvözítésének művét 

szolgálja. 

A szinódus tehát azt jelenti, hogy együtt haladunk, együtt 

gondolkodunk. Az Egyház ugyanis közösség, Isten népének 

közössége, közösség Krisztussal és közösség egymással. A 

közösség tagjai a pápa, a püspökök, a papok, a világi hívők. A 

szinódus a II. Vatikáni Zsinat után VI. Pál pápa által létrehozott 

intézmény. Ebben minden hívő véleménye megjelenik azon 

testület előtt, akik segítik a pápát az Egyház kormányzásában 

és tanítói munkájában. 

 

A Szinódus imája: Előtted állunk, Szentlélek, és a te 

nevedben gyűltünk össze. Egyedül te vezess minket, lelj 

otthonra a szívünkben; taníts minket a követendő útra, és arra 

is, miként járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk; Add, 

hogy ne szítsunk zűrzavart. Ne engedd, hogy hitbeli 

ismereteink hiányosságai tévútra vezessenek, vagy hogy 

részrehajlás befolyásolja döntéseinket. Add, hogy megtaláljuk 

benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet 

felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes. 

Mindezt tőled kérjük, aki minden időben és mindenütt 

munkálkodsz, az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön 

örökké. Ámen. 

 

„Új esztendőben új szívekkel dicsérünk, Jézus” 

lelkipásztori levél az új év kezdetén 

„Akik egy jó életet akarnak kezdeni, 

úgy kell tenniük, mint mikor valaki egy  

kört képez. 

Ha jó helyre tette a középpontot és ott biztosan áll, 

a kör jól fog sikerülni. 

Ez azt kell, hogy jelentse, hogy az ember tanulja meg előbb, 

hogy szíve biztosan Istenben maradjon. 

Ezáltal minden munkájában 

következetes marad.” (Eckhart mester) 

 

Kedves Olaszországban élő Magyar Testvérem! 

Új év és új kezdet, jó év és jó kezdet. Szeretnénk a 

középpontot nem elvéteni. Szeretnénk ebben az évben 

sikerülni. 

Az élet hasonló egy pénztárkönyvhöz. Hat napon keresztül 

tart a „kiadás”. Hétfőtől szombatig a helytállás a feladatunk. 

Hetente egyszer pedig mindössze egyórányi a „bevétel”. Ekkor 

bennünket szeretnek, nem mi adunk, hanem kapunk, s úgy, 

hogy abból élhetünk egy hétig. Amint alszunk, eszünk, hajat 

mosunk, úgy a belsőnket is gondozni kell. Arra is kell időt 

találni, hogy feltöltekezzünk lelkileg, erre jó a vasárnap és 

ennek a kiemelkedő pillanata, amikor anyanyelvünkön 

imádkozhatjuk a szentmisét. 

Persze, van ennek természetjogi mélységű megközelítése is. 

A mindenség tulajdonosa, élet-halál végső rendezője: Isten. 

Teremtményi mivoltunkból fakadóan kötelességünk viszont-

szeretni őt és a létünkért hálát mondani. Amennyiben 

eltűnnek az ünnepeink, ha veszni hagyjuk vasárnapjainkat, ha 

feladjuk az édes anyanyelvünkön megünnepelt szentmiséinket, 

akkor megszűnnek az igazi kapcsolatok, az egymás iránti 

figyelem és csak valamiféle silány, összekapkodott 

kommunikáció marad. 
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A lélekkel megélt vasárnapok visszaállításához persze 

mélyebb restaurációra van szükség, és ez lassan sikerül is, 

mert az embernek igénye van az eredeti, egészséges állapotra. 

Azt tanácsolom, mentsük meg a magunk és a ránk bízottak 

számára az ünnepet. Ne várjuk meg, amíg tragédiák 

figyelmeztetnek minket a megpihenés fontosságára, találjuk 

meg magunktól az áldott „hetedik napot”, legyünk 

apostolokká, akik hitelesen bevonzzuk azokat, akik még távol 

vannak közösségeinktől. 

Kérem, hogy az új esztendőben új lelkesedéssel és megújult 

szívvel szolgáljuk a missziónkat, közösségeinket 

Olaszországban. Ehhez kapunk számtalan lehetőséget a 2022-

es évben. Ehhez a szolgálatunkhoz kívánok egészséget, sok 

örömet és jót Nektek! 

 

A keresztény egységről 

Sajnos sokan már nem tartják nélkülözhetetlen feladatnak 

az egyházak egyesülését, vagyis elvesztették az 

érzékenységüket arra, amit II. János Pál Ut unum sint kezdettel 

kiadott enciklikája oly sürgető igénnyel hangsúlyozott. 

A körlevél pontosan rámutat, miért annyira fontos a 

keresztények egysége. Egyrészt az egységre figyelmeztette 

Jézus a tanítványait, másrészt az egység lényegesen 

hitelesebbé tudná tenni a keresztény üzenetet. A lengyel pápa 

abban a tudatban írta meg enciklikáját, hogy megújult 

önértelmezését a II. Vatikáni Zsinaton a Katolikus Egyház 

visszavonhatatlanul összekapcsolta a keresztény egységre 

irányuló törekvéssel. 

II. János Pál úgy vélte, hogy a pápai hivatal maga is gátja 

lehet a más egyházakkal kialakított egységnek. Mégis arra 

hívott mindenkit, hogy segítsenek megvilágítani, hogyan 

mozdíthatja elő a római püspök hivatala a keresztény 

egységet, s hogyan lehet annak garanciája. Arról álmodott, 

hogy a harmadik keresztény évezredben olyan egység 

valósulhat meg, amely megfeleltethető az első évezred 

egységének. 

 

Ima a keresztények egységéért 

A Püspöki Szinódus Főtitkársága és a Keresztény 

Egységtörekvés Pápai Tanácsa örömmel osztotta meg az 

ökumenikus imahét témája ihlette imádságot: 

Mennyei Atyánk, ahogy a napkeleti bölcseket a csillag vezette 

Betlehembe, úgy vezesd a katolikus egyházat égi fényeddel, 

hogy együtt haladjon minden kereszténnyel ebben a szinodális 

időszakban. Ahogy a napkeleti bölcsek egységesen imádták 

Krisztust, úgy vigyél minket közel Fiadhoz és közelíts minket 

egymáshoz, hogy ezáltal az egység jelei legyünk, melyet 

egyházad és az egész teremtett világ számára óhajtasz. Kérünk 

téged Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 

Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 órakor 

Szt. István körtemplomban. 

Február 6., március 6., április 3., május 1., június 5. 

16.00 Milano (Istituto di San Ambrogio kápolna, Via 

Copernico 9, 20125 Milano)     

Április 3. 12.00 (és júniusban – egyeztetés alatt) 

Firenze (Piarista nővérek kápolnája, Via Faenza 62, 50123 

Firenze (FI) miséző atya: Jávorka Lajos) 

Április 10. 11.00 Bologna (Chiesa di San Biagio, szentségi 

kápolna, Via della Resistenza 1/9, 40033, miséző atya: 

Vértesalja László sj) 

Március 27. 11.30 Torino (Chiesa di San Rocco, Via San 

Francesco d’Assisi 3, 10122 Torino) 

Március 19. 16.00 Parma (Chiesa del Corpus Domini, 

oldalkápolna, Piazza G. Rolla 3, 43123 Parma) 

Március 13. 12.00 Velence 

Május 8. 11.00 Loreto (Casa di Accoglienza „San 

Serafino” kápolna, Via Asdrubali 100, 60025 Loreto) 

Május 15. 19.15 óra Palermo - Istituto Salesiano - via 

Evangelista Di Blasi, 102/A 

Június 5. 11.30 Catania Forza D'agroban 11.00 órától 

gyülekezünk. 

Bariban és Nápolyban a magyar nyelvű szentmisék 

szervezés alatt. 

Rómában minden kedden 8 órakor magyar nyelvű 

szentmisét ünneplünk a Szent Péter Bazilika Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnájában. Várunk mindenkit szeretettel! 

 

Hírek az Olaszországi Magyar Misszióból 

Gálosi Mária, a firenzei magyarok törzstagja 2022. január 

10-én, hosszú betegség után, 80 éves korában elhunyt. 

Imádkozzunk elhunyt Mária nővérünkért és gyászoló 

családjáért! 

2022. január elsején a bolognai közösség egykori tagjának, 

Zábori Eszternek és férjének Davidénak megszületett a kisfia, 

Leonardo. Szívből örülünk az új életnek a boldog családdal 

együtt! 

Prof. Dr. Vörös Győzőt a közelmúltban tüntették ki az 

ókorkutatás egyik legjelentősebb szakmai kitüntetésével és a 

Pápai Akadémiák elismerő díjával, melyet Ferenc pápa péteri 

szolgálata alatt eddig csak Ennio Morricone zeneszerzőnek 

ítélt oda. Ezzel a díjjal a magyar ókorkutató több évtizedes 

kutatómunkáját ismerték el. Emellett a Szentatya úgy döntött, 

hogy kiadja a Pápaság Aranyérmét is Vörös Győzőnek a hozzá 

kapcsolódó pápai oklevéllel. Ezt második magyarként kaphatta 

meg. Az első díjat László Fülöp festőművész kapta 1900-ban 

XIII. Leó pápától, azt követően, hogy egy portréfestményt 

készített róla, ami egyébként a „hivatalos” portréja lett XIII. 

Leó pápának, és a párizsi világkiállításon aranyérmet kapott ez 

a festmény. 

 

A római Szent István Ház eseményei 

Folytatódik a magyar táncház, hétfői napon január 31, 

február 14 és 28-án este 18.00-19.30 óráig kerül 

megrendezésre. 

A következő Morzsa kocsma február 19-én szombaton 

19 órától kerül megrendezésre. Sok szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt. 

Jelentkezni a magyarklub.roma@gmail.com email címen 

lehet. 


