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2021. október 9-én Ferenc Pápa
megnyitotta a tizenhatodik püspöki
szinódust a Vatikánban, amely a mi
egyházmegyénket és a plébániánkat is
érinti. A megkezdett szinódusi
folyamat 2023-ig tart, mely
Egyházmegyei szinten a

2021. december 12-én tette nyilvánossá

székesfehérvári Szent Imre

a Bicskei Plébánia azt a szinodális

templomban tartott ünnepi megnyitó

kérdőívet, melyet Burbela Grzegorz

Szentmisével vette kezdetét.

Ludwik SVD plébános állított össze a

Az első szakasz a 2021 októberi

lelkipásztori kisegítők

megnyitástól 2022 márciusáig tart,

együttműködésével.

ebben az egyházmegyei szakaszban

A szinodális út meghirdetése nem

kérdések nyomán szinodális, közösségi

csupán a kérdőív közzétételéből állt,

tapasztalatmegosztásnak és

hanem egy átfogó szemlélet

eszmecserének kell történnie helyi

átadásából a szinódus céljaival

szinten.

kapcsolatban.

- Minden szentmise előtt Ferenc pápa szinódusi imáját imádkozta a közösség.
- Bicskén a csütörtöki szentségimádások a szinódus szándékában voltak tartva.
- Névtelen kérdőív kitöltésére hívtuk a híveket, ami elérhető volt nyomtatott
formában a templomokban és a Plébánia Hivatalban, valamint online formában
a plébánia honlapján, a facebook csoportban és a templompadokon kihelyezett
szórólapok QR kódján.
A kérdőívben vártuk a hívek, közösségek, jó szándékú emberek gondolatait,
javaslatait Egyházunkkal kapcsolatban
A kitöltési határidő 2022. január 31. volt.

A KÉRDŐÍV
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A KIÉRTÉKELÉS I.
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2022. január 31-én lezárult a kérdőívek kitöltésének lehetősége.
Bicske és Társplébániái területéről mindösszesen 103 kitöltött kérdőív érkezett
be, jelentős többsége (2/3-a) online formában.
Az ívek 70%-a a bicskei főplébánia területén élőktől származott, a maradékot
Alcsútdoboz, Felcsút, Csabdi és Szárliget templomainak hívő közösségétől
kaptuk.
A válaszok feldolgozásában két képviselőtestületi tag nyújtott segítséget,
Éhmann Gábor gimnáziumi történelem és magyar szakos tanár és Takács
Dániel könyvtáros.
A kérdőívben 14 kérdésnél előre megadott válaszok közül kellett kiválasztania a
kitöltésre vállalkozóknak az őrájuk jellemző feleletet, 11 kérdés pedig
szabadszöveges felvetés volt. Ez utóbbiaknál jelentős eltéréseket tapasztaltunk
a válaszadók készségében, volt aki hosszú mondatokon át fejtette ki
véleményét, többet pár szavas válaszokat adtak, de az is előfordult, hogy nem
került bejegyzés ezekhez a kérdésekhez
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A KIÉRTÉKELÉS II.
A kérdőív első 7 kérdésére az előre megadott választható
lehetőségekre kapott feleletek alapján az alábbi eredmények
születtek

1-18 év
3%

VÁLASZADÓK
NEME,
ÉLETKORA ÉS
ISKOLAI
VÉGZETTSÉGE

19-35 év
10%

60 év felett
34%

70% nő - 30% férfi

Általános isk.
5%

36-60 év
53%

Szakmunkás
8%

Felsőfokú
53%
Érettségi
34%

özvegy
15%
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kapcsolatban él
9%

egyedülálló
11%

családban él
65%

fenőttként
8%

már gyermekként
87%

fiatalként
5%

VÁLASZADÓK
CSALÁDI
ÁLLAPOTA, MIKOR
ISMERTE MEG HITÉT,
TEMPLOMBA JÁRÁSI
SZOKÁSAI

rendkívüli alkalmakon és nagyobb ünnepeken jár misére
8%
rendszertelenül jár misére
9%

gyakran jár misére
16%

minden vasárnap jár misére
67%
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VÁLASZADÓK MIKÉNT ÉRTÉKELIK
SAJÁT VALLÁSI, HITBÉLI TUDÁSUKAT?
1-10 PONT KÖZÖTT
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A válaszadóknak több, mint a fele úgy érzi, hogy hitbéli tudása 8
pont, vagy annál magasabb.

A KIÉRTÉKELÉS III.
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A szabadszöveges válaszok kiértékelésekor az ismétlődően
megjelenő, jellemző válaszok összefoglalására törekedtünk.
Minél gyakrabban merült fel egy gondolat, a kiértékelés során
annál nagyobb hangsúlyt és priorizált helyet kapott, míg az
egyszeri felvetések nem kerültek bele a dokumentumba.

MIBEN LÁTJA AZ EGYHÁZ SZEREPÉT?
A híveknek nagy szükségük van arra, hogy az Egyház bőségesebb
erkölcsi iránymutatást és támogatást nyújtson, mert ennek hiányát érzik.
A közösségépítés, a beszélgetés lehetősége, valamint a nyugalom és
szeretet sugárzása a sajátja.
Az Egyház szerepét problémásnak találják a válaszadók a politizálás, a
bizalomhiány, a távolságtartás a hívek és a papság között, a
gyakorlatiasság hiánya, valamint az ökumenikus programok hiánya
területeken.
A válaszok közül figyelemreméltó volt az Egyház megosztottságát
észrevételező válasz is. Előkerült az épített örökséggel való túlzott
foglalkozás is.
A megoldási lehetőségek között találhatóak az emberi kapcsolatok
javítása, a közösségi programok és beszélgetések lehetőségének
megszervezése, a templomi hitoktatás megszervezése, a fiatalok
aktivizálása került elő ötletként.

MIT TALÁL JÓNAK AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN?
A válaszadók döntő többsége a közösség erejét emelte ki, ami
megmutatkozik az összefogásban, az összetartozásban pl.
zarándoklatok, karitász, helyi mozgalmak, csoportok (kórus,
ministránsok, fiatalok közössége).
A másik nagyobb csoport a Szentségek kiszolgálását, a liturgiát és a
hitoktatást jelölte meg. Az oktatás, egészségügy, a szociális
tevékenységek és az idősekkel való foglalkozás sem maradt ki több
válaszból.
A nyitottság és a jóra való törekvés is megjelenik. Fontosnak tartják
többen a hit elmélyítését, a szeretet hirdetését.
Megjelentek helyi sajátosságok is, melyeket a hívek tapasztalhattak. Ezek
a nyitottság, a globalitás, a misszió, a világos és tiszta beszéd, az
elhivatottság, a szókimondó, közvetlen, őszinte hangvételű kapcsolat, és
a lélekre ható szentbeszédek.

MI ZAVARJA ÖNT AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN, 08
MIBEN KÉNE VÁLTOZNI?
A válaszokban élesen feltűnő szembenállások figyelhetőek meg, így
ezen kérdésre kapott feleletek értelmezésénél ezeket a
párhuzamokat állítottuk párba.
1. - Az Egyház túl konzervatív, beszűkült, nehezen "mozdul" és
bürokratikus.
- Értelmezhetetlen a hívek számára a sok engedmény (válás
/érvénytelenítés/ megkönnyítése, miselátogatás
rendszerességének lazasága) és túl liberálisnak tartja az új irányt.
2. - Az Egyház maradjon távol a politikától, gazdaságtól, közélettől
- Az Egyház nyílt állásfoglalással álljon ki közéleti kérdésekben,
pártokon kívüli, de aktív politizálást várunk tőle.
3. - Az ökumenizmusra és a más vallások felé való nyitásra sokkal
nagyobb figyelmet kellene szentelni.
- Az ökumenizmus felhígítja és megcsorbítja a katolikus tanítást
és hitgyakorlást.
4. - Az Egyház ne foglalkozzon az anyagiasság kérdésével, ne
fogadjon el állami támogatást.
- Helytelen, hogy fizetni kell az egyházi szolgáltatásokért, túl
magas az egyházadó és a stóladíjak.
5. - A liturgia és az egyházi zene megkövesedett, az énekek
szövegei elavultak.
- Ellenzik a modern hangszerelésű zenei szolgálatot.
6. - A közösségek belterjesek, nincs valódi kapcsolat
és zárkózottság tapasztalható. (Vágyakozás a befogadásra)
- A hívek egy része "lélek nélkül" jár templomba és végzi
templomi feladatait (Kirekesztés és kritika a testvérek felé.)

A HELYI PLÉBÁNIÁVAL VALÓ
KAPCSOLATRÓL:
MILYEN LEHETŐSÉGEKET HIÁNYOL?
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A válaszok bár helyi szintre vonatkoztak, mégis több olyan válasz is
született, amelynek megoldását nem helyileg lehet elérni, pl. a
paphiány, és az abból fakadó következmények (pl. igeliturgiák
helyett gyakoribb szentmisék minden helyiségben) nem
kezelhetőek helyi erőforrásokból.
Közösségi élet, annak támogatása: legtöbben a további
közösségépítési lehetőségeket hiányolták, akár az atyákkal való
személyes találkozás lehetőségét (a mise utáni alkalmakat, pl.
agapé), de többször előkerült a meglévő közösségeken túl
létrehozható csoportok lehetősége is, elhanyagolt
csoportokként mind a fiatalok, a munkába járó középkorúak,
mind pedig az egyedül lévő idősek meg lettek említve. Külön
említették az iskola és a plébánia közötti kapcsolat erősítésének
igényét, valamint több fizikai közösségi hely (pl. egy bölcsőde)
létrehozásának ötletét is. Felmerült a közösségek közötti átjárás
erősítése is (pl. fiatalok segítségnyújtása a Karitászban).
Lelki élet: lelkigyakorlatok, kurzusok, bibliaórák hiánya, a
társplébániák és fíliák közösségeinek részéről több szentmisét
(kevesebb igeliturgiát) és helyi plébániákat szeretnének
(vannak, akik részére nem opció az utazás, ha akár naponta
szeretnének szentmisén részt venni). Van igény több
zarándoklatra is, illetve tanúságtételekre, előadásokra hiteles
keresztény emberektől.
Kommunikáció: az internetes felületeken túl papíron vagy
hirdetőtáblán is elérhetővé tenni a legfontosabb információkat.
A közösségi élettel kapcsolatban fontos lenne jobban aktivizálni
a lehetséges résztvevőket, amely szintén a kommunikáció
erősítésével lenne lehetséges (ide lehet sorolni a
transzparenciát, nyílt párbeszédet hiányoló észrevételeket is).
Szintén a kommunikáció és a közösségi élet metszéspontjába
esik a több személyes megszólítás hiánya.

A HELYI PLÉBÁNIÁVAL VALÓ
KAPCSOLATRÓL:
MILYEN ELVÁRÁSAI VANNAK A SZENTMISÉVEL,
KÖZÖSSÉGGEL KAPCSOLATBAN?
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A válaszok többnyire a közösség működéséről szóltak, ezen kívül a
szentmisék technikai lebonyolításával kapcsolatosan születtek
észrevételek. A közösségeket alkotó személyek kommunikációjával
kapcsolatosan születtek leginkább hozzászólások (plébánia,
képviselőtestület, lelkipásztori kisegítők stb.), amelyek viszont
képzésekkel, tanulással fejleszthető.
Közösségi jellegű: aktívabb közösségépítés, intenzívebb nyitás kifelé
(befogadóbb közeg építése), családiasság erősítése, több közösségi
alkalom, az aktív hívők számának növelése („kevesen vagyunk”), a
hitet keresők aktívabb befogadása, bevonása. Aktívabb cselekvést
várnak a képviselőtestülettől, jobb kommunikációt várnak el a
testülettel kapcsolatosan (feladatok, jogok, kötelességek) és a
plébánia gazdálkodásáról. Kampányszerűség helyett folyamatos
segítő programokat szeretnének, a fiatalok jobb bevonásával.
Liturgiával kapcsolatos: a szentmiséken való részvételt segítő
hangosítás, dalszövegek kivetítése, a résztvevők jobb bevonása az
énekekbe. A több (legalább minden vasárnap) szentmise tartása itt is
előkerült igényként a társplébániák részéről, illetve több gyermek- és
ifjúsági közösség Bicskén kívül is. A liturgiához nem szorosan
kapcsolódó hirdetések rövidítése (ez az előző pontban szereplő
kommunikációhoz is tartozik, a hirdetések kikerülhetnek a
bejáratokhoz is). Felmerült az igény hajnali csendes és a vasárnap esti
szentmisére is, illetve hogy nagyobb ünnepeken is legyen elővételi
szentmise. Jelezték, hogy néha túlságosan „hittanórásak” az
igeliturgiák prédikációi, valamint kifogásolták a kántori szolgálatot.
Szükséges lenne mosdó és jobb fűtés a szentmiséken.
Egyházközség vezetése: aktuális kérdésekről szóló erkölcsi vezetés
igénylése, az egész közösség igényeinek követése, ne csak
kisközösségeké. Stabilitás biztosítása.

MIT TALÁL KÜLÖNÖSEN JÓNAK AZ ÖN
PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÉBEN?
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Pozitívumként a lelkipásztorok jelenlétéhez és személyiségéhez köthető
dolgokat jelölték meg a válaszadók.
Papok személye: sokan adtak hangot örömüknek a plébánosunk és
káplánunk személyének, kedvességüknek, elérhetőségüknek,
tágabban pedig a verbiták jelenlétének Bicskén.
Közösségi élet: gyakran fordul elő a közös munka, az összetartás és az
összetartozás, az otthonosság érzése, az őszinteség, a segítőkészség,
az ünnepek tartása. Pozitívumként említik a csoportokat,
közösségeket, az általuk végzett szolgálatot (szociális támogatás,
ifjúsági programok, zenei szolgálat, családi misék). Gyermekek
jelenléte a közösségekben.
Hitélet: miseszándékok kérésének lehetősége, példamutatás,
aktivitás. Gyerekek bevonása a szentmisébe.

HOGYAN LEHETNE ELÉRNI A PLÉBÁNIA TERÜLETÉN
ÉLŐ, DE AKTÍVAN VALLÁSUKAT NEM GYAKORLÓ
HÍVEKET VAGY AZ ÚTJUKAT KERESŐ EMBEREKET?
A válaszok többsége a hiteles példamutatást, az internet mellett a
hagyományos kommunikációs csatornák használatát és a politikai
szereplőktől való távolságtartást emelte ki.
Jelenlét: interneten, levélben, bicskei TV-ben, hírlevelekben, városi
rendezvényeken, több osztálymisével, nyilvános (nem csak
vallási/liturgikus) programokkal (pl. búcsú, előadások, könnyűzenei
programok, kifejezetten nem hívő embereknek is szóló programok),
közösségszervezéssel
Példamutatás: tanúságtételek, hiteles és vonzó életvitel, szegények
programszerű támogatása, a nem hívők megszólítása („hídépítés”)
Hívás: személyes beszélgetések (a személyes megszólítás nagyon
gyakran előkerült), hívások, prédikációk, emberek felkeresése,
igények, szegregált közösségek (cigányság, gyermekotthon)
rendszeres felkeresése, publikus felületen való kommunikáció
(plakátok, hirdetések)

MI A PAP SZEREPE, KÜLDETÉSE A
KÖZÖSSÉGBEN?
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A pap az evangélium hirdetője, a példakép és a közösség
szervezője
Evangélium hirdetése, hittérítés: Ő a szentmisét, áldozatot
bemutató, a gyóntató, a szentírást magyarázó, a tanító. Hirdeti a
Tanítást a bármi, bárki felé való elfogultság legcsekélyebb
látszatát is kerülve. Feladata a szentségek kiszolgáltatása, a
hívek lelki útjának támogatása, talentumainak kamatoztatása.
Erősíti a hívek hitét beszédeivel, prédikációival, a hívek
közösségének kovásza kell hogy legyen. A prédikációit az életből
veszi, és ezek előremutatóak, valamint példaértékűek.
A példakép, a Jó pásztor: Tiszta szívéből szeresse Istent, őt
szolgálja, kérje útmutatását minden nap. Hitének kisugárzása a
legfontosabb útmutató, életével irányadó és példamutató. A
híveket a közösségekbe és a szentmisére vonzza, az időseket és
fiatalokat egyformán értékelje. Nyújtson lelki támaszt, igény
szerint lelki segélyt is. Gazdasági, építkezési, bürokratikus,
politikai harcokba nem szabadna bocsátkozni, de mutasson rá a
világi kérdésekre és segítse a közügyekben való helyes
állásfoglalást.
Az egyházközösség összetartója, a nyáj egybetartója, a
katalizátor, a kovász, a központ, a “projektvezető”: Vezeti, növeli
hitben és létszámban a csoportokat. A közösségen belüli
nézeteltéréseket, ellentéteket elsimítja, felkarolja a jó ügyeket és
kezdeményezéseket. Közvetlen kapcsolatban van a lelkipásztori
kisegítőkkel, a kisközösségek vezetőivel, munkájukat támogatja
és ellenőrzi.

MIBEN TUDNÁ SEGÍTENI A
HELYI PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉG ÉLETÉT?

értesítések házakhoz való
kézbesítése
fizikai munka; kétkezi
munkánkkal, különböző
takarításokon való részvétel
(pl.temető stb.); takarítás a
templomban. díszítés
szállításban
közösségszervezés, kreatív
feladatok, programokban való
aktív részvétel
beteglátogatás/áldoztatás
imával, imák/liturgiák
vezetése, rózsafüzér
népszerűsítem ismerőseim
körében
adminisztrációs ügyek
harangozás
gyermekekkel való
foglalkozásban.
anyagi segítség: perselypénz,
adományok a rászorulóknak, a
virágok
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AMENNYIBEN OLYAN GONDOLATA, KÉRDÉSE,
KÉRÉSE, JAVASLATA VAN, AMIVEL A KÉRDŐÍV
NEM FOGLALKOZOTT, LEGYEN SZÍVES
MEGOSZTANI VELÜNK!
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csoportok nyitása, egymás közötti átjárás erősítése
nyugati liberális világ problematikája
orgona/kántor, temető, templomkert kérdései
igény egy katolikus magyarázatos Bibliára
egyházi ügynökakták nyilvánosságra hozatala, érintettek
eltiltása a vezető tisztségektől
keresztény egyházak összefogása
papság feltüzelése, fejlesztése
hirdetések papíron való közzététele
liberalizmus, felhígulás elleni küzdelem
Püspök Atya jöjjön többet
perselyezés mise közben
katolicizmus védelme a protestantizmussal szemben
keresztény/katolikus szokások, intézményrendszer ismeretének
közvetítése a társadalom felé
politikamentesség, az egyház/papok függetlenségének
erősítése a politikusoktól
nyitott, átlátható gazdálkodás
közösségi ház
bűnösökért való több ima
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EPILÓGUS

A hívek válaszait olvasva az a két erős kifejezés tér vissza újra és újra, hogy amit
keresnek az Egyházban az a KÖZÖSSÉG és az IGAZSÁG.
Az ember leghőbb vágya az elfogadás és szeretet megélése, melyet joggal
keres és vár el Egyházunktól, az Egyház felszentelt és világi munkatársaitól és
az egyházi közösségektől. A hívek az otthon biztonságát remélik az Egyháztól.
Az erkölcsi tanítás összefoglalása és átadása iránti igény, valamint az Egyház
anyagi és politikai függetlenségének elvárása, örökérvényű és helytől, kortól
független állandó igazságot követel. Egyházunk válasza pedig az, hogy Jézus
Krisztus Evangéliumának igazságában láthatjuk helyesen az erkölcsi
kérdéseket és a politikai világnézetet.
Az érkezett válaszok között csupán egyszer esett szó a cigányság helyéről,
bevonásáról, szerepéről az Egyházban. Ez elgondolkodtató, mivel
Magyarországon a cigánypasztoráció jelentős kérdés, és ennek a
pasztorációnak a helyi plébánián való indítása fontos feladat.
A hívek által adott válaszok legyenek Egyházunk és helyi plébániai
közösségünk iránymutatói, hogy a Szentlélekben még jobban tudjon
megújulni a közösségi életünk és tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról
a környezetünkben.
Isten áldását kívánom Plébániáink minden munkatársára és hívő népére!
Jézus feltámadt, Alleluja!
Bicske, 2022. április 22.

Burbela Grzegorz Ludwik SVD
plébános

A kérdőívek részletesen feldolgozott dokumentuma a
www.bicskeiplebania.hu honlap "Szinódus" menüpontján belül olvasható.

