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• Tíz éve vezeti Portik-Hegyi Kelemen a gyulafehérvári főegyházmegye 
Pasztorális Bizottságát. A rendkívül szerteágazó tevékenységet hamaro-
san Kerekes László segédpüspök veszi át. A változás kapcsán visszatekin-
tésre kértük a gyergyószentmiklósi főesperes-plébánost.

GERGELY IMRE

– A gyulafehérvári főegyház-
megye szervezeti felépítését jól 
ismerők tudják, de a hívők tágabb 
köre kevésbé, hogy miből is áll a 
Pasztorális Bizottság tevékenysé-
ge. Kérem, világítson erre rá. 

– A Pasztorális Bizottság a főegy-
házmegye papi szenátusához tarto-
zik, és fő feladata, hogy segédkezzen 
a lelkipásztorság szervezésében. 
Több munkacsoport működik ennek 
keretében, van, amelyik családpasz-
torációval, azaz családok lelki gon-
dozásával foglalkozik, egy másik a 
különböző lelkiségi mozgalmakkal, 
de tevékenységi körünkhöz tarto-
zik például a szórványpasztoráció, 
médiapasztoráció is. A szerteágazó 
feladatkör része még a más nyelvű 
pasztoráció is, többek közt a cigány-
sággal való foglalkozás. Az utóbbi 
időben erre fordítottunk nagy hang-
súlyt, egy, az egész Kárpát-medencei 
együttműködés révén. A bizottság 
tagjai felerészben papok, másik ré-
szük világi, laikus Krisztus-hívő 
munkatárs. Éves programok készül-
tek, tematikus évek szerint szervez-
tük meg a munkát, általában cikli-
kusan visszatérő irányelvek alapján.

– Milyen irányelvekről van szó?
– Első irányelv a misztérium, mely 

olyan igazságokkal foglalkozik, amit 
sosem lehet teljesen kimeríteni. Ez az 
Istennel kapcsolatos. Jobban megis-
merni a teremtő Istent és az emberek-
kel, azaz velünk való kapcsolatát. Egy 
másik ilyen fontos irányelv a kom-
munió, a közösség, azaz ahogyan élnie 
kell annak, akit Isten teremtett. Arra 
ad útmutatást, hogy milyen életet kell 
élnünk közösségben Istennel és em-
bertársainkkal. A harmadik nagyon 
fontos ilyen irányelv a misszió, külde-
tés, aminek lényege, hogy ami Istentől 
jön, adjuk tovább másoknak is. 

A munkánk során volt év, amikor 
a családokkal foglalkoztunk kiemel-
ten, máskor az ifj úságra koncentrál-
tunk jobban, de a Szent László-évben 
nagy királyunk állt előttünk mint 
példakép és az ő sarkalatos erényei. 
A misszió során egyrészt azokat 
igyekeztünk elérni, akik szórvány-
ban vannak és hozzánk tartoznak, 
de nyitottak vagyunk mások felé is. 

Ezek mellett az irányelvek mel-
lett lelkipásztoroknak készítettünk 
segédanyagokat, amelyeket használ-
hattak lelkiségi mozgalmak, ifj úsági 
csoportok is.

– A Pasztorális Bizottság 2010-
ben jött létre. Miért volt rá szükség? 

– Egyre szerteágazóbb a mai em-
ber élete, sok minden foglalja le, és 
az egyháznak medert kell adnia a 
hívek számára. Mindenki nem tud 
egyszerre mindenre fi gyelni ebben 
a munkában. Ezért jöttek létre a 
bizottságok. Például ha nekem lel-
kipásztorként szükségem van írott 
segédanyagra, amit keresztelési- és 
jegyesoktatásnál, felnőttképzésnél 
fel tudok használni, akkor a liturgi-
kus bizottság szakemberei – papok 
és világi Krisztus-hívők – segítenek 
ebben. Vagy amikor a hitoktatás ke-
retében nyáron ötnapos tábort szer-
vezek, akkor a katekétikai bizottság 
által készített anyagokat használha-
tom, így nekem nem kell mindent a 
legelejétől kezdenem. A bizottságok 
működését a városok önkormányza-
taihoz tudom hasonlítani, ott is van-
nak szakbizottságok, az adott terüle-
ten járatosabb személyek dolgoznak 
bennük. Ők tájékoztatják a testületet, 
és ezek alapján születnek a döntések.

– Amint Ön is említette, nagyon 
szerteágazó a Pasztorális Bizott-
ság tevékenységi köre. Különböző 
embereket kell összefogni földraj-
zilag is különböző helyszíneken. 
Mennyire nehéz ez? 

– Előnyömre szolgált, hogy amikor 
a 2000-ben megtartott főegyházme-
gyei szinódusra készültünk, évente 
többször bejártam az egész egyházme-
gyét; többször találkoztunk papokkal 
és világi személyekkel; megismerhet-
tem, ki milyen szakterületen tud job-
ban dolgozni. Meghallgattuk az embe-
rek igényeit, válaszokat dolgoztunk ki 
rájuk, és ezekhez kaptuk meg az érsek 

úr jóváhagyását vagy épp útmutatá-
sát, hogy mire fi gyeljünk jobban oda. 

Úgy gondolom, a jövő egyháza nem 
az, ahol csak felszentelt papok dolgoz-
nak, hanem fontos, hogy minél többen 
bekapcsolódjanak a civil szférából is. 

Például itt, Gyergyószentmiklóson 
több mint 30 munkatársam van, akik 
önként dolgoznak, anyagi javadalma-
zás nélkül. Van, aki gyerekekkel, van, 
aki fi atalokkal foglalkozik, mások fel-
nőttekkel vagy épp a betegekkel. 

A bizottság munkájából kiemel-
ném a felnőtt munkatárs képzést. Itt, 
Gyergyószentmiklóson indítottuk, 
előzetesen az egész egyházmegyé-

ben meghirdetve a hároméves kur-
zust, negyedéves találkozókkal. Ezt 
követően Marosvásárhelyen, majd 
Székelyudvarhelyen szerveztük meg, 
múlt évben pedig a negyedik indult 
el Sepsiszentgyörgyön. Mindegyikre 

több mint ötvenen jelentkeztek, és 
legtöbben el is végezték. A férfi ak 
akolitusokká váltak, akik az oltár 
körül, vagy lektorokká, akik a Biblia, 
a Szentírás körül szolgálnak, a nők 
pedig munkatársak.

– Lehet-e mérni egy ilyen bi-
zottság eredményességét? 

– Minél több energiát és áldozatot 
fektet bele az ember, annál jobban 
megszereti. A munka igazi gyümöl-
csei a jó Isten ajándékai, amit ő ad 

rajtunk keresztül. Szép eredmény, 
hogy sok embert el tudtunk érni, és 
egyházmegyei szinten sok munka-
társ köteleződött el. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a felnőttoktatás so-
rán olyan személyeket is képzésben 
részesíthettünk, akik a szórványban 
élnek, kisebb közösségekben, ahová 
már csak nagyon ritkán jut el pap, 
akár azért is, mert annyira lecsök-
kent a hívek száma. Az ilyen munka-
társ ugyan nem tudja kiszolgáltatni 
azokat a szentségeket, amelyek pap 
feladatai, de nagyon sok egyebet 
tud tenni, amivel összefogja a közös-
séget, segítve, hogy megmaradjon, 
akár fejlődjön is. Ez egy olyan mun-
ka, amit nem lehet csak úgy lezárni 
és eredményt vonni. Ezt sosem lehet 
befejezni.

– Tíz év nagyon sok tapasztala-
tot, élményt hozhatott. Mit emel-
ne ki ezek közül? 

– A bizottsági munka nem csak 
a gyulafehérvári főegyházmegyé-
re korlátozódott. Sikerült felvenni 
a kapcsolatot, együtt dolgozni a 
szatmári, temesvári, nagyváradi 
püspökség hasonló bizottságaival. 
Évente szervezett találkozóinkon 

lehetőség volt megélni a krisztusi 
szeretetben való együttlétet. A kö-
zös alkalmak olyanok voltak, mint-
ha egész évben együtt dolgoztunk 
volna. Segíteni, gazdagítani tudtuk 
egymást.

Különleges tapasztalatot jelentet-
tek a munkatársképzések, a csalá-
dosokkal végzett munka. Ezeket az 
együttléteket úgy élte át a közösség 
a kölcsönös szeretet által jellemezve, 
hogy én mindig feltöltődtem, megtel-
tem isteni kegyelemmel, és mód volt 

átérezni, hogy milyen boldogság, 
hogy az ember ad és kap.

Imádkozom, és másokat is arra 
kérek, imádkozzanak az egyházme-
gyénkért, új vezetőinkért. Biztatok 
mindenkit, vállaljon munkát az egy-
házért, a közösségért, mert egyszer 
Isten előtt számot is kell adnunk ar-
ról, hogy ki amit kapott, azt hogyan 
élte meg és adta tovább családnak, 
kisebb vagy nagyobb közösségnek. 
Egyszóval arról, hogyan voltunk az ő 
szolgálatukra.

– Kerekes László segédpüspök 
úr veszi át Öntől ezt a munkát. 
Milyen tanácsot, útmutatást adna 
neki? 

– Azt fogom adni, amit ő kér, igé-
nyel a tapasztalatomból, nem sze-
retném befolyásolni. Fontos, hogy 
érvényesíteni tudja az elképzeléseit. 
Nagyon jó lelkipásztorként ismertem 
meg, nagyon szép munkát végzett a 
plébánián, ahol dolgozott. Azt javas-
lom neki, ezt terjessze ki szélesebb 
körben. Szeresse a jó Istent, fi gyeljen 
arra, hogy milyen feladatokra indít-
ja a Szentlélek; legyen együttérző, 
megértő a munkatársaival, hogy jól 
tudjanak együtt dolgozni.

Szerteágazó feladatkört ad át
Portik-Hegyi Kelemen: Amit Istentől kapunk, osszuk meg másokkal is

„ Ha jobban megéljük a 
szeretetet, akkor ered-
ményesebb a munkánk. 
Ha másokat is el tudunk 
vezetni a szerető Istenhez, 
akkor boldogabb lesz az 
ő életük is. Ha ebben tud-
tunk segíteni, akkor mi is 
boldogabbak vagyunk.

Segítséget nyújtunk hitünk 
jobb megismerésére. Ha jobban 
megismerjük Istent, jobban 
tudjuk szeretni Őt
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