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OKTÓBER 17.,
A SZINÓDUS EGYHÁZMEGYEI FÁZISÁNAK MEGNYITÓJA

Október 10-én a Szentatya megnyitotta a Szinódusi Utat, amely 2023. októberében jut el az
alapvető szakaszba. Október 17-én a temesvár-gyárvárosi Millenium Templomban megnyitottuk
a szinódus egyházmegyei fázisát. Ennek a szinódusnak a témája maga a szinodalitás.
1. A szinodalitás tartalmaként a Szentatya három fogalmat jelöl meg: szeretetközösség, részvétel
és küldetés (misszió). A syn-hodos szó együtt menést, együtt járást jelent. Ez az Egyháznak a
stílusa, „modus vivendi”-je (kell, hogy legyen) annak minden területén, elkezdve a
világegyházon, az egyházmegyéken keresztül a plébániákon és a legkisebb közösségekben is.1
2. Tíz kérdéskör van (lásd 1. sz. melléklet), amelyek arra szolgálnak, hogy fogódzók legyenek a
kis csoportokban való beszélgetésre. Azt javasoljuk, hogy egyrészt használják fel a meglévő
közösségeket (egyháztanács, rózsafüzértársulat, bibliakör, énekkar stb.), lebontva ezeket 7-8
személyes kiscsoportokra, másrészt próbálják meg kiterjeszteni ezeket a csoportokat másokra
is, hogy a kérdések sokakhoz eljussanak. Lehet új csoportokat is létrehozni. Meg kell tennünk
mindent, azért, hogy lehetőleg senkit se zárjunk ki. A keresztség által mindenki meghívott az
együtt járásra. Az együtt-menés, azt is jelenti, hogy odafigyelek a másikra, meghallgatom (ez
nem mindig könnyű), befogadom, tanulok tőle és én is megosztom vele gondolataimat,
ötleteimet, mindazt, ami javára és a közösségnek javára válhat. A Szentatya figyelmeztet,
hogy a szinódus nem parlamenti diszkució és nem is közvéleménykutatás, hanem közös
figyelés a Szentlélekre, hogy „mit mond a Lélek az egyházaknak”, egyházközségeknek,
nekünk. A megbeszélések a szeretet és az imádság légkörében kell, hogy follyanak. Ebből
világosan látszik, hogy nem csak a végeredmény fontos, hanem maga az út is, amelyen együtt
járunk. Ezen az úton együtt tanuljuk, hogyan építsünk szeretetközösséget, olyan
közösségeket, amelyekből felépül az Egyház. Olyan módon kell együtt lennünk, hogy
megvalósuljon már kisebb vagy nagyobb közösségeinkben a jézusi/közösségi lelkület. Olyan
legyen a kis közösségünk, amilyennek szeretnénk, hogy az Egyház legyen. Az együttlétek
segíthetnek, hogy elsajátítsuk a párbeszéd kultúráját. (lásd 2. sz. melléklet)
3. A szinódusnak lényeges eleme az imádság. Imádság nélkül nincs Szentlélek, és ha nincs ott a
Szentlélek, akkor nincs szinódus.
1

A szinodalitás valójában nem annyira egy esemény vagy szlogen, sokkal inkább egy stílus és egy létmód, amellyel
az Egyház a küldetését a világban beteljesíti. Az Egyház küldetése megköveteli azt, hogy Isten népe együtt induljon
útnak, és egymással egyesülve töltse be minden egyes tag a maga sajátos szerepét. A szinodális egyház közösségben
halad előre, hogy tagjainak részvétele révén közös küldetését beteljesítse. E szinódusi folyamat célja nem az, hogy a
szinodalitás átmeneti vagy egyszeri megtapasztalását nyújtsa, hanem hogy lehetőséget biztosítson Isten népe
számára, hogy együtt mérlegeljék azt, hogy hogyan haladjanak előre azon az úton, amely hosszú távon egy
szinodálisabb egyházzá tesz. (Szinódusi Vademecum)
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i. A találkozásokat előzze meg imádság, esetleg rövid szentségimádás, Szentírás olvasás.
ii. Amikor összejönnek teremtsenek szeretetlégkört, amelyben sokkal könnyebb az igazi
párbeszéd.
4. Azt javasoljuk, hogy minden közösség válassza ki azt az öt kérdést, ami a leginkább érdekli és
azokról beszéljenek. A beszélgetésen legyen valaki, aki lejegyzi az ott elhangzottakat.
5. Javasoljuk, hogy minden csoport szánjon négy alkalmat szinodális találkozóra. A végén
minden plébánia készítsen egy maximum 5 oldalból álló beszámolót, amelyet február 15-ig
kell beküldeni az egyházmegyei titkárságra elektronikus módon. Ugyanezt teszik az egyházi
mozgalmak, egyesületek és a különféle rétegpasztorációk csoportjai.
6. A szinódus imáját lehetőleg minden vasár- és ünnepnapi szentmisén imádkozzák el a néppel
együtt. (lásd 3. sz. melléklet).
Nr. 1594 / 2021

OKTÓBER 24 – MISSZIÓK VASÁRNAPJA

Ezen a vasárnap különösen a missziókért imádkozunk és megtartjuk a szokásos évi gyűjtést a
missziók javára. A rendes vasárnapi perselyezést ki lehet egészíteni önkéntes adományokkal. A
befolyt összeget november 15-ig kell eljuttatni az egyházmegyei hivatalba.
Nr. 1595 / 2021

SZENTMISE ELHUNYT PÜSPÖKEINKÉRT,
KANONOKJAINKÉRT, PAPJAINKÉRT

Mivel a Székesegyházban még nem lehet misézni, ezért november 2-án a temesvár-belvárosi
plébániatemplomban tartjuk meg a kanonokok részvételével celebrált püspöki szentmisét elhunyt
püspökeinkért, kanonokjainkért, papjainkért. A szentmise reggel 8 órakor kezdődik.
Temesvár, 2021. október 21.
✠ József
megyéspüspök
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1. sz. melléklet. A tíz kérdéskör öt kisegítő kérdéssel
A szinódusi egyházért: közösség, részvétel és misszió
A KONZULTÁCIÓ FŐ KÉRDÉSE (vö. Vademecum 5,3)
Ez a szinódus a következő alapvető kérdést teszi fel: A szinodális egyház az evangélium
hirdetése során „együtt halad”. Hogyan történik ez az „együtt haladás” a ti helyi
egyházatokban? Milyen lépésekre hív minket a Lélek, hogy növekedjünk „együtt
haladásunkban”? (PD, 26)
Erre a kérdésre válaszolva arra kapunk meghívást, hogy:
- Felidézzük tapasztalatainkat – A helyi egyházunkkal kapcsolatosan milyen
tapasztalatokat juttat eszünkbe ez a kérdés?
- Olvassuk újra mélyebben ezeket a tapasztalatokat: Milyen örömöket okoztak?
Milyen nehézségekkel és akadályokkal találkoztak? Milyen sebeket tártak fel? Milyen
felismeréseket váltottak ki?
- Gyűjtsétek össze a gyümölcsöket, hogy megosszátok őket: A Szentlélek hangja
hogyan szólalt meg ezekben a tapasztalatokban? Mit kér tőlünk a Lélek? Melyek a javítandó
pontok, a változás lehetőségei, a megteendő lépések? Hol látunk konszenzust? Milyen utak
nyílnak meg helyi egyházunk előtt?
NÉHÁNY JAVASLAT, AMELY SEGÍTHETI A MEGBESZÉLÉSEKET:
1. Hogyan látom a közösségem/plébániám jelenlegi életét?
2. Miért van szükségünk közösségre? Mit kellene tegyünk, hogy közöttünk a közösségi
összetartozás mélyebb és hitelesebb legyen?
3. A Szentlélek szüntelenűl működik. Hol vesszük észre a Szentlélek működésének jeleit a
közösségünkben? Mire hív meg minket most a Szentlélek? Milyen irányba kellene új
lépéseket tennünk?
4. Mit tehetnénk azokért, akik távol kerültek a hittől és az egyházi közösségtől?
5. Mit tennék én személyesen? Hol van a helyem ebben a folyamatban?
TÍZ BESZÉLGETÉSI TÉMA
Az alábbi tíz téma mindegyikéhez tartozó kérdések kiindulópontként vagy hasznos
iránymutatásként használhatók, viszont nem szükséges, hogy a megbeszélés és a dialógus csak
az alábbi kérdésekre korlátozódjék:
1. TÁRSAK AZ ÚTON – Kikkel haladunk, és kikkel lenne jó együtt haladnunk az úton?
Az Egyházban és a társadalomban egymás mellett járunk ugyanazon az úton.
Helyi egyházunkban kik azok, akik „együtt haladnak”? Kik azok, akik látszólag távolabb vannak
egymástól? Hogyan vagyunk hivatottak arra, hogy társként növekedjünk? Milyen csoportok
vagy egyének maradnak a periférián?
2. MEGHALLGATÁS – Mi hogyan hallgatunk meg valakit?
A meghallgatás az első lépés, amelyhez előítéletek nélküli nyitott elmére és szívre van szükség.
Hogyan szól hozzánk Isten azokon a hangokon keresztül, amelyeket néha figyelmen kívül
hagyunk? Mit kellene tennünk, hogy jobban odafigyeljünk a püspökre, a papokra, a
szerzetesekre és a világiakra?
3. MEGSZÓLALÁS – Hogyan beszélünk?
Mindenkit meghívunk arra, hogy bátran és parrhesia, azaz szabadságban, igazságban és
szeretetben szólaljon meg.
Mi az, ami a helyi egyházban és a társadalomban lehetővé teszi vagy akadályozza a bátor,
őszinte és felelősségteljes megszólalást? Hogyan működik a kapcsolat a helyi médiával (nem
csak a katolikus médiával)?
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4. ÜNNEPLÉS – Hogyan ünnepeljük a hitünket?
Az „együtt haladás” csak akkor lehetséges, ha az Ige közös hallgatásán és az Eucharisztia
ünneplésén alapul.
Hogyan inspirálja és irányítja az imádság és a liturgikus ünneplés a közös életünket és közösségi
küldetésünket? Hogyan segítjük elő a hívek aktív részvételét a liturgiában?
5. KÖZÖS KÜLDETÉSÜNKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG MEGOSZTÁSA – Hogyan
teljesíthetnénk jobban keresztényi küldetésünket?
A szinodalitás az Egyház küldetésének szolgálatában áll, amelyben minden tagnak részt kell
vennie.
A keresztség alapján mindannyian missziós tanítványok vagyunk. Milyen módon tudunk részt
venni az Egyház küldetésében? Mi akadályozza a megkeresztelteket abban, hogy aktívan részt
vegyenek a küldetésben? A misszió mely területeit hanyagoljuk el?
6. PÁRBESZÉD AZ EGYHÁZBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN – Hogyan veszünk részt
egy párbeszédben?
A párbeszéd kitartást és türelmet igényel, de lehetővé teszi a kölcsönös megértést is.
Milyen helyei és eszközei vannak a párbeszédnek a helyi egyházon belül? Hogyan segítjük elő
az együttműködést a szomszédos egyházmegyékkel, a környező vallási közösségekkel, a világi
egyesületekkel és mozgalmakkal stb.? Az Egyház és a társadalom mely konkrét kérdéseire kell
figyelmet fordítanunk? Milyen tapasztalataink vannak a párbeszéd és az együttműködés terén
más vallások híveivel és azokkal, akik nem vallásosak?
7. ÖKUMENIZMUS – Hogyan éljük az ökumenizmust?
Az egy keresztség által egységbe foglalt, de különböző felekezetű keresztények közötti párbeszéd
különleges helyet kap el a szinódusi úton.
Milyen kapcsolatokat ápolunk más keresztény felekezetek tagjaival? Az együtt haladás milyen
gyümölcsöt termett? Milyen nehézségek merültek fel? Hogyan tehetjük meg a következő lépést
az együtt haladás folytatásához?
8. TEKINTÉLY ÉS RÉSZVÉTEL – Hogyan dolgozunk együtt?
A szinódusi egyház részvételi és társfelelős egyház.
A gyakorlatban hogyan valósul meg a csapatmunka és a társfelelősség? Hogyan segítik elő a
világiak szolgálatát és a világiak felelősségét? Vannak-e helyi szinten gyümölcsöző
tapasztalataink a szinodalitással kapcsolatosan?
9. MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉS DÖNTÉS – Hogyan döntünk?
A szinódusi „stílusban” a döntéseket annak megítélésével hozzuk meg, hogy mit mond a
Szentlélek a közösség által.
Milyen módszereket és folyamatokat használunk a döntéshozatal során? Hogyan lehetne ezeket
fejleszteni? Hogyan tudunk növekedni a közösségi lelki megítélésben?
10. ÖNMAGUNK FORMÁLÁSA A SZINODALITÁSBAN – Hogyan képezzük magunkat,
hogy szinodális lelkületünk legyen?
A szinodalitás magában foglalja a változás iránti nyitottságot, a formálódást és a folyamatos
tanulást.
Hogyan képezzük az embereket, különösen azokat, akik felelősségteljes szerepet töltenek be a
keresztény közösségben, hogy képesek legyenek jobban „együtt haladni”, egymást meghallgatni,
a misszióban részt venni.
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2. sz. melléklet. Kivonat a Szentatya Amoris laetitia apostoli buzdításából
A párbeszéd
136. A párbeszéd (...) hosszas és elkötelezett tanulási időszakot tételez fel. A férfiaknak és
nőknek, felnőtteknek és fiataloknak más és más a közlési módja, különböző nyelvezetet
használnak, más kódrendszerekben mozognak. A kérdésfeltevés és a válaszolás módja, a
hangnem, az alkalom és sok más tényező befolyásolja a kommunikációt. Ezen túl mindig ki kell
alakítani bizonyos magatartásformákat, amelyek a szeretetet fejezik ki, és lehetővé teszik a
hiteles párbeszédet.
137. Időt, mégpedig minőségi időt kell hagynunk magunknak, amely türelmes és figyelmes
odahallgatásból áll, hogy a másik kifejezhesse mindazt, amit ki kell fejeznie. Ez megköveteli azt
az aszkézist, hogy nem kezdünk azonnal, az első adandó pillanatban beszélni. Ahelyett, hogy
rögtön elmondanánk a véleményünket és tanácsokat osztogatnánk, biztosítanunk kell a másikat
arról, hogy mindent meghallgatunk, amiről ő úgy érzi, hogy el kell mondania. Ezzel együtt jár,
hogy belső csendet kell teremtenünk, hogy szív- és elmebéli zajok nélkül hallgathassunk oda: el
kell hagyni minden sietséget, részt kell vennünk a másik gondjaiban és bajaiban, teret kell
biztosítanunk számára. (...)
138. Szokássá kell fejleszteni, hogy valós jelentőséget tulajdonítsunk a másiknak.
Személyiségének megbecsüléséről van szó; annak elismeréséről, hogy joga van a létezéshez, az
önálló gondolkodáshoz és a boldogsághoz. Soha nem szabad lebecsülni azt, amit mondhat vagy
kifogásolhat, ugyanis ki kell fejeznie a saját álláspontját. Itt arról a meggyőződésről van szó,
hogy mindenkinek van mondanivalója, mert más az élettapasztalatunk, más szempontból látjuk a
dolgokat, mások a meggyőződéseink, a szokásaink, a meglátásaink. El lehet ismerni a másik
igazságát, mélységes meggyőződései jelentőségét, és a hátteret, amelyből megszólal, még
agresszív szavai mögött is. Ezért meg kell próbálni beleképzelni magunkat a helyzeteibe, és így
értelmezni szívének mélységét; azonosítani, hogy mi érdekli, és ezt az érdeklődést
kiindulópontul felhasználni a párbeszéd elmélyítésére.
139. Szellemi tágasság, hogy ne zárkózzunk be megszállottan néhány eszmébe, és hajlékonyság
a saját véleményünk módosítására vagy kiegészítésére. Lehet, hogy a saját elgondolásomból és a
másikéból olyan szintézis születik, amely mindkettőnket gazdagít. Az egység, amelyre törekedni
kell, nem egyformaság, hanem „a különbözőség egysége”, vagy másként az „összebékített
különbözőség”. A testvéri közösség ezen gazdagító stílusában a különbözők találkoznak,
tisztelik és értékelik egymást, mindazonáltal megőrzik a különböző árnyalatokat és
hangsúlyokat, amelyek gazdagítják a közös jót. Meg kell szabadulnunk attól a kényszertől, hogy
ugyanolyanok legyünk. Ügyesség is kell ahhoz, hogy időben felismerjük a különbségeket,
amelyek összehangolhatók a párbeszédfolyamat megszakítása nélkül. Például felismerhetjük az
esetlegesen felmerülő rossz érzéseket és relativizálhatjuk azokat, hogy ne veszélyeztessék a
kommunikációt. Fontos a képesség, hogy bántás nélkül tudjuk kifejezni, mit érzünk; olyan
nyelvezetet és kifejezésmódot kell használnunk, amilyet a másik könnyebben elvisel és elfogad,
még ha a tartalom megragadása nehéz is számára. Anélkül kell elmondani a kritikánkat, hogy a
bosszú egyik formájaként haragot gerjesztenénk, és kerülni kell azt a moralizáló nyelvezetet,
amely csak támadni, gúnyolni, hibáztatni, megsebezni akar. A (...) viták nagy része nem súlyos
dolgokról szól. Kicsinyes, jelentéktelen dolgokról van szó, de az előadás módja vagy a
párbeszédben tanúsított magatartás felbosszantja a lelket.
140. (...) Ha szerethetünk valakit, vagy érezzük, hogy ő szeret, jobban megértjük, mit akar
kifejezni és megértetni velünk. Le kell győzni azt az esendőséget, amely félelmet kelt bennünk a
másikkal szemben, mintha a „vetélytársunk” lenne. Nagyon fontos, hogy a saját biztonságunkat
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mély döntésekre, meggyőződésre és értékekre alapozzuk, és ne arra, hogy egy vitában
győzedelmeskedjünk, vagy arra, hogy nekünk adjanak igazat.
141. És végül, ismerjük el, hogy a párbeszéd akkor lesz hasznos, ha van mondanivalónk. Ehhez
belső gazdagságra van szükség, amelyet olvasmányokkal, személyes reflexióval, imádsággal és a
társas kapcsolatok iránti nyitottsággal lehet táplálni. Enélkül a beszélgetések unalmassá és
tartalmatlanná válnak. (...).
(Ferenc pápa, Amoris laetitia)

3. sz. melléklet. A szinódusi ima
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;
ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk.
Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket,
vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket.
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 mindenütt és minden időben munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben,
mindörökkön örökké. Ámen.

93

