SZINÓDUS 2021–2023
Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés
Őszentsége Ferenc pápa 2023 októberében Rómában hívja egybe a Püspöki Szinódus XVI.
rendes közgyűlését, amelynek a témája: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és
küldetés.” Az előttünk álló szinódus témája ennek értelmében maga a szinodalitás, közös utunk:
földi zarándokútját járó Egyházunk tagjainak közös útja, és annak kérdése, miként történik ma,
a harmadik évezred Egyházában ez az együtt haladás.
A szinodalitásról
A Nemzetközi Teológiai Bizottság (ITC) eként írja le a szinodalitást: „A szinódus [...] azt az
utat jelzi, amelyet Isten népe együtt jár. Egyaránt utal az Úr Jézusra, aki úgy határozza meg
magát, mint „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), és arra, hogy a keresztényeket, az Ő követőit
eredetileg „az Út követőinek” nevezték (vö. ApCsel 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).”
Ebben az értelemben a szinodalitás lehetővé teszi, hogy Isten egész népe együtt haladjon előre,
hallgatva a Szentlélekre és Isten Igéjére, azért, hogy részt vegyen az Egyház küldetésében abban
a közösségben, amelyet Krisztus hoz létre közöttünk.
Végső soron az együtt járás ezen útja a leghatékonyabb módja annak, hogy az Egyháznak mint
Isten zarándok és missziós népének a természete megnyilvánuljon és a gyakorlatban is
megvalósuljon.
A 2021–2023-as szinódusi folyamat célja
Jelen szinódusi folyamatot a következő kérdés irányítja: hogyan folyik ma ez az „együtt
haladás” a különböző szinteken (a helyi szinttől az egyetemes szintig), ami lehetővé teszi
az Egyház számára az evangélium hirdetését, és milyen lépésekre indít minket a Lélek,
hogy szinodális egyházként növekedjünk?
Fontos, hogy a szinódus nem parlament és nem közvélemény-kutatás, továbbá nem feladatunk
katolikus hitünk igazságainak és erkölcsi tanításának véleményezése.
A szinódus középpontjában sokkal inkább a meghallgatás áll: az emberek összegyűlnek,
találkoznak egymással, és imádságban, a Szentlélek jelenlétében keresik Isten akaratát,
meghallgatják egymást a középpontba álló kérdésekről, és visszajelzést, válaszokat, ötleteket,
javaslatokat adnak.
A közös út ajándék és feladat. Ferenc pápa valamennyiünket buzdít, hogy a találkozásnak, a
meghallgatásnak és a reflexiónak ezt az alkalmát a kegyelem idejeként éljük meg.
Kinek szól?
A szinodális tapasztalatnak minden megkeresztelt személy alanya.
Különös gondot kell fordítani azoknak a személyeknek a bevonására, akiket a kirekesztés
veszélye fenyeget: nők, fogyatékkal élők, menekültek, idősek, szegénységben élők, olyan
katolikusok, akik ritkán vagy soha nem gyakorolják hitüket stb.
Kreatív eszközöket kell találni a gyermekek és a fiatalok bevonására is.
Ugyanakkor fontos, hogy a megkereszteltek meghallják a környezetükben
élő más emberek hangját – beleértve azokat is, akik elhagyták
a hit gyakorlását, más hitbeli hagyományokhoz tartoznak
vagy vallástalanok –, amennyiben segíteni akarják az
Egyházat a jó és igaz keresésének szinodális útján.

Egyházmegyei szakasz
A világszinódus a 2023 októberében megrendezendő Püspöki Szinódusig több szakaszból épül
fel. Előbb egyházmegyei, majd püspöki kari, kontinentális, végül a Szentatya részvételével
zajló püspöki szinódusi találkozásokra kerül sor, hogy mindenki részt vehessen a folyamatban.
Az első, egyházmegyei szakasz 2021. október 17-től 2022 áprilisáig tart.
Ebben az időszakban a szinódus fő témájához kapcsolódó kérdéseket imádsággal egybekötött
helyi beszélgetések révén igyekszünk körüljárni közösségeinkben, a beérkező visszajelzéseket
pedig egy közös dokumentumban nyújtjuk be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felé.
Plébániák, intézmények, közösségek részvétele
A helyi szinodális találkozók beépíthetők a tervezett helyi találkozókba és összejövetelekbe,
így ezek az alkalmak tovább gazdagíthatják a már meglévő lelkipásztori, intézményi
programokat. A szinodális megosztásban két vagy több közösség is találkozhat, hogy közös
szinodális ülést szervezzenek.
A helyi találkozások az atyák, a hívek, az oktatási intézmények munkatársai, az intézményhez
kapcsolódó családok, valamint a közülük kijelölt segítők együttműködésével tudnak
megvalósulni. A helyi találkozók tartalmának, szempontjainak, irányának kialakításában a
Veszprémi Főegyházmegye Pasztorális Irodája segíti a közösségeket.
A helyi alkalmak, találkozások lelki előkészítéséhez járulhat hozzá a világszinódus imája is:
Adsumus Sancte Spiritus
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.
A világszinódus központi honlapja: www.synod.va
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