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A FŐPÁSZTOR SZAVAI 

 

„Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők.” 

(Jn 15, 5)  

 

Kedves Jó Testvéreim! Egy fontos esemény 

zajlik az egyházban, ahol mindannyiunkra 

szükség van!  

 

Szentatyánk, Ferenc pápa 2023-ra püspöki 

szinódust hirdetett meg, amelynek témája: „Egy 

szinodális egyházért: közösség, részvétel és 

misszió”. E szinódus által a Szentatya 

lehetőséget akar nyújtani a párbeszédre, és arra 

hívja az egyházat, hogy újra felfedezze 

szinodális természetét. A fentiek értelmében 

szeretném, ha egyházmegyénkben is együtt 

haladnánk a pápa által mutatott úton. Ezt 

szolgálja a jelen segédanyag, amelyet 

mindannyiuk figyelmébe ajánlok és számítok 

mindenki együttműködésére. 

 

Isten bőséges áldását, Szent László és Boldog 

Bogdánffy Szilárd közbenjárását kívánom 

valamennyiünk életére. 

 

 

kelt Nagyváradon, 2021. október 9-én, 

a Püspöki Szinódus megnyitásának napján 

 

 

Böcskei László 

megyés püspök 
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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;  

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. 

 

 

Sevillai Szent Izidor imája nyomán 
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MIRE HÍV FERENC PÁPA? 

 

A szinodalitás mindenekelőtt azt a sajátos 

stílust jelöli, amely az egyház életét és 

küldetését jellemzi, kifejezve az egyháznak, 

mint Isten népének természetét, amely együtt 

vándorol, amelyet az Úr Jézus hívott egybe a 

Szentlélek erejével, hogy hirdesse az 

evangéliumot. A szinodális folyamatban arra 

kapunk meghívást, hogy az egyház tagjaiként 

együtt gondoljuk végig az eddig megtett közös 

utunkat, és a Szentlélek vezetése alatt tanuljunk 

egymás tapasztalataiból és nézőpontjaik 

megosztásából.  

 

Keresztségünk által mindannyian arra vagyunk 

hivatottak, hogy aktív részesei legyünk az 

egyház életének. A plébániákon, vallási 

közösségekben, laikus mozgalmakban és a 

közösség más formáiban, nők és férfiak, fiatalok 

és idősek, mindannyian meghívást kapunk arra, 

hogy meghallgassuk egymást, hogy meghalljuk 

a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy 

emberi erőfeszítéseinket irányítsa, életet és 

életerőt leheljen az egyházba, és mélyebb 

közösségre vezessen bennünket a világban való 

küldetésünk érdekében. 

 

Isten Igéje által megvilágosodva és az 

imádságban egyesülve bejárhatjuk azokat az 

utakat, amelyekre Isten hív bennünket: a 

mélyebb közösségiségre, a teljesebb 

részvételre és nagyobb nyitottságra, ami a 

világban való hivatásunk betöltését illeti.  
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MI A SZINÓDUS CÉLJA? 

 

A püspöki szinódus eddig a püspökök 

találkozójaként zajlott a pápával és a pápa 

tekintélye alatt, az egyház egyre inkább 

felismeri, hogy a szinodalitás Isten egész 

népének az útja. Ezért a szinódusi folyamat már 

nemcsak a püspökök gyűlése, hanem az összes 

hívő útja, amelyben minden helyi egyháznak 

szerves szerepe van. A szinodális út arra irányul, 

hogy olyan lelkipásztori döntéseket hozzon, 

amelyek a lehető legjobban tükrözik az Isten 

akaratát, amelyet Isten népének élő hangja 

alapoz meg. 

 

Míg a korábbi szinódusok olyan témákat 

vizsgáltak, mint az új evangelizáció, a család, a 

fiatalok és az Amazonas, a jelenlegi szinódus 

célja, hogy Isten egész népeként 

meghallgassuk, mit üzen a Szentlélek az 

egyháznak. Ezt úgy tesszük, hogy Isten szavát a 

Szentírásban és az egyház élő hagyományában 

együtt hallgatjuk, meghallgatjuk egymást, 

különösen a peremre szorultakat.   

 

A jelenlegi szinódusi folyamat tehát a következő 

alapvető kérdés köré épül: hogyan történik ma a 

különböző szinteken az „együtt haladás”, amely 

lehetővé teszi az egyház számára az 

evangélium hirdetését, a rábízott küldetésnek 

megfelelően; és milyen lépésekre indít minket a 

Szentlélek annak érdekében, hogy növekedjünk 

szinodális egyházként? 
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MI A SZINÓDUS TÉMÁJA? 

 

A szinódus témájának három dimenziója a 

közösség, a részvétel és a misszió, mélyen 

összefüggnek egymással. Nincs hierarchia 

közöttük, inkább mindegyik gazdagítja és 

irányítja a másik kettőt.  

 

Közösség: Isten akarata összegyűjt bennünket, 

mint egy hitben élő különböző népeket. A 

közösség, amelyben osztozunk, legmélyebb 

gyökereit a Szentháromság szeretetében és 

egységében találja meg: Krisztus az, aki 

kiengesztel bennünket az Atyával és a 

Szentlélekben egyesít bennünket egymással. 

 

Részvétel: A szinódus meghívás mindazok 

részvételére, akik Isten népéhez tartoznak, 

hogy vegyenek részt az egymásra való mély és 

tiszteletteljes odafigyelés gyakorlatában. A 

részvétel azon alapul, hogy minden hívő 

alkalmas és meghívást kapott arra, hogy a 

Szentlélektől nyert ajándékok révén egymás 

szolgálatára legyen. 

 

Küldetés: Az egyház az evangelizálásért létezik. 

Küldetésünk az, hogy tanúságot tegyünk Isten 

szeretetéről az egész emberi család körében. A 

szinódus célja, hogy az egyház jobban 

tanúságot tudjon tenni az evangéliumról, 

különösen azokkal az emberekkel együtt, akik 

világunk spirituális, társadalmi, gazdasági, 

politikai, földrajzi és egzisztenciális perifériáin 

élnek.  
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SZENTÍRÁSI ALAPOK 

 

A szinodális egyház megvalósításában két 

szentírási képből meríthetünk ihletet.  

 

Az első kép a közösségi tapasztalatból ered, 

amely Jézus igehirdető szolgálata óta 

folyamatosan kíséri az evangelizáció útját: 

mindenki megtalálja a helyét – a nép, az 

apostolok és az Úr.  Az örömhír tanúságot tesz 

arról, hogy Jézus folyamatosan a kirekesztett, 

marginalizált és elfelejtett emberek felé 

közeledik. Jézus szolgálatának jellemzője az, 

hogy a hit mindig akkor jelenik meg, amikor az 

embereket megbecsülik: ha kérésük 

meghallgatásra talál, ha segítségükre van 

nehézségeikben, ha jelenlétüket értékelik, 

méltóságukat Isten tekintete megerősíti és 

helyreállítja a közösségen belül (pl. Mt 15, 21-

28, Jn 4, 1-42). 

 

A másik kép a Szentlélek megtapasztalására 

utal, amelyben Péter és az ősegyház felismeri 

annak veszélyét, hogy indokolatlan korlátokat 

állítson a hit terjedése elé. Amint Pétert 

megváltoztatta a Kornéliusszal való találkozás 

tapasztalata, nekünk is engednünk kell, hogy 

átalakuljunk attól, amire Isten meghív minket 

(ApCsel 10). 

 

Arra bátorítunk mindenkit, hogy 

gondolkodjanak el ezen a két képen, amely a 

szinódusi folyamat során táplálékunk és az 

inspiráció forrása lehet. 
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SZÜKSÉGES MAGATARTÁS 

 

Ferenc pápa több alkalommal is megosztotta 

elképzelését arról, hogy a szinodalitás 

gyakorlata konkrétan hogyan nézzen ki. A 

következőkben olyan sajátos attitűdök leírása 

következik, amelyek lehetővé teszik a valódi 

meghallgatást és párbeszédet: 

- Imádságos lélekkel hallgassuk, amit a 

Lélek sugall számunkra. 

- Ötvözzük a szabadságot, az igazságot 

és a szeretetet. 

- Legyünk bátrak a beszédben és a 

hallgatásban. 

- Legyünk készségesek megváltoztatni a 

véleményünket. 

- Szabadítsuk meg elménket és szívünket 

az előítéletektől. 

- A lelkipásztorok figyelmesen 

hallgassák meg a rájuk bízott nyájat. 

- Az önelégültséget félretéve tudunk 

egymástól tanulni. 

- A remény világítótornyai legyünk, nem 

pedig a végzet prófétái. 

- Tervezzük közösen a jövőnket kreatívan 

és merészen. 

- Merjünk nyitni azok felé, akik eddig a 

peremre szorultak. 

- Vállaljuk a párbeszédet más vallási 

felekezetekkel, közösségekkel.  
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A KONZULTÁCIÓ FŐ KÉRDÉSE  

 

Ez a szinódus a következő alapvető kérdést 

teszi fel: A szinodális egyház az evangélium 

hirdetése során „együtt halad”.  

Hogyan történik ez az „együtt haladás” ma a 

helyi egyházában és milyen lépésekre hív 

minket a Lélek, hogy növekedjünk „együtt 

haladásunkban”?  

 

Erre a kérdésekre válaszolva arra kapunk 

meghívást, hogy: 

 

Felidézzük az „együtt haladás” tapasztalatait: 

- Milyen örömöket okoztak?  

- Milyen nehézségekkel találkoztunk?  

- Milyen sebeket tártak fel?  

- Milyen felismeréseket váltottak ki? 

 

Levonjuk a következtetéseket:  

- Mit kér tőlünk a Lélek?  

- Melyek a változáshoz szükséges 

lépések?  

- Milyen utak állnak az egyház 

rendelkezésére? 
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A KONZULTÁCIÓ TÍZ TÉMÁJA 

 

Az alábbi tíz téma mindegyikéhez tartozó 

kérdések iránymutatásként használhatók, 

viszont nem szükséges, hogy a beszélgetés az 

alábbi kérdésekre korlátozódjon csupán. 

 

1. Társakként az úton 

Az egyházban és a társadalomban emberekként 

együtt haladunk.  

- Kik azok, akik „együtt haladnak”?  

- Kik azok, akik látszólag távolabb vannak 

tőlünk?  

- Hogyan erősíthetjük a kapcsolatunkat 

velük?  

  

2. Meghallgatni 

Az első lépés a meghallgatás. Ehhez előítéletek 

nélküli, nyitott elmére és szívre van szükség.  

- Hogyan szól hozzánk Isten?  

- Mi segít bennünket és mi gátol a 

meghallgatásban? 

- Mennyire hallgatjuk meg a laikusokat, 

és azokat, akik a „periférián” vannak?  

 

3. Megszólalni 

Bátran és bizalommal kell megszólalni: 

szabadon, igazságban és szeretetben.  

- Mi segíti és mi gátolja a bátor, őszinte 

és felelősségteljes megszólalást?  

- Hogyan működik a kapcsolat a helyi 

médiával?  

- Hogyan lehetne erősíteni ezt a 

kapcsolatot? 
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4. Ünnepelni 

Az „együtt haladás” az egyházban csak akkor 

lehetséges, ha ez az Ige közös hallgatásán és az 

Eucharisztia közös ünneplésén alapul. 

- Mit jelent az imádság és a liturgikus 

ünneplés közösségi életünkben és 

küldetésünkben?  

- Hogyan segíthetjük elő a hívek aktív 

részvételét a liturgiában?  

- Mennyire kapnak teret a hívek a lektori 

és akolitusi szolgálatban? 

 

5. Megosztani a felelősséget a küldetésben 

Az egyház minden tagja meghívást kapott arra, 

hogy hirdesse az evangéliumot.  

- Melyek a misszió helyei és eszközei 

egyházmegyénkben?  

- Mi segíti és mi gátolja a keresztényeket 

abban, hogy aktívan részt vegyenek 

misszióban?  

- Hogyan segíthetjük a híveket, hogy a 

társadalom javára végzett szolgálatukat 

missziós lelkülettel tegyék?  

 

6. Párbeszéd az egyházban és a társadalomban 

A párbeszéd kitartást és türelmet igényel, de a 

kölcsönös megértést eredményezi.  

- Melyek a párbeszéd helyei és eszközei 

egyházmegyénkben?  

- Milyen a párbeszéd más közösségekkel, 

a politika, a gazdaság, a kultúra, a civil 

társadalom képviselőivel?  

- Az egyház és a társadalom mely konkrét 

kérdéseire kell figyelmet fordítanunk?  
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7. Ökumenizmus 

Fontos helye van a szinodális úton a különböző 

felekezetű keresztények közötti párbeszédnek. 

- Milyen kapcsolatokat ápolunk más 

keresztény felekezetek tagjaival?  

- Mi segíti és mi gátolja együtt 

haladásunkat? 

- Hogyan tehetjük meg a következő 

lépést együtt haladva az úton? 

 

8.Tekintély és részvétel 

A szinodális egyház résztvevő és 

társfelelősséget vállaló egyház.  

- Miként határozza meg közösségünk a 

célokat és az oda vezető lépéseket?  

- Hogyan támogatjuk a laikusok 

szolgálatát és felelősségét? 

- Helyi szinten milyen tapasztalataink 

vannak a szinodalitással kapcsolatosan?  

 

9. Megkülönböztetés és döntés 

Szinodális stílusban a megkülönböztetés által 

hozunk döntéseket, amely során meghallgatjuk 

mit mond a Szentlélek egész közösségünk által.  

- Milyen módszereket és folyamatokat 

használunk a döntéshozatal során?  

- Hogyan segíthetjük elő a hívek 

bekapcsolását a döntéshozatalba?  

- Milyen eszközöket és módszereket 

használunk az átláthatóság és az 

elszámoltathatóság előmozdítására?  
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10. Önmagunk formálása a szinodalitásban 

A szinodalitás magában foglalja a változás, a 

formálódás és a folyamatos tanulás iránti 

nyitottságot.  

- Egyházi közösségünk hogyan formálja 

az emberekben a még szorosabb együtt 

haladásnak, egymás meghallgatásának, 

a misszióban való részvételnek és a 

párbeszéd folytatásának képességét?  

- Milyen képzést kínálunk a 

megkülönböztetés és a tekintély 

szinodális módon való gyakorlásának 

elősegítésére? 

 

 

 

A beszélgetések során próbáljuk ezeket a 

kérdéseket egyszerű és ösztönző módon 

feltenni az embereknek, de nem arra kell 

törekednünk, hogy minden kérdésre kitérjünk. A 

szinodalitás azon aspektusait kell 

megkülönböztetnünk és azokra kell 

összpontosítanunk, amelyek a legtalálóbbak 

egyházmegyénk és közösségünk kontextusában.   

 

A résztvevőket arra bátorítjuk, hogy őszintén és 

nyíltan osszák meg valós tapasztalataikat, és 

gondolkodjanak együtt arról, hogy a Szentlélek 

mit tárhat fel az általuk megosztott 

tapasztalatokon keresztül. 
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ESZKÖZJAVASLATOK 

 

Az alábbiakban néhány eszközt mutatunk be a 

szinódusi kérdésekről való gondolkodáshoz, 

azok megosztásához és megválaszolásához. 

Néhány eszköz különösen megfelelő 

gyermekek, fiatalok és olyan emberek 

megszólítására, akik az egyszerű és könnyen 

érthető megközelítéseket részesítik előnyben. 

 

Narratív megközelítés  

A saját hitünk történetének és az egyházzal való 

együtt haladásunk elmesélése vagy megírása. 

Saját élettörténet. Az embereket meg lehet 

kérni, hogy meséljék el történetüket, a hitről 

alkotott véleményüket, azt, ahogyan igyekeztek 

elfoglalni a helyüket az egyházban.  

Tapasztalatcserét ösztönző szöveg. 

Megkérhetünk egy kis csoportot arra, hogy 

írjanak közös szöveget, majd más csoportok 

reagálnak erre a szövegre, és azt a saját 

mindennapi életük alapján kiegészítik.  

A megfelelő szavak megtalálása. A résztvevőket 

meg lehet kérni, hogy mondják el, mit jelent 

számukra az egyház, vagy nevezzék meg azokat 

a szavakat, amelyek azt jelölik, hogy mi kell 

ahhoz, hogy „Jézussal együtt haladjunk”, majd 

azt, hogy mely kifejezések állnak szemben az 

„együtt haladással”; ezután pedig meg lehet 

kérni őket, hogy magyarázzák meg, miért 

idézték fel ezt vagy azt a szót. A résztvevők 

ezután kiválaszthatják, hogy mely kifejezések a 

legfontosabbak és a legalkalmasabbak a 

csoport üzenetének közvetítésére. 
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Képek használata és művészi alkotások 

Kommunikáció képeken keresztül. A 

résztvevőknek különböző képeket mutatnak be, 

és arra kérik őket, hogy válasszák ki azokat, 

amelyek a legjobban érzékeltetik, hogy mit 

jelent számukra az egyházban való együtt 

haladás. A résztvevők ezután megoszthatják, 

hogy miért éppen azt a képet választották.  

Egyéni vagy közös művészi alkotás. Az 

embereket megkérik, hogy rajzoljanak egy 

képet a templomról, amelybe járnak, és arra 

kérik őket, hogy kommentálják a rajzukat. Az 

emberek közösen is készíthetnek művészi 

alkotást, hogy vizuálisan ábrázolják az egyházat 

vagy az egyházban elfoglalt helyüket. Az 

alkotás elkészülte után a résztvevőket minden 

esetben megkérik, hogy osszák meg egymással, 

amit alkottak; az észrevételeiket és az 

alkotásaikat is elküldhetik. 

Színészi játék. A résztvevők egy csoportja írhat 

egy rövid színdarabot, amely kifejezi, mit jelent 

„együtt haladni” az egyházban, miért fontos ez, 

miért nehéz stb. Ezt a történetet azután 

eljátszhatják és előadhatják egy szinódusi 

összejövetelen. 

 

Szentírási megközelítés  

pl. Mt 15, 21-28, Mk 10,46-52, Lk 24,13-35 

Isten Igéje inspirálja és megvilágosítja közös 

utunkat, és táplálékot ad, amit megoszthatunk 

egymással az úton. A résztvevőket 

megkérdezzük, hogy Jézus egy bizonyos 

gesztusa vagy szava mire világít rá életükben.  
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A bizalom erősítése 

Egymás megismerése és a közös élet 

megosztása gazdagítja az egymásra való 

odafigyelést. A találkozás és a dialógus 

megkezdése előtt nagyon hasznos lehet 

valamiféle közös tevékenység. 

Néhány példa erre: zarándoklat, szociális vagy 

karitatív tevékenység, vagy egyszerűen csak 

egy közös étkezés. A résztvevők közötti 

kölcsönös bizalom kialakításán túl ez 

elősegítheti azok részvételét is, akiket inkább a 

gyakorlati cselekvés vonz, mintsem az 

intellektuális vita. 

 

Ez a megközelítés Jézus példáját követi, aki 

összegyűjtötte tanítványait, hogy együtt 

étkezzenek, együtt vándoroljanak vagy 

egyszerűen csak időt töltsenek egymással. 

Fontos az, hogy megfelelő időt és teret 

biztosítsunk a közös étkezésre, 

meghosszabbítva a szünetekben a 

meghallgatás élményét egy kevésbé formális és 

spontánabb eszmecsere során. Ez megnyitja az 

utat a formális megbeszéléseken magukat 

kevésbé jól érző emberek gyümölcsözőbb 

részvétele előtt, valamint lehetőséget adhat 

bizonyos kérdések szabadabb tisztázására 

 

A fizikai, kulturális, szociális és karitatív 

tevékenységekben való részvétel hozzájárulhat 

a résztvevők közötti közösség építéséhez, az 

egyházat a közös testvériség új tapasztalatain 

keresztül megújítva. 
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A HÁLA SZAVA 

 

Őszinte köszönet mindazoknak, akik szervezik, 

koordinálják és részt vesznek ebben a szinódusi 

folyamatban. A Szentlélek vezetésével mi 

alkotjuk azokat az élő köveket, amelyeken át 

Isten felépíti azt az egyházat, amelyet a 

harmadik évezredre kíván (1Pt 2,5).  

 

A Boldogságos Szűz Mária, az Apostolok 

Királynője és az Egyház Édesanyja járjon közben 

értünk, miközben együtt haladunk azon az úton, 

amelyet Isten számunkra kijelölt. Miként 

pünkösdkor az emeleti teremben, az Ő anyai 

gondviselése és közbenjárása kísérjen 

bennünket, miközben építjük az egymással való 

közösséget és teljesítjük küldetésünket a 

világban. Vele együtt Isten népeként, együtt 

mondjuk, hogy:  

„Legyen nekem a te igéd szerint!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmükbe ajánljuk egyházmegyénk 

honlapját, ahol a szinódus dokumentumai 

olvashatók  

varad.org/hu/hirek/synodus_2023. 
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FERENC PÁPA HOMÍLIÁJA  

A PÜSPÖKI SZINÓDUS 16. RENDES 

KÖZGYŰLÉSÉNEK MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL 

Valaki, egy gazdag ember, Jézus elé megy, 

amikor ő „útnak indult” (Mk 10,17). Az 

evangéliumok sokszor mutatják be Jézust „az 

úton”, amint kíséri az ember útját, és 

meghallgatja a szívét foglalkoztató és felkavaró 

kérdéseket. Így tárja elénk, hogy Isten nem 

aszeptikus helyeken lakik, nem csendes 

helyeken tartózkodik, távol a valóságtól, hanem 

velünk jár, és elér bennünket ott, ahol vagyunk, 

az élet néha göröngyös útjain. És ma, amikor 

elindulunk ezen a szinódusi úton, kezdjük 

mindannyian – pápa, püspökök, papok, 

szerzetesnők és szerzetesek, világi nővérek és 

testvérek – azzal, hogy feltesszük magunknak a 

kérdést: mi, keresztény közösség, követjük-e 

Isten stílusát, aki úton van a történelemben és 

osztozik az emberiséggel történő 

eseményekben? Hajlandók vagyunk-e 

belevágni az utazás kalandjába, vagy az 

ismeretlentől való félelmünkben inkább a „nincs 

rá szükség” és a „mindig is így csináltuk” 

kifogásaiba menekülünk? 

Szinódust tartani azt jelenti, hogy azonos úton 

járunk, együtt járunk. Nézzünk Jézusra, aki az 

úton először találkozik a gazdag emberrel, 

azután meghallgatja a kérdéseit, végül pedig 

segít neki eldönteni, mit tegyen, hogy elnyerje 

az örök életet. 
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Találkozik, meghallgat, eldönt – a szinódus 

három igéje. 

Ezekről szeretnék néhány gondolatot mondani. 

Találkozik. Az evangélium egy találkozás 

elbeszélésével kezdődik. Egy ember odamegy 

Jézushoz, letérdel előtte, és feltesz neki egy 

nagyon fontos kérdést: „Jó Mester, mit kell 

tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mk 

10,17). Egy ilyen fontos kérdés figyelmet, időt 

és arra való készséget igényel, hogy 

találkozzunk a másik emberrel, és hagyjuk, 

hogy nyugtalansága kihívást jelentsen 

számunkra. Az Úr ugyanis nem tartózkodó, nem 

bosszankodik, nem háborog, ellenkezőleg, leáll 

vele. Kész a találkozásra. Semmi sem hagyja 

közömbösen, minden felkavarja. 

Találkozni az arcokkal, a másik szemébe nézni, 

osztozni a konkrét ember történetében: ez 

Jézus közelsége. Tudja, hogy egy találkozás 

megváltoztathatja az életet. Az evangélium 

pedig tele van Krisztussal való találkozásokkal, 

melyek felemelnek és gyógyítanak. Jézus nem 

sietett, nem nézte az óráját, hogy mielőbb 

befejezze a találkozót. Mindig a vele találkozó 

ember szolgálatában állt, meghallgatta. 

Mi is, akik elkezdjük ezt az utat, arra kapunk 

meghívást, hogy a találkozás művészetének 

szakértőivé váljunk. Nem arra, hogy 

rendezvényeket szervezzünk vagy elméleti 

előadásokat tartsunk a problémákról, hanem 

mindenekelőtt arra, hogy időt szánjunk az Úrral 

való találkozásra, és elősegítsük az egymással 

való találkozást. Olyan időszak ez, amikor teret 

kell adnunk az imádságnak, az imádásnak – 
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ennek az imaformának, melyet sokszor 

elhanyagolunk; teret kell adnunk az imádásnak 

–, annak, amit a Lélek mondani akar az 

Egyháznak. Arra szolgál ez az időszak, hogy a 

másik arca és szava felé forduljunk, hogy 

szemtől szembe találkozzunk, hogy hagyjuk, 

hogy megérintsenek bennünket nővéreink és 

testvéreink kérdései, hogy segítsük egymást 

abban, hogy a karizmák, a hivatások és a 

szolgálatok sokfélesége gazdagítson 

bennünket. Minden találkozás – mint tudjuk – 

nyitottságot, bátorságot, készséget igényel arra, 

hogy a másik arca és története kihívást 

jelentsen számunkra. Míg időnként inkább 

formális kapcsolatokba menekülünk, vagy 

alkalomhoz illő álarcot öltünk – a klerikális 

szellem és a tetszelgő magatartás: inkább 

vagyok „apát úr”, mint atya –, a találkozás 

megváltoztat bennünket, és gyakran olyan új 

utakat sugall, amelyekről nem gondoltuk volna, 

hogy elindulunk rajtuk. Ma, az Úrangyala 

elimádkozása után fogadok majd egy utcán élő 

emberekből álló csoportot, akik egyszerűen 

azért jöttek össze, mert van egy csapat, akik 

azért mentek oda hozzájuk, hogy 

meghallgassák őket, csak azért, hogy 

meghallgassák őket. És a meghallgatásnak 

köszönhetően sikerült újból útnak indulniuk. A 

meghallgatás! Isten gyakran éppen így mutatja 

meg nekünk a követendő utakat, kimozdítva 

bennünket fáradt megszokásainkból. Minden 

megváltozik, ha képesek vagyunk valódi 

találkozásokra vele és egymással. Formaságok, 

színlelés és széptevés nélkül. 
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A második ige: meghallgat. 

Igazi találkozás csak meghallgatásból születik. 

Jézus ugyanis meghallgatja annak az embernek 

a kérdését, vallási és egzisztenciális 

nyugtalanságát. Nem megszokott választ ad, 

nem előre csomagolt megoldást kínál, nem tesz 

úgy, mintha kedvesen válaszolna, csak azért, 

hogy megszabaduljon tőle, és folytathassa útját. 

Egyszerűen meghallgatja. Rászánja a 

szükséges időt, sietés nélkül meghallgatja. És a 

legfontosabb, hogy Jézus nem fél attól, hogy 

a szívével és ne csak a fülével hallgassa. 

Válasza ugyanis nem pusztán a kérdésre felel, 

hanem lehetővé teszi a gazdag ember számára, 

hogy elmondja történetét, hogy szabadon 

beszéljen önmagáról. Krisztus emlékezteti a 

parancsolatokra, ő pedig elkezd beszélni a 

gyermekkoráról, megosztja vele addigi vallásos 

útját, azt, ahogyan igyekezett keresni Istent. 

Amikor szívvel hallgatunk, ez történik: a másik 

érzi, hogy elfogadják, nem ítélik meg, szabadon 

beszélhet tapasztalatairól és spirituális útjáról. 

Őszintén tegyük fel magunknak a kérdést ezen a 

szinodális úton: hogyan állunk a 

meghallgatással? Milyen a „hallása” szívünknek? 

Megengedjük-e az embereknek, hogy 

kifejezzék magukat, hogy hitben járjanak, még 

ha nehéz életútjuk van is, hogy hozzájáruljanak 

a közösség életéhez anélkül, hogy 

akadályoznánk, elutasítanánk vagy megítélnénk 

őket? Szinódust tartani annyit jelent, mint 

elindulni ugyanazon az úton, amelyen az 

emberré lett Ige járt: az ő nyomdokain járni, az ő 

szavát hallgatni mások szavaival együtt. 
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szinódust tartani annyit jelent, mint ámulattal 

felfedezni, hogy a Szentlélek mindig meglepő 

módon fúj, hogy új utakat és nyelveket sugalljon. 

Ez egy lassú, talán fárasztó gyakorlat, mely arra 

szolgál, hogy megtanuljuk meghallgatni 

egymást – püspökök, papok, szerzetesek és 

világiak, mindenki, minden megkeresztelt 

ember –, elkerülve a mesterséges, felszínes és 

kész válaszokat. Nem! A Lélek azt kéri tőlünk, 

hogy hallgassuk meg minden egyház, minden 

nép és nemzet kérdéseit, aggodalmait és 

reményeit. És hallgassuk meg a világot is, a 

kihívásokat és változásokat, melyeket elénk állít. 

Ne hangszigeteljük a szívünket, ne zárkózzunk 

bizonyosságaink páncélja mögé! A 

bizonyosságok sokszor bezárnak bennünket. 

Hallgassuk meg egymást! 

Végül a harmadik ige, az eldönt. A találkozás és 

egymás meghallgatása nem öncélú, nem hagyja 

a dolgokat úgy, ahogy vannak. Ellenkezőleg, 

amikor párbeszédbe bocsátkozunk, 

megkérdőjelezzük magunkat, útra kelünk, és a 

végén már nem vagyunk ugyanazok, mint 

korábban, megváltoztunk. A mai evangélium ezt 

mutatja meg nekünk. Jézus érzékeli, hogy az 

előtte álló ember jó és vallásos, a parancsolatok 

szerint él, de szeretné őt a parancsolatok puszta 

betartásán messzebbre vezetni. A 

párbeszédben segíti őt döntést hozni. Azt 

javasolja neki, hogy nézzen magába, annak a 

szeretetnek a fényében, amellyel ő maga, rá 

tekintve, szereti őt, és ennek fényében ismerje 

fel, mihez ragaszkodik valójában a szíve. Hogy 

aztán felfedezze, hogy saját javát nem az 
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szolgálja, ha újabb vallásos cselekedeteket 

vállal még magára, hanem épp ellenkezőleg, ha 

kiüresíti magát: ha eladja, ami elfoglalja a szívét, 

hogy helyet csináljon Istennek. Ez számunkra is 

értékes útmutatás! A szinódus egy lelki 

megkülönböztetési út, egy egyházi 

megkülönböztetési út, melyet imádásban, 

imádságban, Isten igéjével való találkozásban 

járunk végig. És a mai szentleckében azt 

olvassuk, hogy Isten szava „eleven, átható és 

minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek 

és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a 

szív gondolatait és érzéseit”. Isten szava 

megnyit bennünket a megkülönböztetés előtt, 

és megvilágítja azt. Irányítja a szinódust, hogy 

az ne egyházi kongresszus, ne tanulmányi 

konferencia, politikai összejövetel vagy 

parlament legyen, hanem kegyelmi esemény, a 

Lélek által vezetett gyógyulási folyamat. 

Ezekben a napokban Jézus arra hív bennünket, 

ahogyan az evangéliumban a gazdag emberrel 

tette, hogy üresítsük ki magunkat, szabaduljunk 

meg a világias dolgoktól, de a bezárkózástól és 

az ismétlésre építő pasztorális modelljeinktől is; 

és tegyük fel a kérdést: mit akar Isten mondani 

nekünk a mai korban, milyen irányba akar 

vezetni bennünket? Kedves testvéreim, jó közös 

utat kívánok! Legyünk evangéliumba szerelmes 

zarándokok, nyitottak a Szentlélek 

meglepetéseire! Ne szalasszuk el a kegyelmi 

alkalmakat a találkozásra, egymás 

meghallgatására, a döntéshozatalra! Örömmel 

tudva azt, hogy miközben keressük az Urat, ő 

jön elénk előbb szeretetével! 
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AZ EGYHÁZMEGYEI KAPCSOLATTARTÓ CSOPORT 

 

- a szinódus egyházmegyei szakaszának 

koordinátora: Ft. Dr. Kovács F. Zsolt, Dr. Nemes 

István közreműködésével az egyházmegyei team 

képzésében;  

- a szinódusi összefoglaló kidolgozásának 

koordinátora: Ft. Vakon Zsolt;  

- a papság és egyházi alkalmazottak moderátora: Ft. 

Pék Sándor; 

- a szerzetesek moderátora: Ft. Vass Csaba CM;   

- a családosok moderátora: Ft. Tóth Attila, Kovács 

László és Katalin közreműködésével; 

- az ifjúság moderátora: Majoros Tibor;  

- a diákság moderátora: Dr. Nemes István;  

- lelkiségi mozgalmak moderátora: Ft. Szabó Ervin; 

- hitoktatók és pedagógusok moderátora: Benedek 

Ramóna; 

- a hitoktatás egyházmegyeközi kapcsolatainak a 

moderátora: Dr. Ozsváth Judit; 

- moderátor a szociális intézményekben: Tóth 

Andrea, Hegedűs Ilona közreműködésével;  

- a vallási és szociális periférián lévők moderátora: 

Serbán Mária;  

- moderátor a közösségi média és a kultúra 

területén: Villányi Zoltán;  

- vallásközi kapcsolatok moderátora: Karetka Anett;  

- az Erdélyi Mária Rádió közösségének moderátora: 

Szatmári Ferenc;   

- a civil intézmények és partnerek moderátora: Erdei 

Anita;  

- a cigány közösségek moderátora: Ft. Kiss Márton;  

- a szlovák nyelvű hívek moderátora: Ft. Mlinárcsik 

Ján, Merka Adrian közreműködésével; 

- a román nyelvű hívek moderátora: Ft. Mârţ Mihai, 

Moraru Constatin közreműködésével.   
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