
Az egyházmegyei kapcsolattartó személy(ek)/team 

 

Az egyházmegyei kapcsolattartó személy(ek)/team feladatai a következők: 

• Kapcsolattartás az egyházmegye és a püspöki konferencia (és kapcsolattartó személye vagy 

team) között. 

• Az egyházmegye egyházközségei és más csoportjai számára a szinódusi konzultációval 

kapcsolatos referenciaként szolgál(nak). 

• Az egyházmegye püspöke részére a fő kapcsolattartó személy(ek) szerepét tölti be a szinódusi 

folyamattal kapcsolatban. 

• Szinodális módon, a teammel együttműködve dolgozza ki, hogyan bontakozik ki az 

egyházmegyei folyamat, megvitatja a szinodalitással kapcsolatos témákat és kérdéseket (amint 

azt a Püspöki Szinódus Főtitkársága és a püspöki konferencia vázolta), valamint végzi az 

egyházmegye területéről érkező konzultációs adatok összegyűjtésének, elemzésének és 

szintézisét. 

• Meghívja egyházközséget a konzultációs folyamatban való részvételre, összejövetelek 

szervezésére, hogy helyi szinten részt vegyenek a szinódusi folyamatban. Az egyházközségek 

összefoghatnak más egyházközségekkel, hogy elősegítsék a nagyobb közösség és a közös 

útkeresés tapasztalatát. Az egyházmegyei kapcsolattartó(k)/team bátorítsa a plébániákat a 

testvériség, a társfelelősség szellemének, valamint a közösség felszentelt, megszentelt vallású 

és laikus női és férfi tagjainak teljes és aktív részvételének előmozdítására, beleértve a 

gyermekeket, fiatalokat, egyedülállókat, házaspárokat, családokat és időseket. Ily módon a 

konzultációs folyamat a vidék társadalmi-gazdasági és kulturális/etnikai hátterének és 

képességeinek sokféleségét fogja képviselni, valamint ösztönzi a konzultációt azokkal, akik 

kevésbé aktívan gyakorolják a katolikus hitet, a különböző keresztény felekezetekhez és más 

hitbeli hagyományokhoz tartozókkal, valamint a helyi közösség azon lakosaival, akiknek a 

plébániával nincs kapcsolatuk. 

• Hívja meg az egyházmegye szerveit, mozgalmait, szervezeti egységeit, hogy a szolgálatuk vagy 

fókuszterületük szerint adjanak véleményt a Vademecumban és a kísérő dokumentumokban 

szereplő kérdésekről. E csoportok mindegyike tarthat saját konzultációt, vagy együttműködhet 

egymással és/vagy az egyházmegye egyházközségeivel. Törekedni kell arra, hogy az 

egyházmegyén belül valamennyi apostoli szervezetet, kultúrát, közösséget, csoportot, 

kezdeményezést és ökumenikus/vallásközi erőfeszítést bevonják a konzultációs folyamatba, 

elősegítve a szinodalitás hiteles megtapasztalását a helyi egyházban. 

• Kínáljon képzést és kísérést (workshopok, webináriumok, videók, anyagok és/vagy személyes 

támogatás formájában) azoknak, akik felelősek lesznek a konzultációs folyamat helyi szintű 

(plébániákon, közösségekben stb.) lebonyolításáért és elősegítéséért, hogy segítsen nekik 

megérteni a szinodalitás jelentését, a jelenlegi szinódusi folyamat célkitűzéseit és a szinódusi 

tapasztalat jellemzőit, amelyeket megpróbálnak elősegíteni (további információkért kérjük, 

keresse a Vademecumot vagy a szinódus honlapját). 

• Az egyházmegye területén a konzultációs folyamatból származó információk feldolgozása, 

illetve a lehető legszélesebb körű részvétel biztosítása, valamint az egyházközségek, 

egyházmegyei csoportok, vallási közösségek és mozgalmak számára tájékoztatás a szinódusi 

folyamatról, ami a következőket tartalmazza: 



o Javasolja, hogy a plébániák/közösségek jelöljék ki saját kapcsolattartójukat/teamjüket a 

konzultáció lebonyolítására. 

o Javasolja, hogy a települések/közösségek egy, két vagy több konzultációs találkozót 

tartsanak a helyi közösségben élőkkel. A plébániák/közösségek külön konzultációt 

tarthatnak bizonyos csoportok számára (pl. serdülők, fiatal felnőttek, házaspárok, 

migránsok, a hitben kevésbé aktívak, a szegények és más marginalizált közösségek). 

o Javasoljuk, hogy a plébániák találjanak módot az egyes konzultációk/beszélgetések 

összegzésére vagy feljegyzésére (akár egy titkár/jegyzetelő segítségével, akár a találkozó 

elektronikus rögzítésével, akár úgy, hogy a résztvevők vagy a segítők feltöltik 

jegyzeteiket az internetre, vagy más módon). 

o Egy konkrét határidő annak a folyamatnak/eszköznek a meghatározása, amellyel a 

beérkező anyagot az egyházmegyei kapcsolattartó(k)/team részére továbbítják. 

o A konzultációs folyamatot követő összejövetelek szorgalmazása azokkal, akik részt 

vettek és más érintettekkel, hogy megosszák, mit tettek a kapott visszajelzések nyomon 

követése érdekében, és hogy meghatározzák a következő lépéseket a szinodalitás 

szellemének és stílusának helyi szinten történő integrálása érdekében. 

• A konzultációs fázis során rendszeresen ellenőrizze az egyes egyházközségeket/közösségeket, 

támogatást, bátorítást és kíséretet nyújtva, valamint a közös út során a hála kifejezése. 

• Gyűjtse össze időben a helyi konzultációkból származó összegzéseket/beérkező 

visszajelzéseket/meglátásokat. 

• Felügyeli az egyházmegyei szinódust megelőző találkozó megszervezését (lásd a Vademecum 

C. függelékét). 

• Elemzi és szintetizálja az összegyűjtött észrevételeket, és egy tömör, legfeljebb tíz oldalas 

egyházmegyei összefoglalót készít, amelyet a megadott határidőig a Püspöki Konferencia 

részére eljuttat. Ezt a szintézist az egyházmegyei kapcsolattartó(k)kal együttműködő csoportnak 

kell kidolgoznia, a püspökkel és/vagy az általa kijelölt személlyel együttműködve. (Lásd a D. 

függeléket) 

• Az egyházmegyei szintézist a megadott időben el kell juttatni a Püspöki Konferencia részére. 

Az egyházmegyei kapcsolattartó személy(ek)nek és teamnek a következő tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie: 

• Lelkileg érett, élő hitű személy. 

• Jó együttműködési képességekkel rendelkezik. 

• Jó kommunikációs képességekkel rendelkezik. 

• Képes a különböző információk szintetizálására. 

• Képes hatékonyan együttműködni az eltérő kulturális, életkorú és egyházi hátterű emberekkel. 

• Ismeri az egyházmegyei struktúrákat és folyamatokat. 

• Előzetes tapasztalattal rendelkezik más együttműködési kezdeményezésekben vagy szinódusi 

folyamatokban való munkában. 

• Alázatos a társvezetővel és/vagy a teammel való együttműködésben, nagylelkűen nyitott más 

emberek meglátásai és képességei felé, valamint az új módszerek kipróbálására. 


