
Kivonat a 2021. októberében kezdődő szinódushoz kiadott VADEMECUMból 
 

„Ferenc pápa e szinódus által lehetőséget nyújt a helyi szintű párbeszédre és meghallgatásra, és arra hívja az 

Egyházat, hogy újra fedezze fel szinodális természetét.” 
 

Elvek (átemelés a dokumentumból): 

Szükséges attitűdök: nyitottság, alázat, párbeszéd, megkülönböztetés, előítéletek és klerikalizmus 

kerülése, innovatív szemlélet, befogadás, meghallgatás készsége, vallásközi és ökumenikus dialógus, nyitottság 

a teljességre és túllépés a közvetlen problémákon, túllépés a meglévő struktúrákon stb. 
 

Időbeosztás 

A 2021. október 9-én, szombaton Rómában tartott nyitóünnepséget követően 2021. október 17-én, 

vasárnap kezdődik a szinódus egyházmegyei szakasza. Ennek koordinálására minden egyházmegyében egy 

kapcsolattartó személy vagy team kerül kijelölésre, aki egyben az egyházmegye és a plébániák, valamint az 

egyházmegyék és a püspöki konferencia közötti összekötő is lesz. A helyi egyházak válaszaikat, felmérésüket a 

püspöki konferenciának 2022. áprilisáig juttatják el, ebből készül az első Instrumentum Laboris. Ez szolgál 

munkadokumentumként a 2023 március végéig lefolytatott kontinentális összejövetelekhez. A hét kontinentális 

találkozón hét záródokumentum fog születni, amelyek a második Instrumentum Laboris alapjául fognak szolgálni, 

amelyet a püspöki szinódus 2023 októberében, Rómában tartandó közgyűlésén fognak felhasználni. A szinódust 

a helyi körülményeknek és lehetőségeknek megfelelően kell lefolytatni. 
 

Résztvevők 

Cél az, hogy az egyházmegyei kapcsolattartó(k) a maximális megszólításra és részvételre 

összpontosítsanak, azaz a lehető legtöbb ember bevonására törekedjenek: a szinódusi folyamat a Vademecum 

szerint minden megkeresztelt személy meghallgatásával valósuljon meg. Emellett különös gondot kell fordítani 

azoknak a személyeknek a bevonására, akiket a kirekesztés veszélye fenyeget: nők, fogyatékkal élők, menekültek, 

migránsok, idősek, szegénységben élők, olyan katolikusok, akik ritkán vagy soha nem gyakorolják hitüket stb. 

Eszközöket kell találni a gyermekek és a fiatalok bevonására is. 
 

A szinódus egyházmegyei szakasza 

A folyamatot a püspökök kezdeményezik és az egyházmegyei szakaszt a megyéspüspök rendelkezésére 

álló kommunikációs csatornák segítségével kell koordinálni. A szinódusi folyamat helyi szintű megszervezésében 

a plébániai tanácsadó testület, valamint az egyházmegyei tanácsadó szervek segítséget nyújthatnak. Kerülendő 

az egyházmegyék és a plébániák túlterhelése. 

A meghallgatási folyamat során kapott visszajelzéseket szintetizálni kell, melynek célja nem az, hogy 

általános összefoglalót készítsenek mindarról, ami elhangzott vagy hogy tudományos tevékenységet végezzenek. 

A szintézis sokkal inkább a megkülönböztetés aktusa, amikor kiválasztásra és megfogalmazásra kerül, hogy mi 

az, ami hozzájárul a szinódusi folyamat következő szakaszához. A visszajelzéseknek nemcsak a pozitív 

tapasztalatokat kell kiemelniük, hanem a negatív tapasztalatoknak is hangot kell adniuk, hogy tükrözzék a 

valóságot. A reflexió eredményét egy maximum tíz oldalas dokumentumban kell összefoglalni. Az egyházmegyei 

szintézishez más szövegek is csatolhatók, amelyek értelmezik annak tartalmát. Nagyon fontos megjegyezni, hogy 

az egyházmegyei összefoglalónak nem az a célja, hogy pozitív vagy negatív értékítélet legyen a megyéspüspökről, 

hanem az egyházmegyei szintézisnek inkább egy őszinte jelentésnek kell lennie mindarról, amit a szinódusi 

folyamat egyházmegyei szakaszában megosztásra került. 

A megyéspüspök biztosítja a megfelelő erőforrásokat, beleértve a pénzügyi, logisztikai, technikai és 

személyi erőforrásokat is. A püspöknek abban is szerepe van, hogy bátorítsa a különböző csoportok és személyek 

bevonását, így készíthető személyre szóló levél vagy akár videó is, amelyben a püspök mindenkit meghív és arra 

bátorít az egyházmegyében, hogy vegyen részt a meghallgatás, a párbeszéd és a konzultáció folyamatában. A 

szinódusi folyamat egyházmegyei szakaszát egy liturgikus ünnepséggel nyissák meg és zárják le. 

Az egyházmegyei szakaszban fontos a közösségi találkozás és a tapasztalatcsere, a véleménynyilvánítás. 

Ha azonban a körülmények (például járványügyi korlátozások vagy fizikai távolság) megnehezítik a személyes 

kapcsolattartást, akkor lehetőség van moderált online vitacsoportok, online tevékenységek, chatcsoportok, 

telefonhívások, a társas kommunikáció különböző formái, valamint papír alapú és online kérdőívek használatára 

is. Az imaanyagok, bibliai elmélkedések és szakrális zene, valamint művészeti alkotások, versek stb. szintén 

felhasználhatók az elmélkedés és a párbeszéd ösztönzésére. 
 

A püspöki konferenciák szerepe 

Miután az egyházmegyei szakasz az egyházmegyei előszinódusi összejövetellel és az egyházmegyei 

szintézissel befejeződött, a püspöki konferenciák összeállítják az egyházmegyéktől és az eparchiáktól kapott 

visszajelzéseket, olyan szintéziseket megfogalmazva, amely megfelelően tükrözik a résztvevők véleményét. 


