Jöjj, Szentlélek!
Te új nyelveket fakasztasz, és életet hozó szavakat adsz ajkunkra,
őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk,
amelyik szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel.
Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával
ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot,
ne hígítsuk föl a próféciát, ne vesszünk el a meddő vitákban!
Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra!
Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hűséges szent népét!
Jöjj, teremtő Lélek, újítsd meg a föld arcát! Ámen.
Ferenc pápa szinódusért való imája
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Miért?

Mit jelent a szinodalitás?
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Merre?
„Járjunk együtt!”
Csíksomlyói látogatásakor Ferenc Szentatyánk meghívott
az együtt járásra. Ennek megvalósítása, „hogyanja” még mindig kihívás számunkra. A püspöki szinódus már nem csak minket, hanem az egész Egyházat arra hívja, hogy megtanuljon
közösen járni, és közösen építeni az Egyházat. Fontos, hogy a
szinódusi út folyamán bátorsággal merjünk kockáztatni, mert
„aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást”!
Ezen az úton vannak előrelendítő viszonyulások és buktatók
is, amelyekkel számolnunk kell.

Segítség az „együtt járáshoz”
A Szentatya minden megkeresztelt embert arra hív, hogy
vegyen részt ebben a szinodális folyamatban, amely egyházmegyei szinten október 17-én kezdődött el. Az Egyház tagjaiként jelek vagyunk az út mentén, az út során pedig találkozhatunk, odafigyelhetünk, meghallgathatunk és gyógyíthatunk a
Szentlélek vezetésével. Gyengeségünk tudatában is merjünk
útnak indulni, azzal a reménnyel, hogy Isten álmát valósítjuk.
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Tudatosítsuk, hogy „együtt járásunk” az Ige közös hallgatásán és az Eucharisztia ünneplésén
és a szeretetszolgálaton alapul.
A szabad, őszinte és félelmet nem ismerő párbeszédhez idő kell.
Mindenkinek joga van a beszédhez és ahhoz,
hogy meghallgassák.
Nem meggyőzni akarunk másokat hangos vitákkal, hanem befogadni azt, amit általa a Lélek
üzenni akar.
Véleményünk nem kőbe vésett igazság, ezért
másokat meghallgatva késznek kell lennünk azt
megváltoztatni.
Legyünk nyitottak a megtérésre, változásra és
újdonságra.
Gyakoroljuk a megkülönböztetést: mi az, amit a
Lélek sugall és mi az, amit nem.
Törekedjünk a hiteles meghallgatásra.
Ne legyenek előre gyártott válaszaink és ítéleteink, mert ezek tévútra sodorhatnak minket.
Lelkipásztorként ne essünk a klerikalizmus csapdájába, engedjük, hogy a ránk bízottak szabadon és őszintén fogalmazzák meg véleményüket.
Ne értékeljük túl magunkat másokhoz képest.
Az eszmék és ideológiák gyártása helyett fedezzük fel az élet igazi valóságát.
A remény világítótornyai legyünk, nem pedig a
végzet prófétái.
Az evangélium örömével álmodjuk újra a jövőnket: kreatívan, nyitott füllel/szívvel, mindenki egyedi szerepének és hivatásának
megbecsülésével.
Legyünk nyitottak az ökumenikus és vallásközi
párbeszédre.
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Kerüljük el a buktatókat!
Folyamatos kísértésünk, hogy Isten kezét elengedve a saját utunkat járjuk, és ezáltal hajlamossá válunk arra, hogy
csak magunkra és saját gondjainkra összpontosítsunk, elfeledve mindazokat, akik elszakadtak tőlünk az út során.
Ahhoz, hogy valóban együtt tudjunk járni és mások is vágyat
érezzenek az együtt járásra, a velünk járásra, ki kell dobnunk
mindent, ami taszít, ami megakadályozza azt, hogy közeledjünk egymáshoz. A szinódusi folyamat – amennyiben esélyt
adunk a változásra és a megtérésre – mozgásban tarthat
bennünket az Örök Cél felé, állandóan formálva bennünket.

Lehetséges buktatók, akadályok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Önmagunk vezetése a Lélekre való ráhagyatkozás nélkül.
Csak saját magunkra és gondjainkra
összpontosítunk.
Az „ezt is letudtuk” kísértése.
Csak a problémákat és a sötétséget látjuk.
Elveszünk a részletekben.
Megtérni és megújulni csak másoknak kell.
Csak a látszatra hajtunk, belső tartalom
nélkül.
A formalizmus, a színjáték és a kegyeskedés taszító eszközök.
A „mi portánkon minden rendben van”
kísértése.
A mozdulatlanság és a „mindig is így csináltuk” mérgező mondat ismétlése.
Az okos, elvont felszólalások.

•
•
•
•
•

Abba a tévedésbe esünk, hogy az Egyház
látható határain túl nem fúj a Lélek.
Azt hisszük, hogy rövid időn belül minden
problémánkra és aggodalmunkra megoldást találunk.
A konfliktusok, megosztottság és a másokkal való szembehelyezkedés kísértése.
Azzal az elhatározással indulunk útnak,
hogy másokat le kell győznünk.
Annak a kísértése, hogy csak azokat hallgassuk meg, akik már részt vesznek az
Egyház életében.
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Hogyan?
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szinodus@romkat.ro
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Függelék
Egy szinodális találkozó
forgatókönyve
Az összejövetelen a közösségi ima és a liturgia fontos
szerepet játszik. Az egymásra figyelés Isten Igéje és a
Szentlélek meghallgatásán alapul. Az ima sokatmondó formáit arra lehet használni, hogy kérjük Isten vezetését és
ihletét, és hagyjuk, hogy elmélyítse közösségünket. E tekintetben a liturgia és a Szentíráson való közös elmélkedés
nagyon hasznos eszközök.
A csoportban folytatott párbeszédre olyan alkalmas
módszer alkalmazható, amely összhangban van a szinodalitás elveivel, amely elősegíti az aktív részvételt, a figyelmes meghallgatást, a reflektív beszédet és a lelki
megkülönböztetést.
Amennyiben a résztvevők száma nagyobb, alkossanak
kisebb csoportokat, amelyek különböző háttérből érkező, körülbelül 6–7 főből állnak. Ez a módszer legalább egy
órát vesz igénybe, és három fordulóból áll:

1. Mindenki felváltva, egyenlő arányban osztja meg imád-

ságának gyümölcsét, az előzetesen körbeküldött elmélkedési kérdésekhez visszanyúlva (lásd e függelék 5. pontját).
Ebben a körben nincs vita, minden résztvevő egyszerűen
csak mélyen figyel a többiekre és arra, hogy a Szentlélek
hogyan tevékenykedik bennünk, a beszélő személyben és
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a csoport egészében. Ezt követi egy kis csend, amelynek
célja a belsőnk megfigyelése.

2. A résztvevők megosztják egymással, hogy az első kör-

ben mi ragadta meg őket leginkább, hogy a csend ideje
alatt mi mozgatta meg őket. Némi párbeszédre is sor kerülhet. Ezt ismét a csend ideje követi.

3.

A résztvevők elgondolkodnak azon, hogy mi az, ami a
beszélgetés során visszhangra talált, és mi érintette meg
őket a legmélyebben. Új felismeréseket és akár megoldatlan kérdéseket is feljegyeznek. A beszélgetést spontán
hálaimák zárhatják. Általában minden kiscsoportnak van
egy segítője és egy jegyzője. (Ennek a folyamatnak a részletes leírása megtalálható a szinódusi honlapon).
Miután a csoportos párbeszéd lezajlott, a kiscsoportok
áttekintik és megosztják a folyamat során szerzett tapasztalataikat. Milyen új és frissítő felismerésekre bukkantak?
Mit tanultak a szinódusi folyamatról? Isten hogyan volt jelen és munkálkodott az együtt töltött idő alatt?
Ezt követően a résztvevők mindannyian összegyűlnek.
Minden kiscsoport egy-egy képviselője röviden beszámolhat a csoport tapasztalatairól, majd imával, énekkel zárják
az összejövetelt.

17

A válasz-dokumentum formai
paraméterei
Kérjük, foglalja össze röviden, hogy a saját plébániáján /
közösségében:

1. Milyen eseményekből állt a szinódusi folyamat? Ha több

találkozó volt, ezt is jelezze! (pl. csoporttalálkozó, szentmise,
közös ima stb.)
2. Hány segítője volt a folyamat előkészítésében és
lebonyolításában?
3. Hány személy vett részt a folyamatban?
4. Melyik korosztályból vettek részt legtöbben a folyamatban?
5. Volt-e olyan korosztály, amely egyáltalán nem kapcsolódott be a folyamatba?
6. Sikerült-e megszólítani a vallásukat nem gyakorló híveket?
Hogyan? Milyen visszajelzést emelne ki részükről?
7. Mi volt a legfontosabb tapasztalat?
8. Mi okozott csalódást?
9. Milyen gyümölcseit tapasztalja a szinódusi folyamatnak?
10. Milyen álmokat, vágyakat és törekvéseket fogalmaztak
meg a résztvevők az Egyházzal kapcsolatban?
11. Volt-e olyan kérdés, ami feszültséget okozott?
12. Milyen lépéseket kíván tenni Ön azért, hogy egyházközsége/közössége szinodálisabbá váljon?
13. Legfontosabb visszajelzések, javaslatok
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szinodus@romkat.ro
Csont Ede plébános
Római Katolikus Plébánia

20 537335 Tusnád, 37.
Hargita megye

