
Előtted állunk, Szentlélek, 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 szít -

sunk.

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 mun -

kálkodsz,

az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön-örökké. Ámen.

A SZINÓDUS IMÁJA

Szinódusi naptár (2022)

JANUÁR – FEBRUÁR

FEBRUÁR – MÁJUS

MÁJUS – JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

webináriumok, a koordinátorok felkészítése;

szinodális találkozók a közösségekben;

a dokumentumok összegyűjtése a közösségi talál -

 kozókról; egyházmegyei, szinódus előtti találkozó;

az egyházmegyei szintézis előkészítése;

az egyházmegyei szintézis leadása.

Ui.  Arra hívjuk Önöket, hogy kapcsolódjanak be a szinó dusi 
folyamatba. Kérjük, imádkozzanak a szinódusért. Kér dezzék 
meg, hogy ki a koordinátoruk. Mondják meg neki, hogy be 
szeretnének kapcsolódni, hogy segíteni szeretnének.

POZSONYI FŐEGYHÁZMEGYE
synoda.abuba.sk

2022. február

2021 októberében Ferenc pápa megnyi -

totta az egyházi szino dalitás témájának 

szentelt püspöki szinódust. A szinódus 

kulcs szavai: a közösség, közös részvétel, misszió. A „szinódus” 

görög eredetű szó, s közös útként, együtt haladásként lehetne 

lefor dítani. Az Egy ház arra kapott meghí vást, hogy úgy járjon, 

hogy az Úr egész népe közösen hallgassa, amit a Szentlélek az 

Egy háznak mond. Ha valakivel együtt haladok, akkor hallgatom 

őt, belépek a világába, érzékelem örömeit és reményeit, de 

fájdal mait és szenvedéseit is. Arra kaptunk tehát meghívást, 

hogy együtt haladjunk. Papok, laiku sok, püspökök, szerzete -

sek, gyere kek, felnőttek és azok is, akik kirekesztettnek érzik 

magukat.

MI AZ A

#közösség 

#részvétel 

#misszió

SZINÓDUS?

minikézikönyv



A szinódusi konzultációkat – vagyis a kisebb közösségekben történt 

megbeszéléseket – követően az ott összegyűlt adatokat elküldik 

az érseki szinódusi csoportnak, amely feldolgozza azo kat, és elő -

készíti az országos jelentést. Ezt elküldik a Vatikánba, majd 2023-

ban a püspöki szinódus elé kerül. A szinódusi folya mat már nem 

csupán püspökök gyülekezetét jelenti, hanem az minden hívő útja. 

Minden helyi egyház fontos szerepet játszik benne. A II. Vatikáni 

Zsinat megerősítette annak tudatát, hogy minden megkeresztelt, 

vagyis a hierarchia tagjai és a laikusok egyaránt arra kaptak meghí -

vást, hogy az Egyház üdvözítő küldetésén munkálkodjanak.

MEGHALLGATNI: Meghallgatni Isten Szavát, meghallgatni egy -

mást; meghallani a Szentlélek sugallatát.

RÉSZT VENNI: A szinódusnak fel kell ébresztenie bennünk az 

egymás iránt érzett felelősséget és mindenkit bevonnia az 

Egyház küldetésébe. Lehetőségünk van az egymáshoz közeliség 

Egyházává válni.

KÜLÖNBSÉGET TENNI: A Szinódus a valódi lelki megkülön böz -

tetés útja, melyen a Szentlélek vezet minket mindenki javára.

MEGÚJITANI: A szinódus új életet lehelhet az egyházi intéz -

ményekbe, újjáélesztheti vagy létrehozhatja a pasztorációs 

tanácsot és új szolgálatokat ébreszthet a plébániaközösségben.

KIMENNI A PERIFÉRIÁKRA: A szinódusnak mély missziós távlatai 

vannak, arra késztet minket, hogy eljussunk a tőlünk távoli 

emberekhez, meghallgassuk őket, és új, hatékony evangelizá -

ciós formákat keressünk.

Miért „püspöki” szinódus?

Mi a szinódus célja?

A szinódusi konzultációk kis csoportokban fognak megvalósulni 

(max. 10 személy) moderátor vezetésével. A találkozókon a Ferenc 

pápa által megadott 10 téma és a javasolt szentírási idézetek (pl.: 

Lk 17,11-19; Lk 24,13-35; Mk 4,36-41; Mk 10,46-52) egyikéről beszél -

getnek (elmélkednek, megosztják egymással gondolataikat).

A té mák megtalálhatók a synoda.abuba.sk/10-tematickych-oblasti 

honlapon.

Ha a találkozón elhangzik valami, ami megérintette Önöket, vagy 

a hit útján valamiben megegyeztek, új ötleteik vannak, amelyek 

az Egyházat, pásztorait és Isten egész népét előre vihetik, azt a 

moderátor feljegyzi. A plébániaközösségen belül ezeket a doku -

mentumokat összegyűjtik, majd a koordinátor szintézist készít 

belőlük, és elküldi az egyházmegyének. A megyei szintézist Rómá -

ba küldik. A találkozások igazi eredménye annak megkülönbözte -

tése, hogy az egyházközösségnek milyen irányba kell haladnia a 

Lélek által, hogy jobban evangelizálhassa a jelen világot. Hamis 

elvárás lenne azt hinni, hogy néhány probléma kimondása azonnal 

megoldáshoz vezethet. Az elvetett mag azonban kezdete lehet 

megújulást hozó folyamatoknak.

Hogyan fog konkrétan lezajlani a szinódusi együtt haladás?

Az alapvető kérdés, amely inspirál és vezet minket: Hogyan valósul 

meg ma ez az „együtt haladás” a helyi egyházközösségünkben, 

és milyen lépések megvalósítására hív bennünket a Szentlélek 

ahhoz, hogy növekedhessünk az „együtt haladásban”?

Milyen eredménye kell, hogy legyen a szinódusi találkozónak?


