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I.  Cirill főapát úr bevezetője 

Kedves Olvasó!
Szeretett Testvérem Jézus Krisztusban!

Pax et gaudium! Béke és öröm legyen a szívedben!

Ebben	a	kis	füzetben	a	Pannonhalmi	Területi	Főapátság	 

Szinódusáról	olvashatsz.	Keresztséged	révén	az	Egyház	felnőtt	

és	felelősséget	vállaló	tagja	vagy.	A	keresztény	közösség	 

nevében szeretettel meghívlak arra, hogy te is vegyél részt  

a	Szinóduson,	légy	szereplője	az	egész	közösséget	érintő	 

beszélgetésnek! Arra hívlak, mondd el, milyennek látod  

a közösséget és hallgasd meg a többieket is, hogy együtt  

meghalljuk, „mit mond a Lélek az Egyháznak” (vö. Jel 2,7b)!

+	Cirill	főapát

I.	Cirill	főapát	úr	bevezetője
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II.  Cirill főapát úr adventi körlevele  
a Szinódusról

Egy szinodális Egyház felé!

Kedves Testvérek!

A	mai	 evangélium	 az	 idők	 jeleire	 irányítja	 tekintetünket:	 az	 ég-
bolt (nap, hold, csillagok) és sebzett bolygónk, a Föld megdöb-
bentő	 jelenségeire,	 valamint	 arra	 a	 „kétségbeesett rettegésre”, 
amely e jelek láttán fogva tartja az emberiséget. Bennünket, XXI.  
századi	embereket	is	megérintenek	a	végső	idők	félelmetes	képei.	
Eszünkbe	 juttatják	 az	 élettereinket	 fenyegető	 klímakatasztrófát,	
vagy	a	pandémia	újabb	hullámait.	Jézus	az	idők	jeleivel	nem	ijeszt-
getni	akar,	hanem	figyelmeztet:	ezek	az	Emberfia	eljövetelét	jelzik.		
„Virrasszatok és imádkozzatok – mondja –, így méltók lesztek arra, 
hogy megálljatok az Emberfia előtt” (Lk 21,36).

	 Hogy	az	Emberfia	fogadására	felkészüljünk	és	kortársainknak	
is	tanúskodjunk	róla,	az	idei	Adventben	és	a	2022-es	évben	Egyhá-
zunk	egy	sajátos	útra	hív	bennünket.	Ez	pedig	az	egész	Egyházat	
átfogó világszinódus. A Szinódus képe mélyen a Bibliában gyökere-
zik, közös utat, együtt utazást jelent. Isten vándorló népe vagyunk, 
együtt	haladunk	 Isten	Országa,	a	visszatérő	Krisztus	 felé.	Ferenc	
pápa arra hív bennünket, hogy az Egyháznak ezt az együtt zarán-
dokló mivoltát mindannyian átéljük, méghozzá azáltal, hogy az 
Egyházról,	a	közös	útról	megosztjuk	egymással	tapasztalatainkat.

 A pápa a Szinódus meghirdetésével „lehetőséget nyújt a helyi 
szintű párbeszédre és meghallgatásra” (Vademecum 1.1). Amikor 
a	Szentatya	 helyi	 szintű	 párbeszédről	 beszél,	 nem	 egy	 demok-
ratikus egyházi parlamentre gondol, hanem arra bátorít minket, 

II.	Cirill	főapát	úr	ádventi	körlevele	a	Szinódusról
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hogy „plébániai és egyházmegyei tapasztalatainkat a Szentíráson 
és a liturgia szövegein történő elmélkedésben és az imádságban 
gyökereztessük. Ily módon az egymásra figyelés útja a Szentlélek 
hangjának megkülönböztetésévé válhat” (Vademecum 1.1).

 Ez a Szinódus abban különbözik a korábbiaktól, hogy nem-
csak püspökök és teológusok vesznek részt benne, hanem Isten 
egész népe. Ferenc pápa egy nagy beszélgetésre hív bennünket, 
mindenkit, még azokat is, akik ritkán, vagy egyáltalán nem jön-
nek	 templomainkba.	 Ezt	 írja	 a	 Szinódust	 előkészítő	 dokumen-
tum: „Keresztségünk alapján mindannyian (…) nők és férfiak, fia-
talok és idősek meghívást kapunk arra, hogy meghalljuk egymást, 
hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait, aki azért jön, hogy (…) 
mélyebb közösségre vezessen minket, és ezáltal a világhoz szóló 
küldetésünket teljesítsük” (Vademecum 1.2). 

	 Hogy	miről	 fogunk	 beszélgetni,	 vagyis,	 hogy	mi	 lesz	 a	Szi-
nódus témája, arról így szól: „A jelenlegi szinódusi folyamatot egy 
alapvető kérdés irányítja: Hogyan folyik ma ez az „együtt haladás”, 
amely lehetővé teszi az Egyház számára az evangélium hirdetését? 
A kérdés másik fele pedig így szól: Milyen lépésekre indít minket a 
Lélek, hogy szinodális Egyházként növekedjünk?” (Vademecum 1.3). 

	 Hogyan	 képzeljük	 el	 a	 Területi	 Főapátságban	 a	 szinodális	
folyamatot?	 Először	 helyi	 közösségekben,	 10-12	 fős	 csoportok-
ban kell e beszélgetéseket, a szinódusi konzultációkat lefolytat-
ni. E konzultációkhoz az Egyházmegyei Szinódusi Team számos 
témakörben állított össze kérdéseket, amelyek irányt adnak a 
csoportbeszélgetéseknek. Arra kérem a plébános atyákat, hogy 
hívjanak meg koordinátori szolgálatra olyan keresztény hitükben 
elkötelezett	és	e	szolgálatra	rátermett	nőket	és	férfiakat,	akik	e	
beszélgetéseket majdan vezetik. A szinódusnak ez a mozzanata, 
hogy az Egyház megkeresztelt, de pappá fel nem szentelt tagjai 
is vezetnek konzultációkat, tükrözi Ferenc pápának azt a szándé-
kát,	hogy	a	hívők	közül	egyre	többen	vegyenek	részt	az	Egyház	
küldetésében, szolgálataiban.



9

  A plébános atyákat arra is kérem, hogy egyházközségük mi-
nél több tagját – ha lehet, mindenkit – személyesen hívjanak meg 
a plébániai szinódusi beszélgetésekre. Terveink szerint a plébániai 
konzultációkra	 2022.	 február	 és	március	 hónapokban	 kerül	 sor.	 
E szinódusi beszélgetések gyümölcseit viszik magukkal a koordi-
nátorok	a	Területi	Főapátság	Szinódusára,	amelyre	2022.	április	
22-23-án kerül sor. Pannonhalmán már e koordinátorok, a plé-
bániák küldöttei fognak egymással beszélgetéseket folytatni, 
amely	alapján	elkészül	majd	A	Területi	Főapátság	Szinódusi	Do-
kumentuma. Ez a dokumentum továbbviszi üzenetünket a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Világegyház felé, nekünk 
pedig	irányt	mutat	a	jövő	lelkipásztori	tervezéséhez.	

	 Bár	a	Szinódusi	Dokumentum	fontos	számunkra,	hangsúlyo-
zom,	ennek	a	folyamatnak	nem	az	a	fő	célja,	hogy	egy	új	doku-
mentum szülessen, hanem az, hogy szinodális Egyházzá váljunk, 
vagyis	együtt	haladjunk	az	érkező	Megváltó	felé.	S	ha	együtt	ha-
ladunk	Jézus	Krisztus	felé,	akkor	az	idők	jelei,	amelyek	különben	
riasztónak	tűnnek,	nem	fognak	kétségbe	ejteni,	mert	„az együtt 
haladóknak biztos az útja” (Tutum iter unanimis). Arra hívlak ben-
neteket, legyünk egyre inkább szinodális Egyházzá!
         
	 +	Cirill	főapát

Pannonhalma,	2021.	november	28-án,	 
Advent I. vasárnapján

II.	Cirill	főapát	úr	ádventi	körlevele	a	Szinódusról
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Ide jöhetne egy kép kifutóra
Kép az együtt haladó szarvasokról
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III. Mi kell tudnunk a Szinódusról?  
– Az alapkérdések tisztázása

Mit jelent a Szinódus? 
A	görög	szó	eredeti	jelentése	„együtt	utazás”.	 
Azt a tanácskozást jelöli, amelyen mi, az Egyház tagjai 
megosztjuk közös utunk tapasztalatait egymással. 

Mi a Szinódus célja? 
Ferenc pápa a Szinódus meghirdetésével egy nagy  
beszélgetésre	hív	bennünket,	ezzel	lehetőséget	nyújt	
a	helyi	szintű	párbeszédre	és	meghallgatásra.		 
A	legfőbb	cél	az,	hogy	szinodális	Egyházzá	váljunk.

Kik a Szinódus résztvevői? 
Isten egész népe, vagyis keresztségünk alapján  
mindannyian,	nők	és	férfiak,	fiatalok	és	idősek	 
meghívást kapunk arra, hogy meghalljuk egymást, 
hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait.

Mi a Szinódus témája? 
A	beszélgetések	egy	központi	kérdésről	szólnak:	 
Hogyan	folyik	ma	ez	az	„együtt	haladás”,	 
és milyen lépésekre indít minket a Lélek,  
hogy szinodális Egyházként növekedjünk?

Milyen módszer szerint folynak a konzultációk?
A szinódusi beszélgetéseket 12 témakörben  
koordinátorok	irányításával	10-12	fős	csoportokban	
fogjuk	lefolytatni.	Egy	csoport	egy	témakörről	fog	 
beszélgetni a témakörhöz adott kérdések segítségével.

III. Mit kell tudni a Szinódusról?
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A Szinódus menetrendje
2021. október 17. 
A Szinódus meghirdetése az egyházmegyében.

2021. november 25. 
Lelkipásztori megbeszélés a Szinódusról.

2021. november 25 – december 20. 
A koordinátorok kiválasztása és meghívása.

2022. január 8. 14.00-17.00
2022. január 22. 14.00-17.00
2022. január 28. 17.00-20.00 
A koordinátorok felkészítése Pannonhalmán 
(a	fenti	3	időpont	közül	egy	alkalmat	kell	választani).

2022. február – március
Szinódusi konzultációk a plébániákon.

2022. április 22-23.
Egyházmegyei Szinódus Pannonhalmán.

Egy szinódusi konzultáció bemutatása
A	konzultációs	csoport	résztvevői: az egyházközség vagy 
más keresztény közösség tagjai. 
	 –	lehet	egy	rendszeresen	működő	csoport	
	 			(pl.	képviselők,	karitászcsoport),	
 – lehet egy közösség (pl. Schönstatt), 
 – lehet hívek alkalmilag összehívott csoportja.
A konzultációs csoport létszáma: 
	 –	10-12	fő	(minimum	3	–	maximum	15).
A konzultáció megtartásához szükséges:
 – egy alkalmas helyiség, ahol 12 ember kényelmesen elfér, 
	 –	elegendő	idő	a	beszélgetéshez:	120-140	perc,
 – kiképzett koordinátorok, akik a beszélgetést vezetik.
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A konzultáció forgatókönyve

 Időpont egyeztetés: A plébános és a koordiná-
torok	megadott	időpontra	meghívják	a	csoport	
tagjait a beszélgetésre.

 A résztvevők fogadása: A koordinátor (pár) 
fogadja	a	konzultációra	érkezőket.	

 Bejelentkező kör: A	résztvevők	megérkezése	
és	köszöntése	után	rövid	bejelentkező	körben	
mutatkoznak	be	a	résztvevők.	

 A konzultáció imádságos kerete: A koordinátor 
röviden ismerteti a beszélgetés célját és menetét, 
majd imádság következik.

 A témakörhöz rendelt bibliai szakasz felolvasása 
és 5 perc csend: Ez alatt a tagok a kinyomtatott 
igeszakaszt	csendben	újraolvassák,	megfontolva	
a	következő	kérdést:	„Mi szólított meg téged az 
igéből, s ezzel mit üzen neked az Úr?”.

 Megosztás az igeszakaszról: Minden tag elmond- 
hatja,	az	igeszakaszból	mi	érintette	meg	őt,	és	mit	
mond ezzel számára az Úr. 

 Megosztás a témakör 3 kérdéséről:  
kérdésenként egy-egy megosztó kör.

 Félidőben 15’ szünet.

 A beszélgetés lezárása: A koordinátorok  
megköszönik a beszélgetést, esetleg kiemelik  
a	hangsúlyokat.	

 Befejezésként hálaadó imádság: A Miatyánk 
elimádkozása, majd elköszönés.

III. Mit kell tudni a Szinódusról?
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Ide jöhetne egy kép kifutóra
Együtt imádkozó hívek
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IV.  A Szinódus témakörei,  
igeszakaszok és kérdések

1. téma: A közösség liturgiája:  
 a szentmise és a szentségek ünneplése
Szentírási rész:  ApCsel 2,42-47;  
 Kol 3,16-17  
Kérdések:  
1.  Mit jelent neked a plébániai közösségedben ünnepelt 

szentmise? Bekapcsolódsz-e az éneklésbe, az imádságok 
mondásába? Az igehirdetés (prédikáció) táplálja-e hitedet, 
lelkiéletedet? Esetleg nehéz befogadnod, megértened, 
vagy éppen eltávolít téged?

2.  Közösségetek	mivel	tudná	a	szentmisén	előmozdítani	a	
tagok részvételét, hitünk és összetartozásunk megélését?

3.  A 3. kérdést az alábbiak közül lehet választani:
 a. kérdés a keresztségről:  

–  Hogyan tud az Egyház hitelesen meghívni  
 a keresztségre?

 b. kérdés a bérmálásról:  
–  Mik a tapasztalataid a bérmálás szentségének  
	 előkészületeivel	és	kiszolgáltatásával	kapcsolatosan?	 
–		Mi	a	bérmálás	szerepe	és	hatása	a	hívők	életében?

 c. kérdés a szentáldozásról:  
–  Mit jelent neked a szentáldozás?  
–		Az	elsőáldozásra	felkészítő	foglalkozás	mennyiben		 
 segíti a jelölteket az eucharisztia vételében? 

IV. A Szinódus témakörei, igeszakaszok és kérdések
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 d. kérdés a házasságkötésről:  
–  Melyek a legfontosabb eszközök, feladatok, amit  
 az Egyháznak tennie kell, hogy utat mutasson  
	 az	elköteleződésig,	támasz	legyen	a	minden	nap	 
	 kimondott	„igen”	megélésében,	és	menedék	lehessen	 
 a kereszthordozásban megfáradtaknak?

 e. kérdés a bűnbánat szentségéről: 
	 –		Számodra	hol	komfortos	a	gyónás?	Beszélgető	 

 szobában vagy a gyóntatószékben? 
 –  Zavar vagy segít a gyóntató és gyónó között a rács? 
 –  Milyen kéréseid, igényeid vannak a gyóntató pap felé? 
 –  Milyen jó vagy rossz tapasztalataid vannak  

	 az	elégtételről?	
A konzultáción résztvevők köre:  

a	plébánia	szolgálattevői,	az	egyházközség	bármely	tagja.	

2. téma: A plébániák lelkipásztori ellátása
2.1. altéma: Misszió: az emberek megszólítása, 
 meghívása a közösségbe
Szentírási rész: ApCsel 16,13-15; 17,16-23
Kérdések:
1. Mennyire érzik otthonosan magukat a plébánián az 

egyházközség tagjai? Hívogató-e a plébánia, szívesen 
jönnek-e az emberek a liturgikus és közösségi alkalmakra?

2. Milyen kapcsolatban vagytok a plébánia peremén 
élőkkel	(akik	ritkán	vagy	nem	járnak	templomba)?	
Kínáltok-e nekik olyan programot vagy éltek-e olyan 
gesztussal,	amely	meghívja	a	plébániára	őket?
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3. Mit tehetnétek azért, hogy a hívek még otthonosabban 
érezzék magukat a közösségben, hogy településeteken 
még többen kapcsolódjanak a közösséghez és megismerjék 
Jézus Krisztust?

A konzultáción résztvevők köre:  
a plébános, papok és diakónusok, a plébánia szolgálat-
tevői,	lektorok,	sekrestyés,	kántor,	hitoktatók,	irodave-
zető,	templomatya,	takarítók,	a	képviselőtestület	tagjai,	
akik a misszióban részt vesznek stb.

2.2. altéma: A	plébános	és	a	szolgálattevők	 
	 	 együttműködése
Szentírási rész:  1Kor 12,12–26
Kérdések:
1. A plébánia hívei aktívan vesznek-e részt az Egyház szol-

gálataiban? Hatékonyan tehermentesítik-e munkatársai 
a	lelkipásztort	a	papi	szolgálatot	nem	igénylő	szerepek-
től	(pl.	felújítás	menedzselése,	anyagi	ügyek	stb.)

2. Mi	jellemzi	az	együttműködést	a	plébános	és	a	szolgá-
lattevők	között?

3. Mivel tudnák a munkatársak segíteni papjukat, hogy 
még jobban a lelkipásztori munkának szentelhesse 
idejét?	Mi	javíthatná	együttműködéseteket?

A konzultáción résztvevők köre:  
a plébános, papok és diakónusok, a plébánia szolgálat-
tevői,	lektorok,	kántor,	hitoktatók,	irodavezető,	a	kép- 
viselőtestület	tagjai	stb.

IV. A Szinódus témakörei, igeszakaszok és kérdések
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3. téma: Plébániai közösségek és csoportok  
	 	 működése
Szentírási rész:  ApCsel 2,42.44.46
Kérdések:
1. Mit ad(ott) nekem a saját közösségem (hitemhez, élet-

vezetésemhez stb.)? Mi tehet vonzóvá és mi riasztóvá 
egy közösséget?

2. Milyen legyen a befogadás, meghívás, csatlakozás egy 
kis-, illetve lelkiségi közösséghez?

3. Milyennek képzeljük a szinodális Egyházat?  
Milyen szimbólumok, képek segíthetnek küldetésünk 
értelmezésében?

A konzultáción résztvevők köre:  
 plébániai közösségek, csoportok, lelkiségi mozgalmak  
 közösségei.

4. téma: Családok élete a plébánián
4.1. altéma Beszélgetés a családban
Szentírási rész:  Lk 2,41-52
Kérdések:
1. Milyen lelki ajándékok segítik családotok lelki életét?
2. Az Egyház hogyan tudja egészségesebb és gazdagabb 

életre vezetni családotokat?
3. Családként hogyan tudnátok még otthonosabban jelen 

lenni az Egyházban, a templomban?
A konzultáción résztvevők köre:  
	 egy	család	(szülő	és	gyerekek)	folytatja	le	a	beszélgetést.
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4.2. altéma: Konzultáció	a	családfők	között
Szentírási rész:  Kiv	12,21-28
Kérdések:
1. Az Egyház mely kincseivel tudtok élni családként,  

családos emberként?
2. Milyen	segítségre	vágytok	a	közösségtől	vagy	az	intéz-

ményes Egyháztól, ami segítheti, támogathatja házas-
társi életeteket, jó- és balsorsban egyaránt?

3. Hogyan tudná az Egyház hatékonyabban gyógyítani 
a sok sebet, mely az elváltak, a gyermeküket egyedül 
nevelők,	a	csonka-	vagy	mozaikcsaládokban	élők,	 
a	bántalmazó	kapcsolatban	levők,	vagy	a	házasságukban	
megfáradtak élnek meg?

A konzultáción résztvevők köre:  
több plébániai házaspár folytatja le a konzultációt.

5. téma: Hitoktatás	és	ifjúsági	közösségek
5.1. altéma: Hitoktatás
Szentírási rész:  Mt	10,42
Kérdések:
1. Hogyan	hat	az	iskolarendszerű	hitoktatás	a	plébániai	

életre? Mely korosztályok és milyen formában, tarta-
lommal	élnek	a	plébánián?	Mi	tartja	ott	és	együtt	őket?

2. Milyen	lehetőségük	van	vágyaik,	véleményük	kifejezé-
sére?	Milyen	klerikus	vagy	laikus	felnőtt	keresztények	
segítik ezeket a folyamatokat?

3. Hogyan, vagy miben tudnak kapcsolódni más korosztá-
lyokhoz az Egyházon belül ennek a korosztálynak a tagjai?

IV. A Szinódus témakörei, igeszakaszok és kérdések
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A konzultáción résztvevők köre:  
hitoktatók és tanítványaik.

5.2. altéma: Ifjúsági	közösségek
Szentírási rész:  Lk	13,6-9
Kérdések:
1. Milyen	jógyakorlatok	működnek	ebben	a	korosztályban?
2. Az	első	nagy	kételyek	(magukkal,	világgal,	egyházzal)	

időszaka	alatt	miben	nyújt	támaszt	a	fiatalok	számára	
egy katolikus kortárs közösség?

3. A	megújulás,	közös	úton	járás	és	gondolkodás	vagy	
döntés	hogyan	valósul	meg?	A	fiatalos	törekvések	
mennyire tudnak elindulni a plébániai közösségben  
és	milyen	akadályokba	ütköznek?	Mitől	érzik	magukat	 
a helyi Egyházhoz vagy a nagy Egyházhoz tartozónak? 
Ez	a	korosztály	is	hozzájárulhat	a	megújuláshoz?

A konzultáción résztvevők köre:  
ifjúsági	csoportok,	közösségek	és	vezetőik.

6. téma: Diakónia a plébániákon,  
	 	 a	Karitász	csoportok	működése
Szentírási rész:  Lk	10,25-37
Kérdések:
1. Milyen	segítséget	nyújt	az	Egyház	a	helyi	Karitász	 

csoport által a rászorulóknak?
2. Elégséges-e a segítség, amit kínálunk? Van-e olyan 

ínség településünkön, amire még nem tudott a Karitász 
megfelelő	segítséget	kínálni?
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3. Mit kérünk az Egyháztól, hogy jobban tudjunk szolgálni? 
Mit tehetünk azért, hogy az Egyház Isten irgalmassá-
gának	és	szeretetének	jobban	érzékelhető	jele	legyen	
településünkön?

A konzultáción résztvevők köre:  
 a Karitász csoportok tagjai és az általuk segített  
 rászorulók, szegények.

7. téma: Az Egyház egységének építése
7.1. altéma: A településen ökumenikus kapcsolatban  
	 lévő	keresztények
Szentírási rész:  Jn	17,9-23
Kérdések:
1. Milyen tapasztalatai vannak közösségetekben a vegyes 

házasságban	élőknek?	 
Hitük gyakorlásában milyen akadályokat támasztott és 
milyen segítséget adott az egyház?

2. Hogyan	élitek	meg	településeteken	„az	ajándékok	
cseréjét”,	milyen	jó	gyakorlatokat	tudnátok	ajánlani	
másoknak?

3. Ökumenikus	törekvéseink	közben	mire	figyelmeztet-
nek	bennünket	az	idők	jelei?	 
Merre	tovább?	Mi	visz	előre?	Milyen	jó	gyakorlatokról	
van tapasztalatotok?

A konzultáción résztvevők köre:  
	 a	településen	vagy	a	szomszédságban	élő	keresztények,	 
	 akik	ökumenikus	együttműködést	folytatnak.

IV. A Szinódus témakörei, igeszakaszok és kérdések
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7.2. altéma: Szent Benedek Zarándoklat
Szentírási rész:  Jn	17,9-23
Kérdések:
1. Milyen jó tapasztalatokat szereztél és milyen nehézsé-

gekbe	ütköztél,	amikor	más	felekezetű	keresztényekkel	
éltetek meg valódi közösséget (imaközösség, zarándoklat, 
konferencia,	más	együttműködés)?		

2. Milyen tapasztalatot adott nektek a zarándoklat Jézus 
Krisztusról, a benne megélt összetartozásotokról, és a 
bencés monostorokról?

3. Ökumenikus	törekvéseink	közben	mire	figyelmeztetnek	
bennünket	az	idők	jelei?	Merre	tovább?	Mi	visz	előre?	
Milyen jó gyakorlatokról van tapasztalatotok?

A konzultáción résztvevők köre:  
a	Szent	Benedek	Zarándoklat	szervezői	és	résztvevői.

7.3. altéma: Ökumenikus Zarándoklat
Szentírási rész:  Jn	17,9-23
Kérdések:
1. Milyen jó tapasztalatokat szereztél és milyen nehézsé-

gekbe	ütköztél,	amikor	más	felekezetű	keresztényekkel	
éltetek meg valódi közösséget (imaközösség, zarándoklat, 
konferencia,	más	együttműködés)?		

2. Hogyan éltétek meg az Ökumenikus Zarándoklaton  
„az	ajándékok	cseréjét”,	és	milyen	tapasztalatot	szerez-
tetek arról, hogy Krisztusban egy az egyház?

3. Ökumenikus	törekvéseink	közben	mire	figyelmeztet-
nek	bennünket	az	idők	jelei?	 
Merre	tovább?	Mi	visz	előre?	 
Milyen jó gyakorlatokról van tapasztalatotok?
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A konzultáción résztvevők köre:  
az	Ökumenikus	Zarándoklat	szervezői	és	résztvevői.

7.4. altéma: Colloquium Discipulorum konferencia
Szentírási rész: Jn	17,9-23
Kérdések:
1. Milyen tapasztalatai vannak közösségetekben a vegyes 

házasságban	élőknek?	Hitük	gyakorlásában	milyen	akadá-
lyokat támasztott és milyen segítséget adott az egyház?

2. Hogyan látod az ökumenizmus jelenlegi helyzetét az 
egyetemes egyházban, Magyarországon, a más feleke-
zetekkel való kapcsolatban és saját egyházadban?

3. Ökumenikus	törekvéseink	közben	mire	figyelmeztet-
nek	bennünket	az	idők	jelei?	Merre	tovább?	Mi	visz	
előre?	Milyen	jó	gyakorlatokról	van	tapasztalatotok?

A konzultáción résztvevők köre:  
a	Colloquium	Discipulorum	konferencia	szervezői	 
és	résztvevői.

8. téma: A	nők	helyzete	az	Egyházban
Szentírási rész: Lk	24,9-12
Kérdések:
1. Nőként	milyen	jó	és	rossz	tapasztalataid	voltak	 

az Egyházban?
2. Eddigi élettörténeted tükrében hogyan látod saját  

helyedet,	szerepedet,	lehetőségeidet	az	Egyházban?
3. Mint	nő,	mire	vágysz,	milyen	álmaid	vannak?	Szerinted	

milyen	akadályokkal	kell	megküzdenie	a	jövő	Egyházának?

IV. A Szinódus témakörei, igeszakaszok és kérdések
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A konzultáción résztvevők köre:  
	 a	plébánián	élő	nők.

9. téma: A	peremen	élők	kapcsolódása	az	Egyházhoz
9.1. altéma: Idős,	beteg	vagy	magányos	emberek	 
 kapcsolódása az Egyházhoz. 
Szentírási rész:  Jn	5,1-8
Kérdések: 
1. A	templomi	közösségtől	távol	milyen	módon	tudja	Ön	meg-

élni hitét? Miben tapasztalja Isten szeretetét az életében?
2. Milyen kapcsolatai vannak az egyházközség tagjaival? 

Látogatja-e	valaki	a	közösségből?	Részesül-e	időnként	
a szentségekben (gyónás, szentáldozás, betegek kenete)? 
Kap-e anyagi vagy más tevékeny segítséget a közösség 
tagjaitól?

3. Mire vágyakozik, milyen közeledést fogadna jó szívvel  
a	templomba	járó	emberek	részéről?

A konzultáción résztvevők köre:  
a	településen	élő	egyedülállók,	idősek,	betegek,	akik	
már nem tudnak templomba járni.

9.2. altéma: A	templomba	ritkán	járó,	a	„maguk	mód-
ján”	hívő	vagy	nem	hívő	emberek	kapcso-
lódása az Egyházhoz

A	peremen	lévők	megszólításakor	a	bibliai	szakasz	olvasásával	
és az imádsággal a koordinátorok készülnek, de a beszélgetés 
résztvevőit	nem	kell	belekényszeríteni	egy	imádságos	keretbe,	
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ha	egy	vagy	több	jelenlévőnek	láthatóan	nem	komfortos	a	
helyzet. Ekkor is éghet gyertya, vagy más módon megteremt-
hetjük	az	alkalmas,	meghitt,	befogadó,	figyelő	atmoszférát.
Ajánlott szentírási rész a készülethez: Mk 6,2-13.
Kérdések:
1. Mit jelent számodra a Katolikus Egyház? Hogyan látod 

saját jelenlétedet, jelen-nem-létedet az Egyházban? 
2. Mi	az,	ami	az	Egyház	gyakorlatából	életadónak	tűnik	a	

számodra? Mi az, ami távol tart, elidegenít? Mi az, ami 
csalódást okoz, bizalmatlanná tesz?

3. Változhat-e még viszonyulásod a kereszténységhez és/
vagy az Egyházhoz? Mi hozhatna változást? Van-e olyan, 
amire vágysz, ami hiányzik? Milyen volna az az Egyház, 
ami vonzóbb lenne számodra, amihez szívesebben kap-
csolódnál, amire szükséged lenne, ami közelebb tudná 
hozni hozzád a keresztény hitet? Te mit tudnál tenni érte?

A konzultáción résztvevők köre:  
a	plébánia	területén	élő,	templomba	ritkán,	vagy	nem	
járó	megkereszteltek,	a	„maguk	módján”	hívő	vagy	
nem	hívő	emberek.	

10. téma: Az Egyház élete a pandémia alatt és után. 
Szentírási rész: Mt	10,28
Kérdések: 
1. A	világjárvány	miatti	korlátozások	milyen	új	formák	

megvalósulását	segítették	elő	a	plébánián?	Mit	tarta-
nál	a	későbbiekben	is	megfelelő	formának?	Tudott-e	
kapaszkodót adni egy online mise?

IV. A Szinódus témakörei, igeszakaszok és kérdések
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2. Hogyan	tudtak	az	új	formákhoz	kapcsolódni	a	hívek?	
Milyen visszajelzések érkeztek és milyen igények 
merültek	fel?		(Miséző	papként	milyen	hatást	gyakorolt	
Rád	egy	„üres”	templom?)

3. A	pandémia	után	visszatért-e	újra	a	hívő	közösség	a	
templomba? Mit tehet a közösség azért, hogy a járvány 
ne morzsolja le tagjait?

A konzultáción résztvevők köre:  
mindazok, akik szívesen beszámolnak a koronavírus- 
járvány idején megélt tapasztalataikról.

11. téma: Bencés	lelkiséget	követő	közösségek	útja
Szentírási rész: Mk 3,13-16
Kérdések:
1. Melyik monostorhoz kapcsolódtok, milyen lelki kincsekben 

részesültök e monostor által?
2. A monasztikus élet milyen eseményei és gyakorlatai 

váltak a Jézussal való együttlét tapasztalatává számo-
tokra és hogyan?

3. Mivel	és	hogyan	tesztek	tanúságot	Jézus	Krisztusról?	
Milyen lépést tehetnétek azért, hogy közösségetek 
még inkább jellé váljon a világban?

A konzultáción résztvevők köre:  
a Pannonhalmi Oblátus-közösség dékániái, a Bakonybéli 
Oblátusközösség	dékániái,	monostorainkhoz	kötődő	
közösségek, vendégeink, barátaink.
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12. téma: Bencés iskolák diákjainak és tanárainak  
 tapasztalata az Egyházról
12.1. altéma: Bencés öregdiákok kapcsolódása az Egyházhoz
Szentírási rész: Jn	15,4-5.9-11
Kérdések: 
1. Milyen kapcsolatban vagytok egykori iskolátokkal, 

tanáraitokkal, ez hogyan hat hitetek megélésére?
2. Találkozásaitokon van-e helye a hittapasztalat megosz-

tásának, és ez hogyan történik (pl. közös imádság, közös 
részvétel	egy	liturgián,	hitről	folytatott	beszélgetés	stb.)?

3. Mi segíti vagy nehezíti számodra az Egyházhoz tarto-
zást?	Mi	vihet	előre?

A konzultáción résztvevők köre:  
az egymással kapcsolatot tartó bencés öregdiákok körei.

12.2. altéma: Jelenlegi bencés diákok tapasztalata  
 az Egyházról
Szentírási rész: Jn	15,4-5.9-11
Kérdések: 
1. Milyennek tapasztalod Pannonhalmán az egyházat? Mi von-

zó	és	mi	taszító	belőle	számodra?	Tudsz-e	élni	a	gimnázium/
diákotthon	nyújtotta	lehetőségekkel	hited	megélésében?

2. Mennyiben más az iskolában/diákotthonban megélt 
kereszténység, mint otthon a plébánián? Tudsz-e ott 
kapcsolódni a helyi templomhoz, egyházközséghez?

3. Milyennek szeretnéd látni az Egyházat, miben kéne az 
Egyháznak változni? Te milyen lépést tehetnél, hogy 
közelebb kerülj Jézus Krisztushoz?

A konzultáción résztvevők köre:  
a jelenlegi pannonhalmi diákok.

IV. A Szinódus témakörei, igeszakaszok és kérdések
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12.3. altéma: A bencés iskolák tanárainak tapasztalata  
 az Egyházról.
Szentírási rész: Jn	15,4-5.9-11
Kérdések: 
1. Egy	bencés	iskolában,	ahol	„munkaadó”	az	egyház,	 

milyen kereszténynek lenni? Mi segíti és mi nehezíti  
egy ilyen intézményben a hit megélését?  
Hited megélésben mennyire érzed szabadnak magad?

2. Milyen területeken éled meg pedagógiai munkádat 
tanúságtételnek?	Mi	az	az	evangélium,	az	a	jóhír,	 
amit át tudsz adni a diákoknak?

3. Milyennek szeretnéd látni az Egyházat, miben kéne  
az Egyháznak változni? Te milyen lépést tehetnél,  
hogy közelebb kerülj Jézus Krisztushoz? 

A konzultáción résztvevők köre:  
 a bencés iskolák tanárai.

13. téma: A keresztények elkötelezettsége  
 a teremtett világ védelméért
Szentírási rész: Dán	3,57-88
Kérdések:
1. Cirill	főapát	úr	megfogalmazott	öt	szempontot,	 

amit zöld böjtként adott közre: 
 1) Takarékoskodj az energiával!
 2)  Tudatosan vásárolj!
 3)  Tölts	több	időt	a	természetben!
 4)  Táplálkozz egészségesen!
 5)  Tekints magadra teremtményként,  

 aki Isten vendége a földön!
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 Milyen konkrét tevékenységeket végzünk, vagy végez-
hetnénk a családban és a plébániai közösségben, hogy 
ezt az öt szempontot tettekre váltsuk?

2. Mi lenne az a konkrét, egy éven belül megvalósítható 
célkitűzés,	amit	közösen	vállalhatnánk,	hogy	Isten	
teremtett	világának	tiszteletét	megerősítsük	közössé-
günkben, és ezzel jó példát mutassunk másoknak is?

3. Kik	azok,	akikkel	jól	együtt	tudnánk	működni	települé-
sünkön	e	közös,	mindenkit	érintő	cél	érdekében?

A konzultáción résztvevők köre:  
a	környezetünkért,	a	teremtett	világért	felelősséget	
érző	keresztények	a	plébániákon.	Környezetvédelmi	
szakemberek.

IV. A Szinódus témakörei, igeszakaszok és kérdések
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V. A Szinódus imádsága

Jöjj, Szentlélek!
Te	új	nyelveket	fakasztasz,	 
és életet hozó szavakat adsz ajkunkra, 
őrizz	meg	bennünket	attól,	 
hogy	múzeumi	Egyház	legyünk,
amely szép, de néma, 
nagy	múlttal	és	kevés	jövővel.

Jöjj közénk, Szentlélek,  
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.

V. A Szinódus imádsága



Kalauz a Pannonhalmi Főapátság Szinódusához32

Felelős szerkesztő:  
Egyházmegyei Szinódusi Team:  

Binzberger Ákos OSB, Halmos Ábel OSB,  
Rochlitz	Kyra	Mária	OSB	obl.,	 

Szalai Zsolt, Viszló Andrea

Szerkesztési munkálatok:  
Hortobágyi Arnold OSB

Korrektúra:  
Berki Andrásné Vera

Elérhetőség:  
Halmos Ábel OSB, Bakonybél  
Email: abel.osb@gmail.com 

Köszönetet mondunk a kiadvány szerkesztésében  
és	terjesztésében	közreműködőknek.

Borítókép: © Hirling Bálint

Megjelent	2000	példányban
Nyomtatás:	Palatia	Nyomda	(Győr)	

2021.	január


