Őszentsége Ferenc pápa 2023 októberében
Rómában hívja egybe a Püspöki Szinódus XVI.
rendes közgyűlését
Mit jelent a szinodalitás?
Közös utunk:
a földi zarándokútját járó Egyházunk tagjainak
közös útja és annak kérdése, miként történik ma,
a harmadik évezred Egyházában ez az együtt
haladás.
Keresztségünk alapján mindannyian arra
vagyunk hivatottak, hogy aktív részesei
legyünk az Egyház életének.
Mi a szinódusi folyamat célja?
Együtt gondolkodni:
1.) Hogyan folyik ma ez az „együtt haladás” a plébániai közösségeinkben, ami lehetővé teszi az
Egyház számára az evangélium hirdetését ?
2.) Milyen lépésekre indít minket a Lélek, hogy szinodális egyházként növekedjünk?
Fontos, hogy a szinódus nem parlament és nem közvélemény-kutatás, továbbá nem feladatunk
katolikus hitünk igazságainak és erkölcsi tanításának véleményezése.
A szinódus középpontjában sokkal inkább a meghallgatás áll:
● jöjjünk össze, találkozzunk egymással és imádságban, a Szentlélek jelenlétében keressük Isten
akaratát;
● együtt gondolkodás a plébániai közösségeinket érintő kérdésekről;
● visszajelzések, válaszok, ötletek, javaslatok a közösségi összejöveteleinkről.
A közös út ajándék és feladat! (Ferenc pápa)
Kinek szól a szinodális tapasztalat? minden megkeresztelt személy alanya
A világszinódus a 2023 októberében megrendezendő Püspöki Szinódusig több szakaszból épül fel.
Előbb egyházmegyei, majd püspöki kari, kontinentális, végül a püspöki szinódusi találkozásokra
kerül sor, hogy mindenki részt vehessen a szinodális folyamatban.
A veszprémi egyházmegye plébániáiról, intézményeitől, közösségeitől beérkező visszajelzéseket
egy közös dokumentumban nyújtják be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felé.
Kedves Testvéreink!
Szeretettel várjuk egyházközségünk valamennyi tagját – időseket, fiatalokat, családokat,
egyedülállókat – egy plébániai beszélgetésre.
A szidonális találkozók időpontjai:
Balatonalmádi Plébánián: 2022. február 9. szerda 17 óra és 2022. február 12. szombat 17 óra
helyszín: Plébánia közösségi terme
Vörösberényi Plébánián:
2022. február 12. szombat 14 óra
helyszín: Vörösberényi Kultúrház
A részvételi szándékot kérjük, hogy a templomokban megtalálható regisztrációs íveken vagy a
Plébánia honlapján előzetesen jelezzék!
Reméljük, hogy minél többen összejövünk és közösen segíteni akarjuk az Egyházat a jó és igaz
keresésének szinodális útján.

A Szentatya mindannyiunkat buzdít arra, hogy a
találkozásnak, a meghallgatásnak és a reflexiónak ezt az alkalmát
a kegyelem idejeként éljük meg!

SZINÓDUSI TÉMÁK ÉS KÉRDÉSEK
Hétköznapok erőforrásai:
 Miből meríted az erőt a hétköznapok kihívásaihoz?
 Elegendő erőt nyersz-e erőforrásaidból a nehézségekkel, megpróbáltatásokkal szemben?
 Milyen igényeid / közösségileg igényeink mutatkoznak ezen a területen?
 Hogyan merítesz erőt a vasárnap ünnepléséből?
 Hogyan határozza meg a kereszténységed a hétköznapokat?
Éves egyházközség események/ ünnepek
 Mely eseményeket, ünnepeket várod évről évre?
 Melyek a sajátos helyi események, ünnepek, amelyek formálják a közösség önazonosságát?
 Hogyan látod az egyházközség eseményeket (pl imádság, lelkiség, személyesség,
meghittség, ünnepélyességgel, előkészület, közösség tekintetében stb.) Miért tetszik/nem
tetszik így?
Személyes és közösségi szolgálatok
 Ki és milyen szolgálatot végez a közösségedben?
 Milyennek találod ezeket?
 Milyen tapasztalatait vannak a közös szolgálatokról?
 Érzel-e hiányt valamelyik területen?
 Te mibe tudsz bekapcsolódni? Látsz-e valakit, aki ezekben be tud kapcsolódni?
 Milyen módon szolgálja a közösségének a (legkülönbözőbb értelembe vett) rászorulókat?
Imaélet, ima alkalmak
 Személyes imaéletből különböző tapasztalatok megosztása (jó tapasztalatok az imádságba,
nehézségek, küzdelmek stb)
 Közösségi imaélet: közösségileg milyen tapasztalatait vannak?
 Milyen igények merülnek fel a közösség imaéletével (ima csoportok, ima alkalmak,
rendszeresség stb) tekintetében?

