Visszajelzés a helyi szinodális találkozóról – Balatonalmádi és
Vörösberényi Plébánia
A szinodális találkozók három alkalommal, összesen 45 fő (9 db 4-6 fős
csoportban) részvételével zajlottak.
Helyszín: Vörösberény Kultúrház. Időpont: 2022. február 12, szombat.
Helyszín: Balatonalmádi Plébánia, közösségi terem. Időpont: 2022. február 9.
szerda; február 12. szombat.
A résztvevők többségében a rendszeresen szentmisét látogatók köréből kerültek
ki. Plakátokkal és a szociális médián keresztül igyekeztünk megszólítani a
hitüket ritkábban gyakorlókat is, próbáltuk hívni a hittanos gyermekek szüleit
is, sikertelenül.
Általános tapasztalat
A szinodális találkozók részvételi lehetőségét plébános atya – két héttel a
találkozások előtt – szentmise keretében hirdette, valamint szórólapokat és
plakátokat helyeztünk ki, így felkészülten, átgondoltan kezdhettük a
beszélgetéseket. A beszélgetések jó hangulatban, szeretetteljes és őszinte
légkörben zajlottak, mindenki nagyon örült a lehetőségnek. A csoportok
többsége mind a négy kérdéskört át tudta beszélni. A résztvevők egyöntetűen
hasznosnak és előremutatónak élték meg az együttlétet, a közösségi és missziós
szolgálat megújhodásának vágyát fogalmazták meg, és érzékelhető volt a
tettrekészséget és felelősséget tükröző légkör.
Válaszok, gondolatok összefoglalva témakörönként:
Hétköznapok erőforrásai:
 Egyéni és közösségben végzett imából merítenek erőt, többen
gyermekkortól kezdődően.
 Kiemelték az elcsendesedés fontosságát, a Szentírás és vallásos témájú
könyvek olvasását.
 Erőforrást nyújt a mindennapi szentmisén való részvétel, többen ezt a TVben követik.
 Fontosnak tartották a közösen / teljes családdal megélt szentmiséken
történő aktív részvételt, egy-egy prédikáció gondolatainak továbbvitelét a
hétköznapok tevékenységére lefordítva, (igehallgatás, szentáldozás...).
 Család, gyógyulásban megélt kegyelem.
 A kereszténység hétköznapi megéléséhez szükséges: alázat, türelem,
határozottság, empátia, elfogadás, bizalom, keresztényi öntudat.
 Döntéshelyzetben: Mit tenne a helyemben Jézus?

Éves egyházközség események/ ünnepek
 A közösség ünnepeinek a megélését nagyon pozitívan látták a résztvevők.
A közösségi összetartozás érzését erősítik ezek az események.
 Az advent és a rorate szentmisék bensőségessége révén emelkedik ki.
 Igény van a csendes Szentségimádásokra.
 Lelkigyakorlatok advent és nagyböjt idején segítik az ünnepre való lelki
felkészülést.
 Többen kiemelték az online /TV-ben közvetített szentmisék hátrányait.
 Nosztalgiával emlékeztek a korábbi farsangi, szüreti bálokra.
Személyes és közösségi szolgálatok
 A generációs különbségek itt mutatkoznak meg a leghangsúlyosabban.
Korosztályos hiányokról beszélünk mind az operatív feladatok szintjén
(kertrendezés, takarítás….), mind lelki síkon.
 Szinte minden csoportban felmerült, hogy a fiatalabb korosztályokat is be
kell vonni a közösségbe. Korosztályok hiányoznak a szolgálatból. Ki,
milyen módon akar ebbe bekapcsolódni?
 Idősek felkarolása, felmerült, hogy van-e igény a segítségre
(észrevesszük-e az igényt?)
 Fontos, hogy ne a tárgyi, anyagi dolgokért jöjjenek az emberek, hanem a
szolgálat, a közösségben való együttlét miatt. Lelki rászorulókra is
figyelnünk kell.
 A szolgálatok jelenlegi terei: Máltai Szeretetszolgálat, Karitász, Úrnapi
sátrak díszítése, énekkari szolgálat, templom- és temetőtakarítás,
szentmisékhez kapcsolódó szolgálatok….
Imaélet:
 A személyes imaélet fejlődése hozza magával, hogy minden
élethelyzetben megtanulunk imádkozni (pl. vezetés közben, utazás alatt, a
Lélek által elénk hozott személyekért….).
 Az imaélet gyümölcsei: a közös ima ereje révén betegek gyógyulása,
rossz, ártó események elkerülése, kérő imádságok meghallgatása.
 Imacsoport, Rózsafüzér Társulat működik.
 Fatimai imaórák és Szentségimádások.
 Az imacsoportok zártak, szűk körűek, (szeretnék részt venni, de nem
tudok…) az imacsoport alkalmai – ha ezek munkaidőben vannak – a
generációk közötti párbeszédet, a fiatalok és a fiatal felnőttek
megszólítását nehézzé tesz. A korosztályi megszólítás.
Igények/javaslatok:






















Meg tudtuk fogalmazni a legfontosabb célokat: erősíteni kell
magunkban a közösségi és missziós elkötelezettséget és cselekvési
vágyat, növelni kell a közösséget, a közösség belső szerkezetét újra
kell építeni, és olyan közösséggé kéne válnunk, ami vonz, amely
közösségre a külső környezet felfigyel, amint azt az első
keresztények tették.
Közösségi részvétel erősítése (operatív feladatokban is), az Egyház
vonzóvá tétele a fiatalabb generációk és a gyermekek számára is (pl.
hittanos tábor, kirándulás, közös játék/sport, családi alkalmak….).
Gyerekek bevonása olyan programokba, ahol jelenleg nincsenek jelen (pl.
Úrnapi körmenet, Erzsébet Köténye adományainak kiosztása…).
Fontosnak tartották a résztvevők a tudatos hitélet fokozatos építését és
elmélyítését, az ifjúsági és felnőtt katekézisek megszervezését, főként a
nem hívő emberek körében történő megismertetését.
A gyakorló keresztények hitének elmélyítése a szentmise katekézise
keretében, a hívek tanítása a liturgikus alkalmak tartalmára,
szimbolikájára, és jelentésére.
Lelki gyakorlatok szervezése. Több éves program kialakítása
közösségünknek, de – nyaralóhely lévén - az egész ország érdeklődési
körének megfelelően ismert lelkivezetőkkel. Igényként fogalmazódott
meg, hogy Almádi „spirituális központ” legyen, ne csak fürdőhelyként,
hanem lelki központként ismerjék az országban.
A közösségi imaalkalmak éves programja a kisebb közösségek és
élethelyzetek szerinti csoportok számára (pl. nagyböjti keresztutak
rendszere). Búcsúi ünnepeink méltóságteljes megünneplése.
A szakrális helyszíneink szervezett bemutatása, az almádi lakosság és a
nyaralók részére, éves szintű, kialakított tematika szerint (mely jelenleg is
működik), valamint ezen programon lelki tartalommal való megtöltése
(pl.: templomséták, templomok éjszakája…). Balaton-parti szentmise
rendszeressé tétele.
Zarándoklatokon való részvétellel a közösség hitben való elmélyülésének
erősítése (gyalogos, kerékpáros, buszos akár több napos, tematikus
zarándoklatok: pl. templomromok a megyében, Kárpát-medencében
található Mária kegyhelyek felkeresése, búcsújáróhelyek)
Filmklub a keresztény közösségnek és az érdeklődőknek. Kimagasló lelki
tartalmú filmek klubszerű vetítése: filmnézés, közös beszélgetés, szerény
agapé, rendszeres közösségi alkalmak ősztől tavaszig.
A közösség idős tagjainak felkarolása (vásárlás segítsége, orvos).
Az idősek és rászorulók körének folyamatos monitorozása.
Énekkar újraélesztése.
Keresztút állítása plébániai kezdeményezés keretében.

Konklúzió:
A szinodális alkalmak mottójául a következőt választottuk János 15,16ból: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra
rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és
gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én
nevemben, megadja nektek.” Közösségünk tagjai örültek annak, hogy
Ferenc pápa a közös úton való haladásra buzdít minket. Akik részt vettek
az alkalmakon, kivétel nélkül kifejezték örömüket, hogy a liturgikus
alkalmakon túl a Covid-19 járványhelyzet ellenére is tudunk találkozni.
Meg tudjuk beszélni örömeinket, sikereinket vagy bánatunkat és
kudarcainkat. A közös gondolkodásban részt vevők lelkesek, illetve tettre
készek voltak. Közösségünk egyik aktív tagja a következőképpen
fogalmazta ezt meg: Jézus példabeszéde, Máténál olvashatjuk: „… azt
kérdezte: Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azt felelték neki: Mert senki
sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe.”
(Máté 20,6-7). A Szentlélek Ferenc pápán keresztül a szinodális
alkalmakon való részvétellel minket is megszólít: Miért álltok itt tétlenül?
De mi nem mondhatjuk, hogy senki nem hívott minket. Maga Ferenc
pápa az, aki a Szentlélek inspirálására meghívott bennünket, hogy
menjünk az Úr szőlőjébe dolgozni, „…mert az aratnivaló sok, a munkás
kevés” (Máté 9,37). Ezen alkalmak első gyümölcseként minden hónap
első hétfőjén találkozunk azokkal, akik imádságos légkörben, tevékenyen
szeretnék előmozdítani közösségünk hitéletét.

