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A szinódusi titkárság kérésének és szándékának megfelelően a Szombathelyi Egyházmegyében 
is lefolytattuk a szinódusi előkészület egyházmegyei szakaszát. A folyamat során igyekeztünk alkal-
mazkodni a szinódusi előkészítő dokumentum, valamint a Vademecum gondolkodásmódjához és 
javaslataihoz. Ennek megfelelően a szinódusi folyamatnak a következő állomásai voltak egyházme-
gyénkben. 

1. A szinódus egyházmegyei szakaszának előkészítése 
a. Az egyházmegyei koordinátor kijelölése: az egyházmegye pasztorális helynöke 
b. A szinódusi munkacsoport megalapítása: tagjai a különböző szakpasztorációs te-

rületeken aktívan dolgozó lelkipásztorok, szerzetesek és világi hívők 
c. A főbb hangsúlyok és események kijelölése: a szinódus témájának megismertetése 

(sajtó, előadások); kérdőív; püspöki szinódusi találkozók; plébániai és közösségi 
találkozók 

2. A szinódus egyházmegyei szakaszának megnyitása 2021. október 17-én 
Kifejezendő Isten népének jelenlétét, a megnyitó szentmisében két tanúságtétel is elhangzott. 

Egy házaspár és egy egyetemista fiatal beszélt hitéről és az egyházzal való kapcsolatáról, valamint 
arról, hogy miért is jó az Egyházban lenni.  

3. Az egyházmegyei szakasz fontos történései 
a. A szinódus témájának megismertetése: az egyházmegye elektronikus és nyomtatott 

fórumain folyamatosan szerepelt a szinódus témája. Interjúk, beszámolók, tanú-
ságtételek váltották egymást, mind-mind elősegítve egymás meghallgatását és a vi-
lág hívők szerepének erősítését. Plakátokat is készítettünk, amelyek minden plébá-
niára és egyházi intézménybe eljutottak. E megjelenések kapcsán mind a főpásztor, 
mind a szinódusi folyamat szervezői, mind pedig plébániai közösségek tagjai lehe-
tőséget kaptak a megszólalásra, színesítve így a megnyilatkozásokat. Egyházme-
gyénk mindenféle médiafelületen hirdette az egyházmegyei kérdőívet is, megfelelő 
magyarázatokkal és ismertetőkkel. Felhasznált eszközeink voltak: martinus.hu egy-
házmegyei honlap, pasztoralis.martinus.hu pasztorális helynökségi honlap, Marti-
nus egyházmegyei magazin, Mária Rádió Savaria. 

b. Kérdőív: egyházmegyei kérdőívünket a szinódusi előkészítő bizottság állította ösz-
sze. Célunk elsősorban nem az volt, hogy új javaslatokat kérjünk az egyes szak-
pasztorációs területek munkájához. Ez inkább csak másodlagos célként szerepelt 
előttünk. Legfőképpen azt szerettük volna, ha egyházmegyénkben elindul egy kö-
zös gondolkodás és beszélgetés a kérdőív kérdései kapcsán, amelyeket tudatosan 
úgy állítottunk össze, hogy átfogják az Egyház leglényegesebb feladatait. Ehhez 
kapcsolódóan szerettük volna, hogy a hívők reflektáljanak e feladatokra és saját 
magukat is megtalálják a kérdésekre adott válaszok között is. Hiszen az Egyház 
ezen feladatainak ellátásához mindnyájukra szükség van. E felelősség tudatosítása 
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volt kérdőívünk elkészítésének nem titkolt célja. A kérdőív kérdései a következő 
voltak: 
Ön szerint mi az Egyház legfontosabb küldetése, mi egy plébániai közösség legfontosabb fel-
adata? 
Mi a pap feladata az Egyházban? 
Mi a hívek feladata az Egyházban? 
Ön szerint mennyire fontos az Egyháznak saját intézményeket (oktatási, szociális, karitatív, 
stb.) alapítani, fenntartani? 
Hogyan lehetne javítani és élettel telibbé tenni az egyházközség/plébánia működését? 
Mitől érezné magát jobban az Egyházban, mitől lehetne hitelesebb az Egyházunk? 
Személyesen Ön mit tudna tenni, hogy mások is jobban érezzék magukat az Egyházban, meg-
találják ott, amire szükségük van? 
Ön szerint hogyan lehetne eredményesebben megszólítani azokat, akik nem érzik magukat az 
Egyházhoz tartozónak? 
Hogyan lehetne eredményesebben bevonni és megtartani az Egyházban a fiatalokat? 
Hogyan lehetne eredményesebben bevonni és megtartani az Egyházban a családokat? 
Ön szerint mire lenne leginkább szükségük az időseknek az Egyháztól? 
Melyek azok az egyházi, társadalmi és erkölcsi kérdések, amelyekre az Egyháznak nagyobb 
figyelmet kellene fordítania? 
Kik azok a személyek/csoportok, akikre több figyelmet kellene fordítani az Egyháznak? 
Milyen szerepet tölt be az Ön életében az imádság és a szentmise? 
Önnek milyen segítségre van szüksége a lelki fejlődésedhez? 
A kérdőívet kétféle módon lehetett kitölteni: elektronikusan és papír formátum-
ban. Az elektronikus kitöltéssel egy környezetbarát visszajelzési módot is szeret-
tünk volna felkínálni, amellyel kapcsolatban jeleztük is e környezetvédelmi szem-
pont fontosságát. A papír kérdőívekhez a plébániákon, valamint az Egyházme-
gye valamennyi elérhetőségén keresztül hozzá lehetett jutni.  

c. Püspöki szinódusi találkozók: a szinódusi folyamat kapcsán az egyházmegye fő-
pásztora számtalan alkalommal találkozott a hívőkkel. Erre jó alkalmat szolgálta-
tott mind a kánoni vizitáció, mind pedig a bérmálások. Legfőképpen mégis azok a 
találkozók bizonyultak sikeresnek és eredményesnek, amelyek kimondottan a szi-
nódus kapcsán születtek meg egy-egy szakpasztorációs terület, lelkiségi irányultság, 
élethelyzet vagy egyházi szolgálat tagjai számára. E találkozók többségében szemé-
lyes jelenléttel, máskor azonban online módon valósultak meg. Időrendi sorrend-
ben a következő találkozókra kerül sor: családok, hittanárok, ifjúság, idősek, kép-
viselőtestületi elnökök, szegények és romák, szerzetesek, akolitusok, lelkipászto-
rok. Mindegyik találkozót nem várt érdeklődés és a résztvevők jelentős aktivitása 
kísérte. A találkozók hasonló módon épültek fel: Isten igéjének olvasása és magya-
rázata, tanúságtételek, beszélgetés a szinódusi témákról, püspöki összegzés, ima a 
szinódusért. Így a szinódusi titkárság szándéka szerint imádságos keretet adtunk a 
találkozóknak, nagy hangsúlyt helyezve a Szentlélek hívására és egymás meghallga-
tására.  

d. Plébániai és közösségi találkozók: e találkozókat a plébániai közösségek maguk 
szervezték, a szinódusi munkacsoport által összeállított anyagokat felhasználva. 
Olykor a munkacsoport tagjai közül is részt vett valaki e találkozókon. Sajnos nem 
nagy számban került sor plébániai szinódusi napra, nagyjából plébániáink 20 %-
ában.  

4. A szinódusi folyamat egyházmegyei szakaszának eredményei és gyümölcsi 
Természetszerűleg az egyházmegyei szakasz rövidsége miatt eredményekről és gyümölcsökről 

nehéz lenne beszámolni. Főleg olyanokról, amelyek hosszútávon is megmaradnak. eredményeken 
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leginkább a tapasztalatainkat értjük, amelyek a szinódusi munka kapcsán visszajelzésként, illetve 
tapasztalatként megfogalmazódtak bennünk.  

a. A megismertető munka eredményei: a szinódus témájának megismertetése nem 
volt könnyű feladat, hiszen teljesen új kezdeményezéssel álltunk szemben. A meg-
felelő stratégia kidolgozása időt vett igénybe. Úgy döntöttünk, hogy a folyamat hó-
napjai alatt folyamatosan foglalkozunk a szinódussal, nem csupán kampánysze-
rűen. Meglátásunk szerint így kellően mélyre tudott jutni a szinodális gondolkodás-
mód. Elméletben sikerült széles körben megismertetni a folyamat lényegét és ér-
telmét, de az eddigi hasonló tapasztalat hiánya sok kérdést felvetett. Az érkezett 
visszajelzések és kérdések leginkább arra vonatkoztak, hogy hogyan fog a szi-
nodalitás megvalósulni a gyakorlatban, illetve hogy hogyan fog majd számítani az 
egyes hívők vagy plébániák véleménye az Egyház egészében. Bármennyire is pró-
báltuk a parlamentáris demokráciához kapcsolódó gondolkodásmódot leépíteni a 
szinódusi folyamat kapcsán, némelyek úgy tekintettek a szinódusi útra, mint amely-
ben többségi véleményre van szükség változtatások elindításához. A féléves egy-
házmegyei szakasz kissé rövid volt a szinodális út igazán mély megéléséhez. 

b. A kérdőívek eredményei: Egyházmegyénk szinódusi kérdőívét közel 700-an töltöt-
ték ki. Pontos szám azért nem mondható, mert a visszaérkezett kérdőívek egy ré-
szén jelezték, hogy az egy kérdőívet egy plébániai kisközösség töltötte ki. Ez vi-
szont azt mutatja, hogy a közösségek komolyan vették azt a feladatot, hogy beszél-
gessenek, s elsősorban saját maguk számára próbáljanak válaszokat megfogalmazni 
az elgondolkodtató kérdésekre. Szinte valamennyi kérdésnél észrevehetők olyan 
hangsúlyos témák, amelyek számban messze meghaladják a többi kérdésre adott 
választ. A válaszok feldolgozásánál igyekeztünk olyan kulcsfogalmakat találni, ame-
lyek a legjobban képviselik a konkrét kérdésre adott választípusokat. Egy válaszban 
természetesen több ilyen téma is előkerülhetett, illetve előfordult, hogy valaki nem 
válaszolt egy kérdésre, így a választípusok összesítésekor jelentős eltérés is mutat-
kozhat a 700 körüli válaszadó létszámához képest. Alább szerepelnek a válasz-
hangsúlyok kérdésenként. 
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c. A püspöki találkozók eredményei: a már korábban többször említett szinódusi 
gondolkodásmód elsajátításának és gyakorlásának lehetőségétől eltekintve a püs-
pöki szinódusi találkozók során sok konkrét téma is előkerült, amelyek több talál-
kozón is egybehangzóan ismétlődtek. Jellemzően a perifériára szorultak iránti fi-
gyelem jelent meg a hozzászólásokban: az idősek, betegek, szegények, kisebbségi 
helyzetben levők, nehéz sorsú gyerekek jelentek meg. További fontos téma volt a 
családok segítése, legfőképpen a krízisbe került házasságok és családok, egyszülős 
családok, elváltak helyzetének javítása volt a résztvevők szívügye. Egyetértés mu-
tatkozott abban is, hogy a lelkipásztorok szerepe döntő jellegű bármilyen plébániai 
vagy egyházi megújulásban. A nem lelkipásztori feladatoktól való tehermentesíté-
sük is szinte egyöntetűen igényként fogalmazódott meg. Ugyancsak sokan jelezték, 
mennyire fontos a gyerekekkel és a fiatalokkal való foglalkozás. Egyre inkább az ő 
nyelvükön és az általuk használt eszközökkel kell őket elérni. A hitoktatás céljának 
pontos tudatosítása is folyamatos feladat. Könnyű pusztán az ismeretátadás felé 
eltévedni. Többen megfogalmazták azt az igényt is, hogy társadalmi kérdésekben 
bátrabban és gyorsabban meg kellene Egyházunknak szólalnia, hiszen ezzel segít-
séget nyújtanak a hívőknek a különböző ideológiák zűrzavarában.  

d. A plébániai találkozók eredményei: A hívőktől, és olykor a lelkipásztoroktól érkező 
visszajelzések kivétel nélkül pozitívak voltak. A hívők nagyon örültek a lehetőség-
nek, hogy elmondhatják gondolataikat, hogy kíváncsiak a véleményükre. A lelki-
pásztorok pedig a kezdeti kritikától való félelmüket legyőzve rádöbbenhettek arra, 
hogy sok jószándékú hívő valóban szeretné Krisztus és az Egyház ügyét előmoz-
dítani. Kétségkívül tanulni kell még minden résztvevőnek a szinodalitást. A hívők 
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közül sokan még úgy beszélnek az Egyházról, mint egy kívül álló entitásról. Nem 
feltétlenül érzik magukat belül, azonosítják az Egyházat a klérussal. Ebből kifolyó-
lag olykor inkább nekik szeretnék megmondani, hogy mit és hogyan kellene tenni. 
A folyamat során azonban észrevehető olt az elmozdulás abba az irányba, hogy 
tudatosuljon bennük, hogy az Egyházon belül vagyunk, s a szinódusi folyamat so-
rán saját magunknak adunk feladatot és kihívást. A lelkipásztorok remélhetőleg 
bátrabban fogják megszervezni a következő találkozókat. A főpásztor szándékának 
megfelelően évente sor kerül majd egy szinódusi napra minden plébánián. 

5. A szinódusi munka folytatása 
Terveink szerint a szinódusi folyamat nem áll meg az egyházmegyei szakasz lezárultával. Sze-

retnénk mind egyházmegyei, mind pedig plébániai szinten tovább folytatni a találkozókat és beszél-
getéseket. Eddigi tapasztalataink rávilágítanak, milyen nagy igény van a hívőkben a találkozásra, a 
beszélgetésre, az együtt ötletelésre, közös gondolkodásra. A hívőktől kapott visszajelzéseket feldol-
gozzuk és beleépítjük szakpasztorációs feladataink ellátásába.  

 
Összegzés 
 
A hívek, a papok és a szerzetesek javaslataiból egyértelműen kiemelkedik a következő: 
 
- A fiatalok, a családok és az eltávolodottak megszólításában kulcsszerepe van jó progra-

moknak és élő, nyitott közösségeknek. 
- Az atyáktól kiemelten várják a hívek a személyes kapcsolat, lelkivezetés, személyes je-

gyesoktatás lehetőségét. 
- Óriási szerepe van az evangélium továbbadásában az intézményeknek, elsősorban isko-

láknak és szociális otthonoknak. Ezekből még többre lenne szükség. 
- Az egyházmegye és az egyes plébániák is a jövőben évről-évre meg fogják szervezni a 

szinodális találkozókat, segítve ezálal, hogy egyházunk még inkább közösségi legyen. 


