
Hit és élet

Zsinatolunk

Ha nincs is még zsinati zsongás, néhány kis- és plébániai közösségben, műhelyekbenés
kupaktanácsokon már vitatéma a meghirdetett egyházmegyei zsinat, a nemzeti zsinat, a
.rní zsinatunk", a "kis magyar zsinat". Még nem a javaslatokról és ellenjavaslatokról folyik a
vita, még arról, hogy mi is a zsinat, mire is jó a zsinat, "ha magyar".

- Szerintem a kis zsinat a nagy zsinat magyarra, helyi viszonyainkra való lefordítása.
- Éppen fordítva: a helyi viszonyokból kell kiindulni, s megfogalmazni rájuk a helyi

választ a nagy zsinat szellemében.
- Eszerint egy egyházmegyei vagy nemzeti zsinat csak partikuláris dolgokkal

foglalkozhat? Arról nem lehet szö, hogy mi innen hogyan látjuk az egészet?
- Egy ilyen zsinat szerintem a második vatikáni zsinat utópiájának és az Ittení-mcstaní

valóságnak a szembesítése, amiből kijöhet egy nagyívű középtávü terv.
- Teljesen félreértitek egy ilyen zsinat lényegét! Nem egy ötéves vagy százéves tervet

kell kidolgozni; a zsinat egy eszmélkedési folyamat, nagyszabású, igazi beszélgetés.
- Annak a reményében, hogy lényeges változások történnek! Mert én bizony a

beszélgetés során ki fogom fejteni, hogy ami van, az nem jól van, hogy sürgősencselekedni
kell. A mi zsinatunknak a magyar katolikus egyház radikális, vagyis krisztusi reformját kell
szolgálnia, méghozzá a huszonötödik órában!

- Szerintem a zsinat nem lehet más, mint egymást szerétettel hallgató emberek
beszélgetése, ami persze valami radikálisan új lenne, amennyiben az egész magyar
katolikus egyház részt venne benne.

- Ahogy egyházunkat elnézem, piciny csoport lenne ez a .míndenkí", és ez alapjában
veszélyezteti a zsinat sikerét, ha azt valami valóban demokratikus formának képzeljük el.

- Számomra ennél is nagyobb probléma egy technikai kérdés: hogyan gyűlnekössze a
vélemények. Persze ez több is, mint technikai kérdés, ha arra gondolok, hogy ki kérdez
meg minket mint kisközösséget, ki hallgatja meg Mari nénit, vagy a kiugrott papot, a csak
az éjféli misére járó hívőt?

- Szóval a kerekasztal a kulcskérdés, amely egyenlőséget teremt mínden rendű-rangú

katolikus között, s ahol - hogy a klasszikust idézzem - a kritikus helyzet kritikus
elemzésére kerül sor. Kíméletlen diagnózis nélkül nincs hatékony terápia. Sok kerekasz
talra volna szükség, hogy körülöttük zsinati megbeszélés, közös imádság induljon: a
családokban, a kisközösségekben, a plébániákon, a kolostorokban, az egyházi iskolákban, a
keresztény szellemi műhelyekben, a most alakuló egyesületekben. És kell egy jól
szervezett agytröszt is, ahol felfokozódnak az információk.

- Kell a szakembergárda meg a számítógép. de a Szentlélekre is szükség lesz!
- A Szentlélek csak annak súg, aki készült. A sugallat lesz az irány a pontos térképhez.

de azt nekünk kell elkészíteni.
- EI tudtok képzelni egy jó zsinatot nagy egyéniségek. karizmatikus figurák nélkül?
- Akik megmondják nekünk, egyszeru híveknek, hogy mi a baj és mi rá az orvosság?
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- Túl sok szö esik a bajokról. A zsinat nem csupán bajgyűjteménytállit össze, sőt

elsősorban nem azt, hanem a sokféle lappangó értéket gyűjti össze és mutatja fel.
- I$az! Egy jobban megismert sokféleség újfajta egységét kell létrehozni!
- Es nyelvtanulásra hív! Megtanuljuk érteni-beszélni egymás nyelvét, és elsősorban a

nyelveket adományozó, az egyházat megújító Lélekét.

Futótűzként terjed a hír a katolikusok között. Paskai László bíboros, esztergomi érsek
egyházmegyei zsinatot hirdetett Lelkesvállalkozókedv fogadja mindenütt - más egyhá7me
gyék hívei is örömrnel látnának hasonlót, sokan nemzeti zsinatban reménykednek

Nem egyetlen konferenciára készülünk itt - bármilyen jól készítik is elő. Hanem egy
folyamat kezdődhet el, papok és hívek újfajta, közös felelősségvállalása.A zsinat görög
szava, "szinodus", találó képet kínál: "közös úton" indul el egy egyházmegye, Isten
vándomepe. Közöszarándoklat ez: együtt akarunk jámi Isten útján. Együtt: szolgálatkész
és önzetlen összefogással támogatva egymást; azokat, akik a csapat vezetését vállalták,
azokat, akik a közösség ellátásáról, biztonságáról, egységérőlgondoskodnak, azokat, akik
talán elkedvetlenedtek, elmaradoztak, letértek az útról, nem találják helyüket a többiek
között, Minden emberi összefogásnál mélyebb az együvétartozásnak ez a krisztusi tudata,
amelyik megteremti az egyház közösséget. Az esztergomi zsinat meghirdetésének puszta
ténye az egy úton járóknak ezt a közösségí együvétartozását erősítheti mindnyájunkban.

A zsinat csak akkor lehet eredményes, ha mindnyájan részt vállalunk benne. Egyéni és
közös imádsággal: annak tudatában, hogy életünknek célja és iránya van: hittestvéreinkkel
együtt, egymást segítve, de a közülünk hiányzókért is felelősséget vállalva járjuk utunkat
Krisztus nyomán. Az első keresztények szívesen emlékeztek vissza arra, Jézus hogyan
csatlakozott az Emmauszba igyekvő tanítványokhoz. Ez a szinodális elv, az egy úton, egy
csapatban járók szolidaritása e tudat felélesztésére, megtéresre szölít.

Ez azonban közös munkát, felelős gondolkodást és tervezést, nagylelkű és önzetlen
együttműködéstvár. Magukon a zsinatüléseken nyilván csak egy-kétszázan vehetnek részt,
papok, szerzetesek, civilek. De a zsinat határozatai annál hitelesebbek és hasznosabbak
lesznek, minél többen vesznek részt előkészítésükbenés végrehajtásukban.

Szerte Európában folytak-folynak egyházmegyei zsinatok. Szarnos példán tanulmányoz
hatjuk, hogyan lehet az együttes munkát hatékonnyá tenni. Azok módszere vált be
leginkább, akik hármas visszacsatolásban kapcsolták össze az egyházmegye egészét a
püspök vezette zsinattal. A zsinatot előkészítő bizottság összeállít egy füzetet, amelyben
röviden megírják, milyen témákat kívánnak megtárgyalni, milyen szempontok, kérdések
alapján volna célszerű elkészíteni a helyzetelemzést és a megoldási javaslatokat. Ezt a
füzetet megküldik minden plébániának, de szabadon igényelhet belőle minden báziskö
zösség, vagyaz egyházmegye bármely megkeresztelt tagja.

Ekkor a plébániákon szervezödö vagyegyéb öntevékeny csoportok - több hónapos,
közös beszélgetés és közös imádság során - elkészítik a maguk zsinati beszámolóját.

Abeérkezett - csoportos és egyéni - válaszokat a zsinati iroda vezetésével erre a célra
alakult munkabizottságok összegzik, majd elkészítik a zsinati atyák és testvérek elé
terjesztendő javaslattervezetet. Sokat segíthet, ha ez még egy fordulóban megjárhatja az
egyházmegye nagy nyilvánosságát, s a beérkező hozzászólások nyomán kiegészíthetik,
pontosíthatják. E hosszú és valóban az egyházmegye egészét mozgósító munka után
nyílhat meg maga a zsinat. A zsinati ülésszak(ok) nyomán készülhetnek el a végleges
zsinati határozatok. A megyespüspök által kihirdetett határozatok végrehajtása aztán
megint az egyházmegye minden tagjának, papok és híveknek közös feladata.

Ha az egyházmegye rálép a zsinati útra, kegyelmi idő kezdődik el: Isten népének
vándorlása az Ígéret Földje felé.
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