
Együtt járjuk utunkat

A magyar nyelvnek számos szava származik a latinból (s ígyközvetve a görögből), anélkül,
hogy használatakor ennek tudaidban volnánk A zsinat szavunk a latin synodus sz&x51 ma
gyarosodott el, amely a görög szünhodosz-böi sZiÍrmazik, s közös utat, az úton együtt járást
jelent. A szó az első sZiÍzadok egyfuíZiÍlxl vezet vissza, amely közijsségekben élt, a püspök
vezetése alatt, de szoros, kollegiális kapcsolatban a többi - elsősorban a szomszédos 
helyi egy1uízakka1. 'Tartományonként, régíónként rendszeresen tartottak szinódusokat, zsinato
kat, amikor a szükség úgyhozta magával: egy-egy tévtanítás megvitatására, új püspök túlasz
tásakar. egy-egy súlyosabbfegyelmi kérdés elintézésére. A magyar egyház ezeréves története1:en
alig múltelévtized úgy, hogy valamelyík egyházmegye1:en ne tartottak volna zsinatot.

A 11. Vatikáni zsinat tehát éppen nem újítást vezetett be, hanem az ősi hagyo
mányhoz tért vissza, amikor a püspököket arra szólította fel, hogy élesszék fel az
egyházmegyei és nemzeti zsinatok" tiszteletreméltó intézményét".

A javaslat mégís újdonságnak számitoti, s időre volt szükség ahhoz, hogy befogadásra
találjon, és eljuthasson a megvalósításig. A legelső egyházmegyei zsinatokat termé
szetszerűen a Vatikáni zsinat vezéregyéniségei kezdeményezték saját területükön. Néfuíny
adat: 1966-1972: holland lelkipásztori zsinat (Aifrink bíboros), 1966-1971: bécsi egyfuíz
megyei zsinat (König bíboros), 1969-1970: meisseni egyházmegyei zsinat, 1970-tó1 a ke
letnémet katolikusok közös lelkipásztori zsinata, 1969-t& minden svájci egyházmegyében
megkezdődtek a zsinatok, 1969-ben meghirdették a (nyugat)német egyházmegye'k közös
nemzeti zsinatát - mégpedig a német Laikustanács (a Katolikusok Központi Bizottsága)
és a német püspöki kar közijs kezdeményezésére, 1973-1974: osztrák zsinati folyamat.

Franciaországban csupán a nyolcvanas években indult el hasonló "zsinati hul
lám". 1980 és 1992 között több mint harminc egyházmegyében tartottak zsinatot 
némelyikük még most is folyik. A dokumentumokból kitűnik, milyen sokkhatást je
lentett ez, s mennyire megerősítette az egyházhoz tartozás és az egyházért való fele
lősség tudatát. Többnyire ekkor vált tudatossá a II. Vatikáni zsinat egyházképe: az
egyház teljes jogú tagja minden megkeresztelt ember. "Az egyház - mi vagyunk",
s közös felelősséggel tartozunk érte. A zsinat előkészületi szakaszában igen sokan
kapcsolódtak bele a munkába - az egyház iránti elköteleződés, a közös számvetés, a
megújuló egyháztudat alkalmává lett ez az idő. Nyilvánvalóvá s aztán a zsinat ün
nepi liturgikus rendezvényein láthatóvá, érezhetővé is vált, hogy az egyházmegye
minden tagja egyetlen nagy közösséget alkot, élén az apostolutód megyéspüspökkel.

Azelőtt a zsinatokon csak a papság képviselői vettek részt. Most természetesen
kaptak helyet a laikusok, sőt vállaltak jelentős szerepet ésfeladatokat is. Ennek egyik
konkrét gyümölcse volt a francia egyházmegyei zsinatokon, hogy létrehozták a Lel
kipásztori Tanácsokat. (A II. Vatikáni zsinat ugyanis kétféle egyházmegyei tanács
felállítását javasolta: előírta a papi szenátus és ajánlotta a főként világíakból álló
pasztorális tanács létrehozását. Az előbbiek többnyire megalakultak, az utóbbiak
azonban sok országban még mindig nem.)

A francia "zsinati hullám" során az egyes egyházmegyék sokat tanultak egymás
módszereib&, tapasztalataiból; közös tanulmányi napokat is rendeztek az alapelvek s a
követendő módszerek tanulmányozására. Mindnyájunknak hasznos lehet belepillanta
nunk e zsinatok világába. Ezért közijljük dokumentumként Poitiers egyházmegyéjének a
zsinatot meghirdető püspöki körlevelét, valamint a Le Mans-i egyházmegye zsinati hatá
rozataiool néhányat. A zsinat: Isten népének közijs útonjárása, főpásztorának vezetésé
vel, a Szentlélek irányításával. Az út előttünk is szabad - el kell indulnunk rajta.
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