
PÉCSI EGYHÁZMEGYE

Kérdőív
egyéni válaszadók
számára



Megfelelő hely és időpont kiválasztása, 
mely alkalmas a csend megtartására

A szükséges eszközök előkészítése 
(imádság szövege, toll, papír, kérdőív)

Csend: 
Megnyugodni. Megtapasztalni saját magunkat és Isten jelen-
létét.

Ima

Az első három kérdéskör feldolgozása és feljegyzése mindan-
nak, ami az elmélkedés során felmerül.

Csend: 
Törekvés a nyugalomra fejben és lélekben.

A jegyzetek újbóli áttekintése. 
Képzeljük el, amint Jézus barátként beszéli át velünk a jegyze-
ten szereplő gondolatokat. Mi az, ami különösen megérintett? 
Mi az, ami igazán belülről mozgat? 
Hol hallom igazán a Szentlélek hangját?

Záróima 

Gondoljunk úgy az egyházra, mint arra a közösségre, amely 
az örömhírt hirdeti és „közösen járja útját”. Ha így tekintünk 
önmagunkra, miben kell változnunk és miben fejlődhetünk 

itt és most, a 21. század elején a Pécsi Egyházmegyében?

As we walk together on our synodal

journey, the fruits of dialogue with and

between our brothers and sisters of

different Christian denominations can

help us to see the Spirit at work in the

world.

A listening Church is open to and invites

collaboration with those from differing

Christian denominations as we walk

together towards unity within diversity. 

Ecumenism (Preparatory Document, nos. 29,

30; Vademecum no. 5.3)

The Synod calls the People of God, in all

their diversity, to embark on a journey

together toward a common mission to

witness to the love of God at work in the

world

A synodal Church recognizes the call of

God to foster co-responsibility in pursuit

of the mission. The People of God must

examine, together, how authority is

exercised within the Church and what

practices of teamwork can be taken to

better promote the unity of the diverse

people of faith. 

Authority and Participation (Preparatory

Document, nos. 1, 30; Vademecum no. 5.3)



1. TÁRSAKKÉNT AZ ÚTON
Az Egyházban és a társadalomban egymás mellett járunk ugyanazon az úton.

•	 Kik azok, akik „együtt haladnak” az Egyházban?
•	 Kik azok, akik (látszólag) távolabb vannak tőlünk? Miért?
•	 Milyen csoportok vagy egyének maradnak a periférián? Hogyan erősíthetjük a 

kapcsolatunkat velük?
•	 Milyen teret kapnak a kisebbségben és periférián élők a közösségünkben?

2. MEGHALL(GAT)ÁS
A meghall(gat)ás az első lépés, amelyhez előítéletek nélküli nyitott elmére és szívre 
van szükség.

•	 Hogyan szól hozzánk Isten?
•	 Mi segít bennünket és mi gátol a meghall(gat)ásban?
•	 Vannak-e fórumaink a meghallgatásra/beszélgetésre?
•	 Milyen teret kapnak a nők, a férfiak, a fiatalok, a kisebbségek, a szegények és a 

kívülállók?

3. MEGSZÓLALÁS
Mindenkit meghívunk arra, hogy bátran, szabadságban, igazságban és szeretetben 
szólaljon meg.

•	 Mikor és hogyan sikerül kimondani azt, ami számunkra fontos?
•	 Mi az, ami lehetővé teszi vagy akadályozza a helyi egyházban és a társadalom-

ban a bátor, őszinte és felelősségteljes megszólalást?
•	 A helyi közösség milyen eszközökkel próbál kapcsolatba lépni az emberekkel?
•	 Hogyan működik a kapcsolat a helyi médiával? Hogyan lehetne erősíteni ezt a 

kapcsolatot?

4. ÜNNEPLÉS
Az „együtt haladás” csak akkor lehetséges, ha az Ige közös hallgatásán és az Eucha-
risztia ünneplésén alapul.

•	 A liturgikus alkalmak részt vevői mennyire ismerik egymást? A szentmisére 
érkezők fogadása?

•	 Mit jelent az imádság és a liturgikus ünneplés közösségi életünkben és küldeté-
sünkben?
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•	 Hogyan segíthetjük elő a hívek aktív részvételét a liturgiában? (pl. ministránsok, 
kántorok, lektorok, akolitusok)

•	 Mennyire fogadják el a hívek a pap nélküli igeliturgiát? 

5. KÖZÖS KÜLdETéS éS FELELőSSéGvÁLLALÁS 
A HIT TOvÁBBAdÁSÁrA
A szinodalitás az Egyház küldetésének szolgálatában áll, amelyben minden tagnak 
részt kell vennie. 

•	 Az Egyház tagjai hogyan tudják betölteni a keresztségből fakadó hivatásukat a 
hit továbbadásában?

•	 Mi segíti és mi gátolja a megkeresztelteket abban, hogy aktívan részt vegyenek 
a hit továbbadásában (misszió)?

•	 Melyek a misszió helyei (család, munkahely, stb.) és eszközei közösségünkben?
•	 Mely területek a hangsúlyosak és melyek szorulnak háttérbe?
•	 Hogyan segíthetjük a híveket, hogy a társadalom javára végzett szolgálatukat 

missziós lelkülettel tegyék?

6. PÁrBESZéd AZ EGYHÁZBAN éS A TÁrSAdALOMBAN
A párbeszéd kitartást és türelmet igényel, de lehetővé teszi a kölcsönös megértést is.

•	 Milyen fórumokon és milyen témákról folyik beszélgetés a helyi közösségekben?
•	 Van-e párbeszéd más közösségekkel, a politika, a gazdaság, a kultúra, a civil 

társadalom képviselőivel?
•	 Hogyan kezeljük a szemléletmódbeli eltéréseket, a konfliktusokat és a nehézsé-

geket?
•	 Milyen tapasztalataink vannak a párbeszéd és az együttműködés terén más 

vallások híveivel és azokkal, akiknek nincs vallási kötődésük?

7. ÖKUMENÉ
Az egy keresztség által egységbe foglalt, de különböző felekezetű keresztények 
közötti párbeszéd különleges helyet kap a szinódusi úton.

•	 Milyen kapcsolatokat ápol közösségünk más keresztény felekezetekkel?
•	 Tudjuk-e mi az, ami közös bennünk?
•	 A felekezetközi kapcsolat milyen gyümölcsöt termett? Milyen nehézségek 

merültek fel?
•	 Hogyan valósul meg az ökumené a vegyes felekezetű családokban?

Forrás: eger.egyhazmegye.hu eds.at


