
PÉCSI EGYHÁZMEGYE

Kérdőív
fiatalok
(osztályok és csoportok)
számára



ElőKészülEt
1. Időpont meghatározása és 2 moderátor felkérése
2. Résztvevők meghívása és a feladatok kiosztása
3. Egyéni vagy csoportos felkészülés: a kijelölt résztvevők/csoportok 3-3 

perces gondolatébresztővel készülnek egy-egy számukra fontos téma-
körrel kapcsolatosan.

Az órA/tAlálKozó mEnEtE

4. A moderátorok bevezetője és az óra/találkozó menetének ismertetése (3 
perc)

5. Imádság és rövid csend (2 perc)
6. Gondolatok cseréje (kb. 12 perc): A háromperces gondolatébresztők 

előadása. (3 gondolatébresztő)
7. Csend (2 perc)
8. Gondolatok cseréje (20 perc): Mi indult el bennem, mi mozgatott meg 

a gondolatébresztők nyomán? Mi az, amin meglepődtem és mi az, ami 
különösen megérintett? Mit akart közölni velünk a Szentlélek? Melyek 
azok a gondolatok, amelyek a szinodális folyamatot segítik?

9. Az elhangzottak összefoglalása (moderátorok, 5 perc)
10. Záróima (1 perc)

Az órát/találkozót követően a moderátorok írásban összegezik 
az elhangzottakat és legkésőbb 2022. március 13. napjáig

elküldik a szinodalisut@pphf.hu címre.
 

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.
Kik vesznek ma részt az egyház életében és küldetésében?

Kik azok, akiket fontos lenne bevonni?

2.
Milyen fórumokat ismersz az egyházban, 

ahol kimodhatod mindazt, ami számodra fontos?

Amennyiben nem ismersz ilyen fórumokat, 
milyen ötleted lenne ennek megteremtésére?

3.
Mi az, ami lehetővé teszi a helyi közösségekben 
a bátor, őszinte és felelősségteljes megszólalást?

Mik az akadályok?

Hogyan lehetne a híveket még inkább az aktív és felelős 
részvételre sarkallni?

4.
Mennyire érzed közösségi alkalomnak a szentmisét?

Milyen tapasztalataid vannak erről?

Miként lehetne erősíteni a szentmise közösségi jellegét?
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5.
Mit teszel annak érdekében, hogy tovább add az örömhírt?

Mi segít és mi gátol abban, hogy aktívan részt vegyél 
a hit közvetítésében?

6.
Mi az egyház feladata a társadalomban?

Mivel teheti jobbá a társadalom életét?

7.
Szerinted milyen kapcsolatot ápol közösségünk 

más keresztény felekezetekkel?

Hogyan lehetne ezt erősíteni?

„A szinodális út nem úgy értendő,
mint előkészület a szinódusra,
hanem mint már maga a szinódus.”
(Luis Marín de San Martín)

„Istennek a szinodalitás a szándéka
a harmadik évezred Egyháza számára.”

(Ferenc pápa)


