
Egyházmegyei szakasz

Konzultációs  KérdéseK:

• Milyen élményeid vannak az Egyházzal?

• A hit megtartó erejét egyénileg és 
közösségben tapasztalhatjuk meg.  

Mit jelent ez számodra?

• Mit tennél, hogy együtt menjünk Isten 
felé a közös úton?

• Milyen az az egyházi közösség, amely-
hez szívesen tartoznál?

•Mit tehetnénk azokért, akik eltávolodtak 
az Egyháztól?

Gyulafehérvári 
Főegyházmegye



1. Útitársaink: arra reflektálni, meghatározásunk 
szerint ki tartozik a „mi egyházunk”-hoz, és kik azok 
a „társak”, akik az egyházi körön kívül esnek, vagy 
akiket annak peremén hagytunk.

2. Meghallgatni: …a fiatalokat, a nőket, az Istennek 
szentelteket, a kiközösítetteket, a kirekesztetteket.

3. Szóhoz jutni: átgondolni, hogy a közösségben és 
annak szervezetein belül teszünk-e a szabad és hite-
les, kétszínűségtől és megalkuvástól mentes kom-
munikációs stílusért.

4. Ima, liturgia: megvizsgálni, hogy ezek milyen 
módon ösztönözhetnek, mutathatnak irányt ahhoz, 
hogy „közösen haladjunk”. Megnézni, hogyan lehet 
előmozdítani a hívek aktív részvételét.

5. Társfelelősséggel a küldetésben: elgondolkodni 
rajta, hogyan támogatja a közösség azon tagjait, akik 
elköteleződtek egy-egy szolgálatban, pl. a társadal-
mi igazságosságért, az emberi jogokért és közös ot-
thonunkért.

6. Párbeszédet folytatni az egyházban és a tár-
sadalomban: újragondolni a párbeszéd helyeit és 

módjait a helyi egyházakon belül, a szomszédos 
egyházmegyékkel, a szerzetesközösségekkel és a 
mozgalmakkal, az intézményekkel, a nem hívőkkel 
és a szegényekkel.

7. Más keresztény felekezetekkel: milyen kapcso-
latot tartunk fenn a többi keresztény felekezettel, ez 
milyen gyümölcsöket terem és milyen nehézségek-
kel jár?

8. Hatalom és részvétel: feltenni a kérdést ma-
gunknak, hogy helyi egyházunkban melyek a hata-
lom gyakorlásának módjai, milyen a tapasztalataink 
vannak a csapatmunka terén, és mi történik a világi 
szolgálatok előmozdításáért.

9.  Megkülönböztetés és döntés: ránézni, milyen 
folyamatok során és mely módszerekkel születnek 
meg a döntések, hogyan épül fel a döntés előkészítése 
és a döntéshozatal, valamint melyek az átláthatóságot 
és a felelősségre vonhatóságot előmozdító eszközök.

10. Önmagunk  formálása a szinodalitásban: oda-
figyelni a keresztény közösségben felelős szerepet 
betöltő személyek képzésére, hogy képesebbé vál-
janak a kölcsönös meghallgatásra és párbeszédre.

A KONZULTÁCIÓ TÍZ TÉMAKÖRE


