
„Szia! 2018. Szinódus
a fiatalokért”
Novemberben ezzel a megszólítással jelentkezett a magyar katoli-
kus egyház honlapján a püspöki kar ifjúsági bizottságának felhí-
vása az idei szinódusról, amelynek témája: „Fiatalok, hit, hivatás-
 tisztázás”.

A püspöki szinódus a II. Vatikáni zsinat egyik fontos kezdemé-
nyezése, az egyház kollegiális kormányzásának szolgálatában.
Azóta három évenként Rómába hívják a világ püspökeinek kül-
döttségeit, hogy egy-egy kitűzött témában nyilvánítsanak véleményt.
Sokak emlékezetében él a legutóbbi szinódus, amely a családdal fog-
lalkozott. Az idei, 15. szinódus témája: „Fiatalok, hit, hivatástisztá-
zás”. Ferenc pápa már az előző alkalommal is formabontó újítást ve-
zetett be, hiszen valójában kettős szinódust tartott: az elsőnek célja
a problémák feltárása, a másodiké a javaslatok megfogalmazása volt.
Az így összegyűjtött gazdag anyag alapján írta meg aztán az
Amoris Laetitia című apostoli buzdítását. Arra törekedett tehát, hogy
„az idők jeleit” vizsgálva, a ma élő családok helyzetét figyelembe véve
fogalmazza meg az egyház tanítását a házasságról és a családról.

A mostani zsinat előkészítése még tovább ment abban az irány-
ban, hogy a püspökök úgy tanácskozzanak a fiatalokról, és hozza-
nak róluk felelős döntéseket, hogy meghallgatják az ő véleményü-
ket is. Sőt: segítségül hívják őket a jövő egyházának alakításában.
Tanácsot kérnek tőlük: milyen legyen a jövő egyháza, Krisztus nyo-
mában járva a történelem zarándokútján?

Októberben a szinódust előkészítő bizottság levelet intézett a világ
püspökeihez, vázolva a szinódus tervezett témáit. A dokumentumhoz
kérdéseket is csatolt, amelyek egy része kontinensenként eltérő, hiszen
annyira különböző a fiatalok (tehát a 16–29 éves korosztály) helyzete
a világon. „Isten egész népére kívánnak hallgatni”, ezért tavaly nyá-
ron részletes online kérdőívet bocsátottak ki több nyelven, arra kérve
a fiatalokat szerte a világon, hogy minél többen közvetlenül is vála-
szoljanak a kérdésekre. (Ez a kérdőív jelent meg magyarul a címben
jelzett módon.) A válaszok feldolgozása után tavasszal közös előkészítő
tanácskozást tart Ferenc pápa a püspökök és a fiatalok képviselőivel.
A kérdés kettős: hogyan lehet ma megszólítani a nagyon is eltérő gaz-
dasági-kulturális-vallási körülmények között élő fiatalokat, és hogyan
lehet jobban bevonni őket az egyház életébe, miben tudják gazdagí-
tani azt? Másrészt: hogyan tudnak a fiatalok segíteni abban, hogy sok-
felé szakadozott, globalizált világunk emberségesebbé, élhetőbbé
váljon, az Evangélium segítségével is. „Mindnyájunknak szükségünk
van rá, hogy meghallgassunk benneteket!” — vallja a pápa.
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