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Mivel a rendes közgyűlés teljes ülésszakban van, a püspöki szinódus megalakulásának ötvenedik 
évfordulójáról való megemlékezés mindannyiunk számára örömre, dicsőítésre és hálaadásra ad 
okot az Úrnak. A II. vatikáni zsinat óta egészen a mostani közgyűlésig egyre intenzívebben 
tapasztaljuk az "együtt utazás" szükségességét és szépségét. 

Ebből az örömteli alkalomból szívélyes üdvözletemet küldöm Lorenzo Baldisseri bíborosnak, a 
főtitkárnak, az altitkárnak, Fabio Fabene érseknek, a tisztviselőknek, a tanácsadóknak és a 
püspöki szinódus főtitkárságának többi munkatársának, azoknak, akik a színfalak mögött állnak 
és minden este késő estig dolgoznak. Köszöntöm és megköszönöm továbbá a zsinati atyákat és a 
jelenlegi közgyűlés többi résztvevőjét, valamint a jelenlévőket. 

Ezúttal azokról is szeretnénk megemlékezni, akik az elmúlt ötven év során felajánlották 
szolgálataikat a Zsinatnak, kezdve az egymást követő főtitkárokkal: Władysław Rubin bíboros, 
Jozef Tomko bíboros, Jan Pieter Schotte bíboros és Nikola Eterović érsek. Megragadom az 
alkalmat arra is, hogy szívből jövő hálámat fejezzem ki azoknak - élőknek és elhunytaknak -, akik 
oly nagylelkűen és hozzáértéssel járultak hozzá a Zsinat munkájához. 

Római püspöki szolgálatom kezdetétől fogva arra törekedtem, hogy a zsinatot, amely a II. 
vatikáni zsinat egyik legértékesebb öröksége, továbbfejlesszem.1 Boldog VI. Pál számára a 
püspöki zsinat célja az volt, hogy az ökumenikus zsinat képét megismételje, és tükrözze annak 
szellemét és módszerét.(2) Pál pápa előre látta, hogy a zsinat szervezete "az idő múlásával 
tovább javítható"(3) Húsz évvel később Szent János Pál II. visszhangozta ezt a gondolatot, 
amikor kijelentette, hogy "ezt az eszközt tovább lehetne javítani. Talán a kollegiális lelkipásztori 
felelősség teljesebben kifejeződhetne a zsinaton."(4) 2006-ban XVI. Benedek jóváhagyta az Ordo 
Synodi Episcoporum számos módosítását, különösen az Egyházi Törvénykönyv és a Keleti 
Egyházak Kánonjogi Kódexének időközben kihirdetett rendelkezéseinek fényében(5). 

Ezen az úton kell folytatnunk. A világ, amelyben élünk, és amelyet szeretni és szolgálni vagyunk 
hivatottak, még ellentmondásai ellenére is, megköveteli, hogy az egyház erősítse az 
együttműködést küldetésének minden területén. Isten éppen a szinodalitásnak ezt az útját várja 
el a harmadik évezred egyházától. 
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Amit az Úr kér tőlünk, az bizonyos értelemben már magában a "zsinat" szóban is jelen van. 
Együtt utazni - laikusok, lelkipásztorok, a római püspök - könnyű fogalom szavakba önteni, de 
nem olyan könnyű a gyakorlatba átültetni. 

Miután megállapította, hogy Isten népét az összes megkeresztelt alkotja, akik arra hivatottak, 
hogy "lelki ház és szent papság"(6) legyenek, a II. vatikáni zsinat a továbbiakban azt mondta, 
hogy "a hívek egész teste, akik a szenttől származó kenettel rendelkeznek (vö. 1Jn 2,20,27), nem 
tévedhetnek a hit kérdésében. Ez a tulajdonsága megmutatkozik Isten egész népének 
természetfeletti hitérzékében (sensus fidei), amikor 'a püspököktől az utolsó hívőig' egyetemes 
konszenzusról tesz tanúbizonyságot a hit és erkölcs kérdéseiben."(7) Ezek a híres szavak 
infallible "in credendo". 

Az Evangelii Gaudium apostoli buzdításban hangsúlyoztam, hogy "Isten népe szent ennek a 
felkenésnek köszönhetően, amely hitben tévedhetetlenné teszi",(8) és hozzátettem, hogy 
"minden megkeresztelt, függetlenül az Egyházban elfoglalt helyétől vagy a hitben való oktatásuk 
szintjétől, az evangelizáció ágensei, és nem lenne elégséges, ha az evangelizáció tervét 
szakemberek által végrehajtandónak képzelnénk el, míg a többi hívő egyszerűen passzív 
befogadó lenne".(9) A sensus fidei megakadályozza az Ecclesia docens és az Ecclesia discens 
merev szétválasztását, mivel a nyájnak ugyanúgy megvan az ösztönös képessége arra, hogy 
felismerje az új utakat, amelyeket az Úr az Egyháznak kinyilatkoztat(10). 

Ez volt az a meggyőződés, amely mögött az a vágyam állt, hogy Isten népével konzultáljanak a 
családról szóló zsinat két szakaszának előkészítése során, ahogyan az minden Lineamenta 
esetében szokás. Természetesen egy ilyen jellegű konzultáció soha nem lenne elegendő a sensus 
fidei érzékeléséhez. De hogyan is beszélhetnénk a családról anélkül, hogy magukat a családokat 
is bevonjuk, meghallgatva örömeiket és reményeiket, bánatukat és gyötrelmüket?(11) A 
részegyházaknak küldött két kérdőívre adott válaszok révén lehetőségünk volt legalább néhány 
családot meghallgatni olyan kérdésekről, amelyek közelről érintik őket, és amelyekről sokat 
tudnak mondani. 

A zsinati egyház olyan egyház, amely hallgat, amely felismeri, hogy a hallgatás "több, mint 
egyszerű hallás"(12) . A hívő nép, a püspökök kollégiuma, Róma püspöke: mindannyian 
hallgatják egymást, és mindannyian hallgatják a Szentlelket, az "igazság Lelkét" (Jn 14,17), hogy 
megtudják, mit "mond az egyházaknak" (Jel 2,7). 

A püspöki szinódus az egyház életének minden szintjén zajló meghallgatási folyamat találkozási 
pontja. A zsinati folyamat Isten népének meghallgatásával kezdődik, amely "Krisztus prófétai 
hivatalában is osztozik"(13) , az első évezred egyháza számára kedves elv szerint: "Quod omnes 
tangit ab omnibus tractari debet". A zsinati folyamat ezután a lelkészek meghallgatásával 
folytatódik. A zsinati atyák révén a püspökök az egész Egyház hitének hiteles őrzőiként, 
értelmezőiként és tanúiként lépnek fel, amelyet gondosan meg kell különböztetniük a 
közvélemény változó áramlataitól. A tavalyi zsinat előestéjén kijelentettem: "A zsinati atyák 
számára mindenekelőtt a Szentlelket kérjük a hallgatás ajándékáért: hogy meghalljuk Istent, 
hogy vele együtt meghalljuk népe kiáltását; hogy meghallgassuk népét, amíg nem kerülünk 
összhangba azzal az akarattal, amelyre Isten hív bennünket".(14) A zsinati folyamat a római 
püspök meghallgatásában csúcsosodik ki, aki arra hivatott, hogy "minden keresztény 
pásztoraként és tanítójaként"(15) szólaljon meg, nem személyes meggyőződése alapján, hanem 
mint a fides totius Ecclesiae legfőbb tanúja, "az egyház engedelmességének és Isten akaratának, 
Krisztus evangéliumának és az egyház hagyományának való megfelelésének biztosítéka"(16). 

Az a tény, hogy a zsinat mindig cum Petro et sub Petro - sőt, nemcsak cum Petro, hanem sub Petro 
is - jár el, nem a szabadság korlátozása, hanem az egység garanciája. A pápa ugyanis az Úr 
akaratából "mind a püspökök, mind a hívek egész társaságának egységének örök és látható 



forrása és alapja."(17) Ehhez szorosan kapcsolódik a II. vatikáni zsinat által használt "hierarchica 
communio" fogalma: a püspököket a püspöki közösség köteléke (cum Petro) köti Róma 
püspökéhez, ugyanakkor hierarchikusan alá vannak rendelve neki mint a kollégium fejének (sub 
Petro)(18). 

*** 

A szinodalitás, mint az egyház konstitutív eleme, a legmegfelelőbb értelmezési keretet kínálja 
számunkra magának a hierarchikus szolgálatnak a megértéséhez. Ha megértjük, ahogyan 
Krizosztomosz Szent János mondja, hogy "Egyház és zsinat szinonimák",(19) amennyiben az 
Egyház nem más, mint Isten nyájának "együtt vándorlása" a történelem útjain a Krisztus Urával 
való találkozás felé, akkor azt is megértjük, hogy az Egyházon belül senki sem "emelkedhet" 
magasabbra másoknál. Éppen ellenkezőleg, az Egyházban szükséges, hogy mindenki "lejjebb 
ereszkedjen", hogy az út mentén testvéreinket szolgálhassa. 

Jézus úgy alapította meg az Egyházat, hogy az Apostoli Kollégiumot állította az élére, amelyben 
Péter apostol a "szikla" (vö. Mt 16,18), akinek meg kell erősítenie testvéreit a hitben (vö. Lk 
22,32). De ebben az Egyházban, mint egy fordított piramisban, a csúcs az alap alatt helyezkedik 
el. Következésképpen azokat, akik a tekintélyt gyakorolják, "szolgáknak" nevezik, mert a szó 
eredeti értelmében ők a legkisebbek. Isten népének szolgálatában minden püspök a nyáj rá 
bízott része számára vicarius Christi,(20) annak a Jézusnak a helytartója, aki az utolsó vacsorán 
lehajolt, hogy megmossa az apostolok lábát (vö. Jn 13,1-15). És hasonló szempontból Péter utóda 
nem más, mint a servus servorum Dei(21) . 

Ezt soha ne felejtsük el! Jézus tanítványai számára, tegnap, ma és mindig, az egyetlen hatalom a 
szolgálat hatalma, az egyetlen hatalom a kereszt hatalma. Ahogy a Mester mondja nekünk: 
"Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmat gyakorolnak 
felettük. Nálatok nem így lesz, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, annak szolgátok kell lennie, 
és aki első akar lenni közöttetek, annak szolgátok kell lennie" (Mt 20,25-27). Nem így lesz 
közöttetek: ebben a kifejezésben megérintjük az Egyház misztériumának szívét, és megkapjuk a 
hierarchikus szolgálatunk megértéséhez szükséges megvilágosodást. 

*** 

Egy zsinati egyházban a püspöki szinódus csak a legnyilvánvalóbb megnyilvánulása a közösség 
dinamizmusának, amely minden egyházi döntést inspirál. 

A szinodalitás gyakorlásának első szintje a részegyházakban valósul meg. Az egyházmegyei 
zsinat nemes intézményének megemlítése után, amelyben a papok és a laikusok a püspökkel 
való együttműködésre vannak hivatva az egész egyházi közösség javára,(22) az Egyházi 
Törvénykönyv bőséges teret szentel a helyi egyházban általában "a közösség szerveinek" 
nevezett szerveknek: a presbiteri tanácsnak, a tanácsadók kollégiumának, a kánoni 
káptalanoknak és a pasztorális tanácsnak.(23) Csak annyiban, amennyiben ezek a szervezetek 
megtartják a kapcsolatot a "bázissal", és az emberekből és mindennapi problémáikból indulnak 
ki, kezdhet kialakulni a zsinati egyház: ezeket az eszközöket, még ha fárasztónak bizonyulnak is, 
a meghallgatás és a megosztás lehetőségeként kell értékelni. 

A második szint az egyházi tartományok és egyházi régiók, a részleges zsinatok és - különleges 
módon - a püspöki konferenciák szintje.24 El kell gondolkodnunk azon, hogyan lehetne ezeken a 
szerveken keresztül jobban megvalósítani a kollegialitás közvetítő példáit, talán az ősi egyházi 
szervezet bizonyos aspektusainak integrálásával és aktualizálásával. A Zsinat által kifejezett 
remény, hogy az ilyen testületek segítenek a püspöki kollegialitás szellemének növelésében, még 
nem valósult meg teljesen. Még mindig úton vagyunk, részben úton. Egy zsinati egyházban, 



ahogyan már mondtam, "nem tanácsos, hogy a pápa a helyi püspökök helyébe lépjen minden 
olyan kérdés eldöntésében, amely a területükön felmerül. Ebben az értelemben tudatában 
vagyok annak, hogy elő kell mozdítani az egészséges "decentralizációt""(25). 

Az utolsó szint az egyetemes egyház szintje. Itt a püspöki szinódus a katolikus püspöki kar 
képviseletében a püspöki kollegialitás kifejezője lesz egy teljesen zsinati egyházon belül(26). két 
különböző kifejezés: "püspöki kollegialitás" és "teljesen zsinati egyház". Ezen a szinten nyilvánul 
meg a collegialitas affectiva, amely bizonyos körülmények között "hatékonnyá" is válhat, 
egyesítve a püspököket egymás között és a pápával az Isten népe iránti gondoskodásban(27). 

*** 

A zsinati egyház építése iránti elkötelezettség - egy olyan küldetés, amelyre mindannyian 
meghívást kaptunk, mindenki az Úr által rábízott szereppel - jelentős ökumenikus 
következményekkel jár. Ezért a közelmúltban a Konstantinápolyi Patriarchátus küldöttségéhez 
szólva megerősítettem azt a meggyőződésemet, hogy "annak gondos vizsgálata, hogy az Egyház 
életében hogyan artikulálódik a szinodalitás elve és az elnöklő szolgálata, jelentősen hozzájárul 
majd az egyházaink közötti kapcsolatok fejlődéséhez"(28). 

Meggyőződésem, hogy egy zsinati egyházban nagyobb fényt lehet vetni a péteri primátus 
gyakorlására. A pápa nem önmagában áll az Egyház fölött, hanem benne, mint a megkereszteltek 
egyike, és a püspöki kollégiumon belül, mint püspök a püspökök között, ugyanakkor - mint Péter 
utóda - arra hivatott, hogy vezesse a római egyházat, amely szeretetben elnököl minden egyház 
fölött(29). 

Miközben megerősítem, hogy sürgősen el kell gondolkodni "a pápaság megtérésén"(30) , 
szívesen megismétlem elődöm, II. János Pál pápa szavait: "Róma püspökeként teljesen tudatában 
vagyok [...] annak, hogy Krisztus szenvedélyesen kívánja mindazon közösségek teljes és látható 
közösségét, amelyekben Isten hűsége folytán az ő Lelke lakozik. Meggyőződésem, hogy e 
tekintetben különös felelősséggel tartozom, mindenekelőtt azzal, hogy elismerem a keresztény 
közösségek többségének ökumenikus törekvéseit, és hogy meghallgatom a hozzám intézett 
kérést, hogy találjam meg a primátus gyakorlásának olyan módját, amely - miközben 
semmiképpen sem mond le arról, ami küldetése szempontjából lényeges - mégis nyitott egy új 
helyzetre"(31). 

Tekintetünk kiterjed az emberiség egészére is. A zsinati egyház olyan, mint egy zászló, amelyet a 
nemzetek közé emelnek (vö. Iz 11,12) egy olyan világban, amely - miközben részvételre, 
szolidaritásra és átláthatóságra szólít fel a közigazgatásban - gyakran egész népek sorsát bízza 
kis, de erős csoportok kezébe. Egyházként, amely "együtt utazik" a férfiakkal és nőkkel, osztozva 
a történelem megpróbáltatásaiban, dédelgessük azt az álmot, hogy a népek sérthetetlen 
méltóságának és a hatalom szolgálatként való működésének újrafelfedezése képes lesz arra is, 
hogy segítse a civil társadalom igazságosságban és testvériségben való felépülését, és így egy 
szebb és emberibb világot teremtsen az elkövetkező nemzedékek számára.(32) Köszönöm. 
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