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Można sprowadzić Synod do wydarzenia nadzwyczajnego, ale
fasadowego, tak jak byśmy patrzyli na piękną fasadę kościoła, nigdy nie wchodząc do jego wnętrza. Synod jest natomiast
drogą prawdziwego rozeznania duchowego, którego nie podejmujemy po to, by dać dobry obraz samych siebie, ale po to, by
lepiej współpracować w dziele Boga w dziejach. Obyśmy byli
pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego.
Papież Franciszek1

Kiedy zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie Synodu on-line w Polsce, wiedzieliśmy, że bierzemy udział w wyjątkowym wydarzeniu. O Kościele mówi się dużo. O nas w Kościele mówimy
trochę mniej. Kim jestem w Kościele? Gdzie jest moje miejsce? Czym jest dla mnie Kościół? Zdawaliśmy sobie sprawę, że zamysłem Synodu nie jest zwykłe zbieranie opinii o Kościele. Jest to
proces wejścia głębiej, wejścia w prawdę o nas samych.
Naszym głównym celem było stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy. Chcieliśmy dać
uczestnikom możliwość zatrzymania się i wsłuchania w swój własny głos, w swoje pragnienia
i obawy wobec Kościoła. W niniejszym raporcie opisujemy to, co wydarzyło się podczas ponad
300 spotkań synodalnych. Spotkania te nie miały fizycznego miejsca, wszystkie wydarzyły się
w przestrzeni internetowej. Miały natomiast wspólnego ducha modlitwy i dialogu.

Org a n iz atorz y
Fundacja Pogłębiarka została poproszona przez arcybiskupa koadiutora katowickiego Adriana Galbasa, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich,
o przeprowadzenie Synodu on-line w Polsce. Z radością odpowiedzieliśmy na tę prośbę i zaprosiliśmy do współpracy szerokie grono świeckich i duchownych z różnych środowisk. Od początku
postawiliśmy sobie jasny cel: stworzyć przestrzeń do dyskusji o Kościele dla wszystkich.
Misją Pogłębiarki jest pomóc każdemu zrobić krok w głąb, niezależnie od miejsca, w jakim jest. Jej
założycielem jest Daniel Wojda, a obecnie tworzy ją 70-osobowy zespół pracowników i wolontariuszy. Inspirujemy się duchowością ignacjańską. Tworzymy społeczność. Organizujemy kursy
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1 Przemówienie podczas otwarcia XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat W stronę Kościoła
synodalnego - komunia, uczestnictwo, misja, Aula Synodalna, 9.10.2021 oraz homilia wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej
Synod, Bazylika św. Piotra, 10.10.2021
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2021/october/documents/20211009-apertura-camminosinodale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html
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rozwoju duchowego i osobistego, spotkania, konferencje. Nasz kanał na YouTube subskrybuje
ponad 80 tys. osób. Od 2015 r. w każdą niedzielę medytujemy on-line z 2-4 tys. osób. Medytacje
dostępne są również w aplikacji mobilnej Pogłębiarka. Od 2020 r. powstało 89 grup dzielenia,
w których uczestnicy spotykają się (głównie on-line) i dzielą przemyśleniami z medytacji metodą
Kręgów Magis. Jest to ignacjańska metoda dialogu i refleksji, którą Papież Franciszek zaproponował na początku Synodu zebranym w Watykanie biskupom i świeckim. Wszystkie grupy wspieramy organizacyjnie i merytorycznie. Stworzyliśmy Mapę Pogłębiarki, która umożliwia komunikację
między uczestnikami i dołączanie do grup dzielenia. Regularnie organizujemy też spotkania medytacyjne na żywo w 9 miastach w Polsce.

Pro m o cja
Papież Franciszek wyraził chęć zaproszenia do synodalnej drogi jak największej liczby osób, nie
tylko tych aktywnych w Kościele, ale również tych, którzy odeszli, czujących zniechęcenie, zawiedzenie i marginalizację ze strony Kościoła. Zdecydowaliśmy się na różne formy promocji (m.in.
strona internetowa Synodu w Polsce www.synod.org.pl, podcast z prof. Aleksandrem Bańką –
świeckim delegatem z Polski do udziału w Synodzie w Watykanie, filmy informacyjne, promocja
w mediach społecznościowych).
Warta uwagi jest dyskusja na temat Synodu w mediach społecznościowych. Post z szeroko postawionym pytaniem Co myślisz o Kościele? wywołał falę ostrej krytyki. Dyskusja została zdominowana przez głosy zbulwersowania i rozczarowania wobec Kościoła jako instytucji. Spróbowaliśmy
wtedy spojrzeć na Synod również z innej perspektywy i zwrócić uwagę na duchowy wymiar całego wydarzenia. Krótki film, w którym Daniel Wojda zachęca do wzięcia udziału w synodalnych
grupach dzielenia jako doświadczeniu duchowym, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.2

Ze s p ó ł koordyn atorów i supe rwizo rów
W styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy nabór koordynatorów do prowadzenia grup dzielenia. Spośród
zgłoszonych wyłoniono do pełnienia tej funkcji 195 osób. W lutym zostali oni przeszkoleni z metody Kręgów Magis, zasad dzielenia w grupach oraz podstaw technicznych prowadzenia wideokonferencji. Zadaniem każdego koordynatora była opieka nad grupą dzielenia i przeprowadzenie
trzech synodalnych spotkań on-line. Wsparciem dla nich był 24-osobowy zespół superwizorów:
psychologów, trenerów oraz osób z dużym doświadczeniem w pracy z ludźmi. Superwizje odbywały się raz w tygodniu.
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2 Film uzyskał 1285 udostępnień na Facebooku (dane z 3 marca 2022). Można go było również obejrzeć na
kanale YouTube: Najważniejsze doświadczenie duchowe [PCV#21]
https://www.youtube.com/watch?v=7L-7oHhpcLs&t=5s
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Uc ze s t n ic y
Rozmawiamy o nas i o Kościele – w ten sposób zapraszaliśmy wszystkich chętnych do wzięcia
udziału Synodzie online. Celem spotkań była rozmowa o mnie i o moim miejscu w Kościele, mojej
relacji z Kościołem jako wspólnotą i instytucją.
Otrzymaliśmy 655 zgłoszeń do uczestnictwa w Synodzie. Utworzyliśmy 98 grup dzielenia. Do
spotkań przystąpiło ok. 50% zgłoszonych uczestników. Po zakończonym Synodzie informacje
zwrotną otrzymaliśmy od 235 uczestników.3 Większość z nich deklarowała, że jest katolikiem/
katoliczką (90,6%), regularnie chodzi do kościoła (72,2%) i czuje dużą przynależność do Kościoła
(53,4%).4 W grupach znalazły się osoby duchowne, osoby które opuściły zakon, osoby różnych
orientacji seksualnych, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wystąpiły z Kościoła lub
były innego wyznania czy tradycji (Kościoły Protestanckie, Kościół Grekokatolicki).

Pr ze b i e g s potkań
Synod on-line trwał od 7 do 28 marca 2022 r. W tym czasie każda grupa spotkała się trzykrotnie,
dzieląc się doświadczeniami i poruszeniami z następujących medytacji:
1. Tydzień - Moje miejsce w Kościele
2. Tydzień - Moje obawy dotyczące Kościoła
3. Tydzień - Moje nadzieje związane z Kościołem
Dzielenie w grupie odbywało się według pięciu Kręgów Magis. Najpierw każdy krótko mówił,
co u niego słychać, jak się czuje. Następnie uczestnicy dzielili się swoimi refleksjami z medytacji,
potem opowiadali o tym, co ich poruszyło w wypowiedziach innych osób w grupie. Spotkania
kończyły się krótkim podsumowaniem w formie jednego słowa, zdania lub obrazu, a na koniec
odmawiano wspólnie modlitwę Ojcze nasz.
Podczas spotkań każdy zobowiązał się do mówienia tylko o własnych doświadczeniach, poglądach, przeżyciach i refleksjach. Nie wolno było krytykować wypowiedzi innych ani ich oceniać.
Uczestników poproszono, aby nie przerywali wypowiedzi innym i nie zadawali w trakcie dzielenia pytań. Każdy miał mówić w pierwszej osobie, nie teoretyzować i unikać określeń my, wy, oni,
ludzie, wszyscy. Prowadzący spotkanie mógł przerwać wypowiedź zbyt odbiegającą od tematu
lub łamiącą powyższe zasady. Wszyscy uczestnicy byli zobowiązani do zachowania w tajemnicy
usłyszanych w czasie dzielenia problemów, spraw i osobistych historii uczestników.

3 Statystyki w załączniku opierają się na informacjach od 235 uczestników i 72 koordynatorów
4 W ankiecie była możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi jednocześnie.
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Co na j moc n iej i n ajc zę ście j wybrzmiewa ło
w g r u p ac h dz ielen ia?
1. Tęsknota za Kościołem
W głosach uczestników niezmiennie i mocno pojawiała się tęsknota za Kościołem prawdziwie
ewangelicznym, szukającym Chrystusa i przygarniającym swoich członków z akceptacją i miłością.
Wierni chcą przynależeć i tworzyć wspólnoty ludzi z żywą wiarą. Chcą spotkać duszpasterzy poszukujących więzi z Bogiem oraz innymi ludźmi. Pragną również Kościoła, w którym będą mogli
się rozwijać.
Jedna z koordynatorek napisała: Podczas spotkań słychać było tęsknotę za Kościołem żywym, który
nie boi się życia, nie boi się świata, nie tworzy gett. Kościołem, który nie ma obsesji na punkcie moralności i nie zaczyna rozmowy od piętnowania grzechu, grzeszności człowieka - to tęsknota za byciem
przyjętym, zrozumianym, usłyszanym.

2. Potrzeba żywej wiary i relacji z Bogiem
Wśród uczestników Synodu dominowała potrzeba prawdziwej, żywej i głębokiej relacji z Bogiem.
Wielu pragnie rozwijać swoją duchowość, poszukuje miejsc, gdzie mogliby ją pogłębiać. Chcieliby,
żeby katecheza i duszpasterstwo parafialne pomagało im rozwijać swoją więź z Bogiem przez
konkretną formację, naukę modlitwy. Chcieliby spotykać przewodników po modlitwie wspólnej
i osobistej, nauczycieli Słowa Bożego i Tradycji Kościoła. Chcieliby rozumieć i pełniej korzystać
z sakramentów i liturgii. Wierni szukają takich sposobów modlitwy, które pomogą im zbliżyć się
do Boga, lepiej Go poznać.
Dla wielu poziom głoszonych kazań nie przyczynia się do rozwoju wiary. Szukają często miejsc
poza parafią, gdzie mogliby dowiedzieć się, jak działa Bóg, np. poprzez czytanie Pisma. Uczestnicy
wskazywali, że różnego rodzaju katechezy zatrzymały się na poziomie suchej wiedzy o Bogu, nie
ucząc jak nawiązywać z Nim relację, stąd wiara staje się coraz bardziej martwa. Księża często nie
uczą takiego czytania Pisma Świętego, aby doświadczać w nim poruszeń płynących od Ducha
Świętego. Zwracano uwagę na brak spójnego obrazu Boga: Bóg srogi sędzia czy Bóg miłosierny?
Kazania odbierane są przez wielu jako moralizowanie i powtarzanie katolickich sloganów. W wypowiedziach dostrzec można potrzebę homilii opierających się na wiedzy teologicznej i przekazywaniu tej wiedzy wiernym.

3. Osamotnienie, poszukiwanie swego miejsca, potrzeba dialogu
Powszechne wśród uczestników było poczucie osamotnienia w Kościele; potrzeba wspólnoty,
bliższych relacji z ludźmi i duszpasterzami, bycia wysłuchanymi i zauważonymi. Jedna z uczestniczek powiedziała: Chciałabym czuć wspólnotę w parafii, a jest ona zbiorem obcych dla siebie ludzi.
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W odczuciu niektórych osób parafie są anonimowe a wierni pragną żywego zainteresowania, chcą,
aby Kościół był otwarty i patrzący na wiernych indywidualnie, nie generalizujący.
Niektórzy czują się samotni we wspólnocie i mają wrażenie, że są niechciani. Czują się odrzuceni,
bo nie pasują do standardowego obrazu katolika (pobożnego, ale nie zadającego pytań), ponieważ
wyrażają głębsze potrzeby duchowe, potrzebują więcej przestrzeni do wysłuchania i reflektowania wiary lub mają inny światopogląd, orientację, nietypową sytuację rodzinną, czy partnerską,
odmienny sposób wyrażania siebie.
Dzięki spotkaniom niektóre osoby uświadomiły sobie, że nie są same w swojej samotności: Wiele dowiedziałam się o sobie. O swoim miejscu w Kościele. Dopuściłam to szczere wyznanie, że ja się
w Kościele często nie odnajduję. I odkryłam to, że wiele osób praktykujących różne formy modlitwy/
aktywności w Kościele, ma podobne lub nawet takie same odczucia. Często odczucie przynależności
do Jezusa, ale jednocześnie zagubienia w Kościele.
Wierni chcą partnerstwa w rozmowach i wzajemnego słuchania. Jedna z uczestniczek podzieliła
się następującą refleksją z koordynatorką: Kiedy ktoś nas tak naprawdę słucha, uzdrawia nas. Kiedy
my kogoś słuchamy, uzdrawiamy, tę osobę. Mała rzecz, a jak wielką ma moc. W wypowiedzi uczestniczka zwróciła również uwagę na warunki, jakie stwarza metoda Kręgów Magis: Dzięki niej i dzięki
Synodowi wydarzyło się spotkanie, nawiązała się więź i doświadczyliśmy uzdrawiania.

4. Jedność w różnorodności
Zgłaszano potrzebę tworzenia wspólnego Kościoła, pomimo różnic między wiernymi. Różnice
te dotyczą nie tylko wieku czy sposobu przeżywania wiary, ale też różnych historii życiowych,
bagażu doświadczeń czy aktualnego miejsca w rozwoju duchowym. Rozmowy synodalne dały
uczestnikom poczucie, że otrzymują wzajemne wsparcie, a wspólny cel, jakim jest pogłębianie
relacji z Jezusem odbywa się także poprzez doświadczenie relacji z innymi ludźmi, nie tylko tymi,
którzy są podobni. Można być dla siebie inspiracją, czytać ten sam fragment Pisma Świętego
i odsłaniać jego różne znaczenia, opisywać swoje poruszenia duchowe, a to z kolei daje doświadczenie wspólnego przeżywania życia, Boga i poczucie zrozumienia.
Bardzo się cieszę z tego Synodu, który przypomina, że Kościół staje się w spotkaniu Chrystusa
w Drugim, nawet jeśli ten Drugi jest też Innym.

5. Kościół jako instytucja; kapłani i liturgia
Uczestnicy Synodu podkreślali potrzebę doświadczania wiary spójnej z życiem. Chcieliby mieć
przykład i przewodników w kapłanach, których życie jest przesiąknięte modlitwą, wypływa z Eucharystii. Chcieliby, aby księża częściej mówili o własnym doświadczeniu Boga i swoim przykładem inspirowali do pogłębiania duchowości. Tymczasem Msza Święta i modlitwa stają się
w odbiorze jednych i drugich obowiązkiem do „odhaczenia”. Uczestnicy z przykrością stwierdzali,
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że wielu księży stało się urzędnikami obudowanymi w reguły, niezrozumiałe rytuały i sztywną
religijność. Wierni natomiast pragną relacji, lepszej komunikacji i większej otwartości duchownych
na wiernych.
Wśród uczestników słychać było rozczarowanie nadmierną hierarchicznością i brakiem wrażliwości Kościoła jako instytucji, co przekłada się w konsekwencji na postawę oraz działania księży.
Rozgoryczenie dotyczyło części duchowieństwa kładącej większy akcent na przesadną religijność
przy pomijaniu realnej obecności Jezusa, który uczy i prowadzi, a nie stale rozlicza czy straszy.
Księża pouczają, jak powinno się żyć według prawa, jakich norm trzeba przestrzegać, ale nie
wyjaśniają istoty, głębi tych zasad, aby wierni mogli się z tym identyfikować i rozumieć, dlaczego
podane zasady są ważne.
Jeden z koordynatorów trafnie ujął rozczarowanie postawą księży: Uczestnicy dostrzegali wypaczenia i manipulacje ze strony pasterzy – magiczne myślenie, narrację wzbudzania lęku i ukazywania zagrożeń z zewnątrz. Zauważają, że głównym zagrożeniem dla Kościoła są jego członkowie, którzy takich
rzeczy się dopuszczają. Braki w formacji kapłanów i katechetów skutkują zafałszowaniem przekazu
wiary, zideologizowaniem go i okaleczeniem, co skutkuje jeszcze poważniejszymi brakami w formacji
świeckich. Z tego rodzą się błędy i wypaczenia, począwszy od różnorakich herezji jak fideizm, poprzez postawy irracjonalistyczne, na fanatyzmie skończywszy. Braki zaś w formacji ludzkiej kapłanów
skutkują skandalami, klerykalizmem czy choćby zwyczajnym brakiem umiejętności interpersonalnych,
przez który wielu letnich katolików odbija się od ściany instytucji Kościoła choćby w swoich kancelariach parafialnych. To zraża ich na długie lata.

6. Miejsce świeckich w Kościele i wykorzystanie ich talentów
Wielu uczestników wyraziło wolę i pragnienie większego zaangażowania w parafii oraz pracy
na rzecz Kościoła. Potrzebują jedynie zaproszenia, ukierunkowania ich sił i talentów, zarówno
w przygotowaniu wspólnej liturgii, jak i w działaniu parafii czy w duszpasterstwie. Wierni chcą
rozmawiać, być aktywni, zgłaszać swoje pomysły, chcą rozwijać Kościół oraz stwarzać przestrzeń
do własnego rozwoju. Swoją aktywnością pragną wesprzeć księży. Proponowano, aby duchowni
częściej korzystali z merytorycznego wsparcia profesjonalistów, np. psychologów oraz angażujących się osób świeckich. Bóg też obdarzył ich talentami dla wspólnego dobra.
Bardzo duży akcent kładziono na potrzebę dialogu i chęć współpracy. Wielokrotnie zgłaszano
potrzebę większego partnerstwa z księżmi. Wierni chcieliby mieć możliwość kontaktu z parafią, rozmowy lub np. kontaktu mailowego, podczas którego otrzymają odpowiedzi na zadawane
pytania, a nie spotkają się z milczeniem. Ponadto niektórzy uczestnicy chcieliby, aby problemy
związane z funkcjonowaniem konkretnych parafii mogły być omawiane wspólnotowo.
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Co by ł o z as kaku jące?
1. Motywacja
Motywacje uczestników, z jakimi zgłosili się do Synodu, były w znacznej mierze pozytywne. Zdecydowana większość chciała porozmawiać o Kościele. Wynikało to z czystej troski i potrzeby
wprowadzania takich zmian, aby Kościół mógł się dalej rozwijać i być miejscem rozwoju duchowego dla wszystkich wiernych. Mówienie o tym, co najtrudniejsze w Kościele nie zniechęciło
uczestników, ale dawało nadzieję na poprawę sytuacji. Zwracano też uwagę, że zaprzeczanie
wielu problemom Kościoła i kleru, czy omijanie tematyki ujawnianych skandali, nie służy rozwojowi, a jedynie wzbudza zniechęcenie i dystans. Nasi księża nie są w stanie przyjąć i wysłuchać ludzi,
którzy zostali skrzywdzeni przez sam Kościół. Kościół się boi. Jezus zaprosiłby na herbatę, posłuchał,
porozmawiał. A część osób zranionych w Kościele, to właśnie dzieci katolików. Możliwość przyznania
się do trudności pobudza nadzieję na powrót do takiego Kościoła, jaki zainicjował Jezus. Uczestnicy wskazywali, że już sama możliwość wypowiedzenia się w trudnych tematach oraz poczucie
wysłuchania i przyjęcia były dla nich ważne i budujące. Doceniali i podkreślali to w swych wypowiedziach: Po wysłuchaniu innych, z jednej strony trudności wydają się dużo większe, a jednocześnie
mam też więcej nadziei i zaufania.

2. Szacunek i otwartość
Zaskoczeniem dla większości uczestników była otwartość w grupach dzielenia. Wiele osób było
zdziwionych tym, że były w stanie otwarcie mówić o sobie, Bogu, Kościele do osób wcześniej
nieznanych. Nie spodziewano się takiej życzliwości i przestrzeni do dialogu. Pomimo różnorodności uczestników, odczuwalna była atmosfera wzajemnego szacunku i prowadzenia przez Ducha
Świętego. Potwierdzają to wypowiedzi zarówno uczestników, jak i koordynatorów: nie pojawiło
się wiele napięć, było za to dużo szacunku do indywidualnych doświadczeń lub mieliśmy różne zdania,
ale nie było napięcia, czy kłótni. Wspólny cel rozwoju Kościoła w którego centrum stoi Jezus łączył:
mimo wielu różnic i spojrzeń, my pragniemy jednego.
Uczestnicy byli pozytywnie zaskoczeni możliwością rozmowy, w której mogli połączyć rozważanie Pisma Świętego ze swoimi doświadczeniami życia codziennego. Dzielenie się swoimi przeżyciami wewnętrznymi z innymi ludźmi dawało niektórym poczucie szerszego rozwoju: Daje to
doświadczenie głębszej duchowości i stwarza warunki do budowania indywidualnej relacji z Bogiem.
Metoda Kręgów Magis była odbierana jako narzędzie dialogu, które stwarza dobre warunki do
zaufania i otworzenia się na obce osoby; daje bezpieczne środowisko dla uważnego słuchania
i jakości interakcji w grupach, równej rozmowy, bycia wysłuchanym, możliwość wypowiedzenia
się, a wszystko to w atmosferze życzliwości, otwartości i bez krytyki. Jeden z uczestników spuentował: Randomowe grupy mają moc.
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3. Wiara i wpływ na rozwój Kościoła
Uczestnicy zwracali uwagę na ogromny rozdźwięk pomiędzy prawdziwą wiarą a powierzchowną
religijnością. Dotyczy to zarówno części duchowieństwa, jak i liderów oraz członków wspólnot
katolickich. Uczestników zaniepokoiło, że religijność często nie przekłada się na życie Jezusem.
Czasem wręcz staje się zgorszeniem. Wtedy katolicy sami dla siebie są zagrożeniem, zamiast
inspirować i świadczyć o Bogu. Takie antyświadectwo zniechęca nie tylko osoby spoza Kościoła,
ale także samych wiernych. Czuję się oszukana. Chodzimy do tego samego kościoła, a robimy coś
zupełnie innego, niż deklarujemy. Inna z uczestniczek zwróciła uwagę na brak autorefleksji u niektórych osób: Najbardziej obawiam się tych zadowolonych z siebie.
Wśród części uczestników obudziła się świadomość, że to oni są członkami Kościoła, że mogą
mieć wpływ na rozwój całego Kościoła. Jedna z koordynatorek ujęła to bardzo trafnie: Nam się
bardzo zatraca świadomość, że Kościół to MY. Albo inaczej: że to my w pewnym sensie „robimy” ten
Kościół. Uderzające jest jak często opiniujemy Kościół, jako coś zewnętrznego, jako usługę, która
nie spełnia naszych oczekiwań. Sama widzę, że mam konkretną pracę do wykonania w mojej głowie
w związku z tym przekonaniem.

Ja k i e napięc ia lu b n iepo rozumie nia po jawiły się
w g r u p ac h?
Grupy były bardzo zróżnicowane pod względem wieku uczestników, ich miejsca zamieszkania, przynależności do wspólnot, powołania, doświadczenia życiowego, rodzajów duchowości,
w których się odnajdują. Takie okoliczności zwykle utrudniają wzajemne zrozumienie, zwiększają
prawdopodobieństwo wystąpienia napięć i nieporozumień. Część uczestników i koordynatorów
zrezygnowała z udziału w Synodzie krótko przed jego rozpoczęciem. Czasami informowali o tym
grupę i organizatorów, czasami brakowało kontaktu z ich strony. W konsekwencji tylko nieliczne
grupy rozpoczęły spotkania przy 100% frekwencji.
Atmosfera uważności, szacunku i wzajemnego słuchania powodowała, że część osób pomimo
swoich wątpliwości decydowała się na udział w Synodzie i pozostawała w grupie. Trudności z jakimi borykali się niekiedy uczestnicy bardzo dobrze oddaje relacja jednej z koordynatorek: Dla
mnie szczególne było uczestnictwo osoby, która otwarcie powiedziała nam, że już miała nie dołączać
do pierwszego spotkania, ponieważ się bała i uważała, że nie ma to sensu. Podobne odczucia miała
przy każdym kolejnym spotkaniu, odczuwała lęk i bezsens i za każdym razem musiała stoczyć walkę
wewnętrzną, żeby w ogóle połączyć się z grupą. Widać było jak przekracza siebie i jak dużo dobra przynosi jej już sam udział w grupie dzielenia, przebywanie w bezpiecznym, godnym zaufania środowisku.
Najpiękniejsze jednak było to, że chociaż ta osoba sprawiała wrażenie niepewnej, o niskim poczuciu
własnej wartości, a także skonfliktowanej wewnętrznie i mocno rozproszonej, to w jej wypowiedziach
naprawdę czuć było powiew Ducha Świętego, było tam widać szczerość i głębię. Z jej ust padło bardzo
wiele mądrych i ważnych słów.
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Nieporozumienia i napięcia zdarzały się rzadko. Dotyczyły one głównie osób, które nie zapoznały
się z metodą Kręgów Magis i nie przygotowały medytacji. Osoby te oczekiwały bardziej debaty
ukierunkowanej na własne poglądy niż modlitwy i refleksji. Pojawiły się również trudności z przestrzeganiem zasad dzielenia. Niektórzy uczestnicy przychodzili na spotkania z oczekiwaniem wypowiedzenia wszystkiego, a nie najważniejszego (metoda zakłada dzielenie się syntezą poruszeń
z medytacji), były zaskoczone niewystarczającą ilością czasu. W niektórych grupach pojawiały się
łzy i dużo emocji. Nie wszyscy uczestnicy byli gotowi, aby przyjąć lub poradzić sobie z tak dużą
ilością wyrażanych uczuć.

Któ re p u n kty widzen ia zo sta ły wspo mniane
w m ni e js zym s topn iu , a le są go dne uwagi?
1. Rola kobiet
Pojawił się temat różnorodności talentów i zadań w Kościele, które można przyporządkowywać
niezależnie od płci osoby, zgodnie z jej predyspozycjami. Wyrażono potrzebę, aby coraz więcej
kobiet wzbogaciło Kościół swoimi umiejętnościami, wychodząc poza zakres prac dekoracyjno-porządkowych. Sugestie te odnosiły się zarówno do kobiet świeckich, jak i konsekrowanych. W jednej z grup padło pytanie dlaczego kobiety konsekrowane tak rzadko głoszą konferencje, skoro ich
doświadczenie w zakresie modlitwy i życia duchowego mogłoby pomóc wielu świeckim. Kobiety
w naturalny sposób kładą duży akcent na relacje oraz emocjonalną sferę człowieka, dlatego ich
perspektywa jest niezwykle pomocna i istotna dla Kościoła.

2. Związki niesakramentalne
Są grupy osób, które czują się w Kościele pomijane, np. osoby w związkach niesakramentalnych.
Niepodejmowany jest u nich np. wątek spowiedzi i kierownictwa duchowego. Nie mówi się o tym,
że mogą przystępować do spowiedzi, choć nie otrzymają rozgrzeszenia. Pozostają w poczuciu,
jakby mogli mieć relację z Bogiem, ale poza Kościołem: Boję się, że ktoś przyjdzie i powie, że nie
mam prawa tu być, że będzie zgorszony moją osobą. To nie dotyczy mojej relacji z Jezusem. Poczucie
wykluczenia odczuła również inna uczestniczka podczas medytacji: Widzę się, jak podążam za
grupą, czekając, by ktoś pozwolił mi wejść. Czuję, że jestem niegodna. Szukam formuły bym mogła być
godną. Pragnienie bycia akceptowanym wybrzmiewa bardzo silnie: Chciałabym, aby każdy mógł
czuć się u siebie, chciany i potrzebny.

3. Osoby innej orientacji seksualnej
Poruszany był również temat osób, które nie wpisują się w kanony tzn. osób innej orientacji seksualnej, jak również członków ich rodzin. Nie rozmawia się z nimi o tym, jak mają się odnaleźć
w Kościele, do którego chcą należeć. Czują się niezauważeni, przemilczani.
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Boli mnie odrzucanie osób homoseksualnych. Mam na myśli, odbieranie im godności poprzez to, co
w kościele mówi się o nich. Często są to obrzydliwe słowa. Wypowiadane z ust księży lub osób bardzo
w kościele aktywnych. Widzę w tym uczucie wyższości i pogardy. A ja się pytam gdzie jest w tym kościele Bóg miłosierny? Gdzie Jezus, który nikogo nie odrzucił?
Inna uczestniczka wyraziła lęk wobec Kościoła jako wspólnoty: Jestem osobą wierzącą, ale boję się
tych ludzi w Kościele, którzy tak bardzo wykluczają odmienne osoby i wszystkich, którzy myślą inaczej.
Chciałabym, aby Kościół był dla każdego i był miejscem, gdzie panuje Chrystus.

4. Edukacja seksualna
Podczas spotkań zgłaszano potrzebę pozytywnej edukacji seksualnej. Ludzie wychowani w kręgach katolickich doskonale wiedzą, czego robić nie należy; mocno akcentowana jest czystość
przedmałżeńska. Niewiele mówi się z kolei o zdrowym rozwoju seksualnym, o tym jak poznawać
i rozwijać swoją seksualność w wieku nastoletnim czy przed ślubem. Mało obecny jest również
temat dbania o bliskość emocjonalną i fizyczną w małżeństwie. Uczestnicy wyrażali potrzebę
przekazu edukacyjnego od specjalistów oraz doświadczonych małżeństw.

5. Psychika i duchowość
Uczestnicy zwracali uwagę, że za mało jest uwzględniana sfera psychiczna w duchowości człowieka. Szeroko rozumiana psychologia jest bardzo często odbierana przez duszpasterzy jako wróg,
którego trzeba wyeliminować. Pomijana jest ta część wiedzy psychologicznej, terapeutycznej,
czy po prostu umiejętności interpersonalnych, które mogą pomóc w rozwijaniu relacji z Bogiem
i ludźmi, w tworzeniu więzi i rozwijaniu wspólnot.
Dużą przestrzenią do oswojenia jest psychologia. Mam nadzieję, że Kościół będzie w większym stopniu
korzystał z jej odkryć, nie tracąc przy tym swojej duchowej misji.

6. Młodzi ludzie
Brak zainteresowania młodych ludzi sprawami wiary, postrzeganie chrześcijaństwa przez niektórych jako opresyjnej ideologii, może wskazywać na to, że Kościół nie odpowiada na pytania
młodych i na ich głębokie potrzeby. Potrzeba spójności między wyznawanymi zasadami i życiem, młodzieńcza spontaniczność i energia są żywiołem, który jest bardzo potrzebny w Kościele. Uczestnicy widzieli potrzebę, aby zadbać o powrót młodych ludzi do Kościoła. Jedna z osób
zapytała: Co takiego się stało, że młodzi odchodzą od Kościoła? To bardzo często dzieci katolików. Co
zawiodło w rodzinach katolickich, że dzieci nie chcą należeć do takiego Kościoła?

7. Podejście do trudnych tematów
Uczestnicy mieli doświadczenie przemilczania trudnych tematów w Kościele. Mówili o potrzebie
zauważania zagrożeń i nadużyć. Chcieli, aby te tematy nie były postrzegane jako oskarżenie,
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o którym trzeba szybko zapomnieć, a raczej jako sfera, którą po prostu można widzieć, przyjąć,
można rozmawiać i dzięki temu “przepracować”. Jedna z uczestniczek wyraziła chęć rozmowy, ale
równocześnie zagubienie w zgłaszaniu trudnych spraw w Kościele: Chciałabym wiedzieć gdzie i do
kogo mogę się zwrócić w sprawie nadużyć i aby to było jasne, bezpieczne i w dialogu.

8. Byli duchowni i konsekrowani
Swoje miejsce w Kościele trudno jest znaleźć osobom konsekrowanym, które z różnych powodów
wróciły do życia świeckiego. Z jednej strony niosą w sobie żywe pragnienie wiary oraz doświadczenia, którymi mogą się podzielić, posiadają określone kompetencje do pracy duszpasterskiej.
Z drugiej strony trudno im określić swoją przynależność do Kościoła jako osoby świeckie. Mocno
wybrzmiewały głosy żon byłych księży, których decyzje o związku małżeńskim były przemyślane i odroczone w czasie, często 8-10 lat po odejściu ze stanu duchownego. Z relacji jednej
z uczestniczek wynika, że takie rodziny doświadczają wykluczenia, mimo swojej wcześniejszej
przynależności do wspólnot i aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła: Po wygaśnięciu ślubów
zakonnych, zdecydowaliśmy się pobrać. Od strony naszych wspólnot doświadczyliśmy oceniania i obmowy. Nieumiejętność przyjęcia takich osób i włączenia ponownie do wspólnot pozbawia Kościół
możliwości wykorzystania ich potencjału i bogactwa doświadczenia.
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Po d s umowan ie

Po spotkaniach, które pomogły mi wyruszyć w drogę, jestem mocno zmotywowana, żeby jednak
szukać w Kościele tego, co powoduje że doświadczam Boga, że Go odnajduję.
Uczestniczka

Synodalne spotkania przerosły nasze oczekiwania. W komentarzach od uczestników czytamy
o głębokiej wdzięczności za doświadczenie słuchania i bycia wysłuchanym. Rozmowa o relacji
z Chrystusem i Kościołem zapaliła w nich chęć do budowania głębokich więzi wewnątrz Kościoła.
Ponad 140 osób zgłosiło się do kontynuowania spotkań w grupach dzielenia, które będą opierały
się na rozważaniu niedzielnej Ewangelii połączonej z medytacją.
Doświadczenie słuchania i wspólnego bycia w drodze, poszukiwania Chrystusa, zachęciło wielu
uczestników do podejmowania inicjatyw i zmian. Rozbudzili w sobie tęsknotę za żywym Kościołem, który chcieliby budować, gdzie więcej jest samego Jezusa niż instytucji. Wyszli napełnieni
nadzieją. Niejednokrotnie była to nadzieja przywrócona po latach. Dokąd teraz pójdą? Tego nie
wiemy. Wiemy jednak, że Synod dał wielu z nich pragnienie otwarcia się na zaproszenie: Pójdź
za mną.
Uczestnicy wracają do swoich społeczności. Niektórzy z nich potrzebują jeszcze ciszy i refleksji,
inni są gotowi do działania, jeszcze inni może odczuwają smutek, ponieważ nie mają dokąd wracać. Wyruszają w poszukiwaniu nowych środowisk, w których będą zaakceptowani, będą mogli
się rozwijać, spotkać innych wierzących starających się żyć Ewangelią. Niektórzy wyruszają poszukiwać kapłanów, którzy głoszą Ewangelię słowem i życiem, którzy czerpią ze skarbnicy mądrości
Kościoła i przekazują istotę nauczania Chrystusa.
Na końcu raportu chcielibyśmy zwrócić się bezpośrednio do wszystkich Uczestników, Koordynatorów i Superwizorów Synodu on-line. Dziękujemy Wam za zaufanie. Dziękujemy za Waszą
otwartość i szczerość dzielenia się z nami pięknymi i trudnymi doświadczeniami życia w Kościele.
Dziękujemy za odwagę wejścia w prawdę o nas samych i o Kościele.
a i świadoma.

Od prawdy zaczyna się ta fascynująca podróż, którą jest wiara - głębok

Daniel Wojda,
wprowadzenie do pierwszej synodalnej medytacji
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Za ł ą c z n ik
Wiek uczestników (233 odpowiedzi)

Miejsce zamieszkania uczestników (234 odpowiedzi)
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Wiek koordynatorów (72 odpowiedzi)

Miejsce zamieszkania koordynatorów (68 odpowiedzi)
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Pozytywne dla mnie było (234 odpowiedzi)

Trudne dla mnie było (149 odpowiedzi)

16

Synod on-line | RAPORT

Czy udział w Synodzie był dla Ciebie wartościowym doświadczeniem? (233 odpowiedzi)
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