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1.1  Przeszłe  doświadczenia  synodalne

W  maju  2021  papież  Franciszek  zaprosił  Kościół  powszechny  na  proces  synodalny.  W  październiku  2021  r.,  w  
ramach  Konferencji  Episkopatu  Słowenii  (SŠK),  biskupi  słoweńscy  mianowali  biskupa  odpowiedzialnego  i  
członków  sekretariatu  synodu.  Ordynariusze  we  wszystkich  diecezjach  wyznaczyli  referentów  diecezjalnych  
lub  zespoły  synodalne.  Do  procesu  synodalnego  zaprosiliśmy  istniejące  organy  robocze  SŠK.  Z  inicjatywy  
biskupa  odpowiedzialnego  za  synod  biskupi  powołali  także  specjalną  grupę  studyjną  na  poziomie  Słowenii.  
Wspólnoty  religijne  również  wzięły  udział  w  synodzie  i  przedstawiły  swoje  podsumowanie  synodalne  za  
pośrednictwem  Konferencji  Instytucji  Religijnych  Słowenii.

Kościół  Boży  jest  powołany  na  synod  (PD  1).  Kościół  w  Słowenii  odpowiedział  na  to  wezwanie  również  we  
wszystkich  sześciu  Kościołach  lokalnych  –  diecezjach,  wspólnotach  religijnych,  ruchach  kościelnych,  grupach,  
komuniach  i  sercach  wierzących.  Jesteśmy  wdzięczni  papieżowi  Franciszkowi  za  jego  prorocze  zaproszenie.  
A  kiedy  sami  wkroczyliśmy  na  drogę  synodalnego  wspólnego  chodzenia  za  Chrystusem,  przyznajemy,  że  
przez  sam  proces  nauczyliśmy  się  mentalności  synodalnej  i  konkretnych  form  współpracy.  Wychodząc  od  
konkretnej  sytuacji  naszych  zgromadzeń,  chcieliśmy  w  szczerej  rozmowie  słuchać  Ducha  Świętego,  który  
wskazuje  nam  drogę  do  przyszłości,  by  iść  razem  za  naszym  Panem  Jezusem  Chrystusem.

Lublana,  1  sierpnia  2022

1.2  Przebieg  procesu  synodalnego  2021-2022

Od  II  Soboru  Watykańskiego  w  Słowenii  podejmowano  wysiłki  na  rzecz  odnowy  synodalnej.  Powstawały  
pierwsze  rady  duszpasterskie  i  odbywały  się  w  diecezjach  różne  procesy  diecezjalnych  zgromadzeń  
powszechnych,  pomimo  ograniczeń  ówczesnego  rządu  komunistycznego.  W  latach  1997-2002  odbyło  się  
wielkie  Zgromadzenie  Plenarne  Kościoła  w  Słowenii.  W  2012  roku  miało  miejsce  przygotowanie  dokumentu  
parasolowego  słoweńskiego  planu  duszpasterskiego.  Doświadczenie  synodalne  zbieraliśmy  podczas  
synodów  biskupich  dotyczących  rodziny  i  młodzieży,  gdzie  prowadziliśmy  szerokie  konsultacje  z  wiernymi.  
Każde  z  tych  doświadczeń  przyniosło  pewne  owoce  i  powstała  cenna  sieć  struktur  duszpasterskich.
Jednocześnie  trzeba  przyznać,  że  wiele  decyzji  nie  zostało  wdrożonych  lub  nie  ożyli  w  całej  swojej  pełni,  tak  
jak  zamierzali.

Podsumowanie  synodu  krajowego

Słowenia

1.  Ponowne  wybranie  doświadczenia  synodalnego

Synod  na  Synodalności  2021  –  2023
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Od  samego  początku  wspieraliśmy  proces  synodalny  w  Słowenii  różnymi  publikacjami  w  mediach  katolickich  i  cywilnych.  
Biskupi  i  księża  mówili  o  synodzie  w  specjalnych  listach,  w  kazaniach  i  rozmowach  publicznych.  Szczególną  rolę  odegrały  
zeznania  laików  przy  okrągłych  stołach  i  wywiady.

Wykazano,  że  nawet  ci,  którzy  początkowo  byli  niechętni,  zdawali  sobie  sprawę  z  wartości  tej  formy  konsultacji  po  żywym  
doświadczeniu  konwersacji  synodalnej.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  świadomość  wagi  synodu  i  wejście  w  proces  synodalny  były  
wolniejsze  niż  się  spodziewaliśmy.

Szczególnym  wyzwaniem  w  procesie  synodalnym  było  dotarcie  do  osób  marginalnych  i  oddalonych  oraz  uchwycenie  ich  
doświadczenia  w  Kościele.  Pomimo  innowacyjnych  wysiłków  z  nieformalnymi  wywiadami  i  kwestionariuszami  internetowymi,  
odkryliśmy,  że  jako  wspólnota  kościelna  trudno  jest  skontaktować  się  z  tymi,  którzy  są  daleko.

W  pierwszej  fazie  synodu  o  synodalności  z  jednej  strony  dostrzegliśmy  wielki  entuzjazm  wśród  wiernych,  ale  z  drugiej  strony  
dużą  niechęć  (zwłaszcza  wśród  księży)  ze  względu  na  przekonanie,  że  synod  nie  przyniesie  pożądanych  zmian  w  ustalonych  
procesach  Kościoła.  Przezwyciężyliśmy  początkową  niechęć  prezentując  synod  na  różnych  poziomach  i  włączając  wszystkich  
do  rozmów.

Uczestnictwa  na  poziomie  Słowenii  nie  da  się  opisać  liczbami.  Możemy  tylko  ogólnie  powiedzieć,  że  od  1/3  do  2/3  parafii  
(Parafialnych  Rad  Duszpasterskich  i  innych  grup)  przystąpiło  do  procesu  synodalnego.  Ponadto  diecezje  otrzymały  tysiące  
odpowiedzi  na  ankiety  internetowe.

1.6  Uczestnicy  procesu  synodalnego

1.3  Wyzwanie  dotarcia  na  odległość

1.4  Odpowiedź  na  synod  o  synodalności

ankiety  szeroko  zapraszały  ludzi  do  odpowiedzi  na  pytania  synodalne.

Wydział  Teologiczny  poświęcił  Synodowi  Centralny  Narodowy  Kurs  Teologiczny.  Podobnie  zorganizowano  wiele  innych  
regularnych  spotkań  studyjnych  na  temat  synodu.

Otrzymaliśmy  jednak  odpowiedzi,  które  są  tym  cenniejsze,  że  reprezentują  dużą  grupę  chrześcijan,  którzy  w  ostatnich  latach  
coraz  bardziej  odchodzą  od  praktykowania  religii.

1.5  Komunikaty  prasowe

Każda  diecezja  wkroczyła  w  drogę  synodalną  z  własnymi  akcentami.  W  jednej  z  diecezji  do  sekretariatu  synodalnego  został  
zaproszony  miejscowy  biskup  ewangelicki.  Diecezje  przygotowały  specjalne  szkolenie  dla  księży  i  świeckich  prowadzących  
obrady  synodalne.  Kluczową  metodą  szkolenia  było  prowadzenie  konwersacji  synodalnej  i  uczenie  się  przez  własne  
doświadczenie.  Reakcje  uczestników  na  spotkaniach  były  bardzo  dobre.  Większość  diecezji  używało  specjalnych  kart  pracy  
do  pracy  w  grupach  z  pytaniami  obejmującymi  10  rdzeni  tematycznych.  W  dwóch  diecezjach  niedawno  dostali  nowego  
biskupa  ordynariusza,  a  drogę  synodalną  połączyli  z  poszukiwaniem  kilkuletniej  wizji  dla  swojej  diecezji.  Gdzie  indziej  synod  
połączył  się  z  istniejącymi  grupami  animacyjnymi  zajmującymi  się  renowacją  struktur  duszpasterskich  oraz  z  diecezjalną  
posługą  duszpasterską.  Ze  względu  na  ograniczone  zgromadzenie  ludzi  cały  proces  został  znacznie  utrudniony  przez  
epidemię  koronawirusa,  dlatego  spotkania  często  odbywały  się  w  formacie  wirtualnym.  Jednocześnie  istnieją  diecezje  ze  
specjalnymi  obrazami,  broszurami,  ulotkami  i  online
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2.1  Ustalenie  jurysdykcji  i  odpowiedzialności

1.7  Zbieranie  streszczeń  synodalnych

Na  podstawie  zebranego  materiału  Sekretariat  Synodu  SSK  stworzył  niniejsze  podsumowanie  krajowe,  które  zostało  
zrecenzowane  przez  biskupów  słoweńskich  na  spotkaniu  SSK  w  dniu  22  czerwca  2022  r.  w  Lublanie  i  uzupełnione  o  pogląd  
pasterzy  Kościół  podczas  synodalnej  wymiany  poglądów.

świadomie  skierowaliśmy  nasz  wzrok  najpierw  na  dobre  przykłady  wspólnego  chodzenia  w  naszej  konkretnej  rzeczywistości.

Ważne  było  uświadomienie  sobie,  że  przed  każdym  procesem  konieczne  jest  jasne  określenie  uprawnień  i  odpowiedzialności.  
Nauczyliśmy  się,  że  nierealistyczne  oczekiwania  stwarzają  okazję  do  urazy.  Dlatego  oczekiwania  muszą  być  ustalane  zgodnie  
z  realistycznymi  możliwościami  i  obowiązkami  osób  i  grup.  Zgadzamy  się  z  fundamentalną  kwestią  dokumentów  synodalnych”.

do  grupy  analitycznej  dla  synodu  w  SŠK  oraz  w  schemacie  organizacyjnym  organów  roboczych  SŠK.  Stanowisko  tych  dwóch  
konsultacji  synodalnych  jest  ważne,  ponieważ  z  jednej  strony  potwierdzają  one  ustalenia  dyskusji,  które  toczyły  się  na  
poziomie  parafii  i  mniejszych  wspólnot,  a  z  drugiej  uzupełniają  je  ustaleniami  ważnymi  dla  całego  Kościół  w  Słowenii.

schemat  organizacyjny  SSK  i  grupy  studyjnej  dla  synodu  w  SSK,  podsumowanie  Konferencji  Instytucji  Religijnych  Słowenii  
oraz  niektóre  wypowiedzi  poszczególnych  grup  i  osób.

Oprócz  tego  w  styczniu  i  lutym  2022  r.  odbyły  się  procesy  synodalne  w  specjalnie  zaprojektowanym  formacie

Z  samego  procesu  dyskusji  synodalnych  wyłaniają  się  pewne  spostrzeżenia,  które  mogą  służyć  również  jako  merytoryczne  
wskazówki  na  przyszłość:

Streszczenia  synodalne  słoweńskich  diecezji,  wspólnot  i  osób  były  zbierane  na  poziomie  słoweńskim  do  końca  maja  2022  r.  
Na  poziomie  słoweńskim  otrzymaliśmy  sześć  streszczeń  diecezjalnych,

Pomimo  faktu,  że  proces  synodalny  odbywał  się  w  różnych  komuniach  i  przy  różnych  podejściach,  streszczenia  pokazują  
bardzo  podobne  akcenty.  W  tym  fakcie  rozpoznajemy  działanie  Ducha  Świętego,  który  inspiruje  swoje  orędzie  w  różnych  
miejscach  i  czasach,  które  dopiero  przy  wspólnym  czytaniu  otrzymuje  prawdziwą  interpretację  (Dz  10).  Poniżej  podsumowano  
główne  punkty  rozmów  synodalnych  w  Słowenii.

Wśród  podsumowań  synodalnych  zauważyliśmy  udział  następujących  grup  wiernych:  księży,  katechistów,  grup  modlitewnych,  
grup  męskich,  żeńskich,  rodzinnych,  małżeńskich,  rozwiedzionych  i  żyjących  w  konkubinacie,  rodzinnych  grup  katechetycznych,  
kursów  Alpha ,  społeczność  romska,  Caritas  i  instytucje  charytatywne,  katolickie  ruchy  duchowe,  stowarzyszenia  liturgiczne,  
duszpasterskie  rady  parafialne,  muzycy  kościelni,  młodzież,  koła  studenckie,  media  katolickie,  duszpasterstwo  powołaniowe,  
szkoły  i  przedszkola  katolickie,  zakonnicy  i  zakonnice,  chorzy,  zdrowi  i  zdrowi  kategoryczne  grupy  duszpasterskie  i  osoby  
zdalne .

2.  Rozeznanie  składek  synodalnych
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Wierni  podkreślali,  że  chcą  więcej  katechezy  dla  dorosłych,  katechezy  rodzinnej  i  przeniesienia  katechezy  dzieci  do  
środowiska  rodzinnego.  Uczestnicy  pragną  więcej  możliwości  pogłębiania  swojej  wiary,  duchowości  i  wiedzy  
religijnej,  gdzie  wzrastaliby  w  znajomości  wiary,  radości  i  pewności  siebie,  a  tym  samym  mogliby  łatwiej  dawać  
świadectwo  w  świecie.

O  ile  z  jednej  strony  mamy  świadomość  bogactwa  istniejących  możliwości  duszpasterskich,  to  jednocześnie  stajemy  
przed  wyzwaniem,  którego  wierzący  często  nie  są  świadomi  lub  ze  względu  na  specyficzną  sytuację  lokalną  nie  mają

Jednocześnie  zdajemy  sobie  sprawę,  że  samo  formalne  członkostwo  we  wspólnocie  parafialnej  nie  jest  wystarczające,  
ponieważ  nie  umożliwia  osobistej  więzi  i  wzrostu  w  wierze.  Dlatego  wielu  podkreślało  konieczność  poszukiwania  
nowych  form  wspólnoty  parafialnej,  zwłaszcza  jako  wspólnoty  małych  wspólnot.  Małe  zbory  pozwalają  wierzącym  
lepiej  się  poznać  i  budować  przyjaźnie.  Konieczne  jest  przewartościowanie  roli  parafialnej  rady  duszpasterskiej  i  
wprowadzenie  zdrowych  form  grupowego  podejmowania  decyzji  i  współpracy.  W  oparciu  o  wiarę  powinniśmy  
bardziej  rozwijać  kulturę  prawdziwego  rozeznawania  w  Duchu  Świętym.

powołań  duchowych,  przygotowanie  do  małżeństwa,  katecheza  dzieci  i  formacja  katechetów,  coroczny  kurs  
duszpasterski  i  sympozjum  teologiczne,  harcerze,  oratorium,  katecheza  rodzinna,  spotkania  młodzieży,  kursy  Alfa  i  
inne.

Dyskusje  synodalne  pokazały,  że  nabożeństwo  i  celebracja  mają  kluczowe  znaczenie  w  życiu  wspólnot  kościelnych.  
Wierzący  chcą  pięknego,  przygotowanego  i  zrozumiałego  nabożeństwa

Gdy  uczestnicy  opowiadali  o  swoich  doświadczeniach,  dyskusje  synodalne  wykazały  duży  nacisk  na  wspólnotę  
parafialną  i  małe  komunie,  które  uzupełniają  życie  parafialne.  Wspólnota  parafialna  okazała  się  być  podstawową  
wspólnotą  Kościoła,  a  także  jednym  z  głównych  punktów  odniesienia  dla  przyszłości  Kościoła.  Wierzący  chcą  dobrych  
i  pięknych  relacji  w  parafii,  ale  zbyt  często  są  naznaczeni  osobistymi  sporami.

Wiele  małych  wspólnot  i  grup  w  Słowenii  można  scharakteryzować  jako  zdrowe  zaczątki  Kościoła.  Wśród  nich  w  
Słowenii  możemy  zaliczyć:  działalność  charytatywną  Kościoła,  ruchy  kościelne,  odwiedziny  osób  starszych  w  ich  
domach,  nabożeństwa  i  pielgrzymki,  zwłaszcza  dla  osób  starszych,  biesiady  parafialne  po  niedzielnej  mszy  św. ,  
grupy  modlitewne

2.2  Wdzięczność  dla  parafii

2.4  Wiara  i  wspólnota  kościelna  wyrastają  z  kultu

2.3  Małe  społeczności  i  integracja

dostęp  do  wszelkich  form  duszpasterstwa.  Możemy  pokonać  tę  przeszkodę  dzięki  nowym  formom  informacji  i  
komunikacji.  Jednocześnie  potrzebna  jest  większa  integracja  ponad  granicami  poszczególnych  parafii,  dekanatów,  
diecezji  czy  organizacji  kościelnych,  aby  każdy  miał  realną  możliwość  uczestnictwa.

Dopiero  wtedy  w  modlitewnej  atmosferze  szukaliśmy  podpowiedzi,  gdzie  wzywał  nas  Duch  Święty.  Dzięki  temu  
uniknęliśmy  częstej  pokusy  negatywizmu  i  nierealistycznie  wysokich  oczekiwań.  Zadawane  przez  nas  pytania  
zachęciły  uczestników  do  uznania  faktu,  że  wszyscy  jesteśmy  odpowiedzialni  za  to,  jaki  jest  Kościół.
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Większy  popęd  i  wielkie  pragnienie  treści  duchowych  jest  również  widoczny  wśród  młodych  ludzi.  Ogólna  liczba  
aktywnych  młodych  ludzi  w  Kościele  maleje  (według  bierzmowania),  ale  wśród  młodych,  którzy  pozostają  jego  
członkami,  wzrasta  pragnienie  konsekwentnego  i  głębokiego  życia  chrześcijańskiego.  Dlatego  chcą  poważnych  i  
wysokiej  jakości  treści.  Młodzi  ludzie  lubią  jasne  instrukcje,  jasne  cele  i  zdecydowanego  lidera.

liczą  się  również  pielgrzymki,  wycieczki  piesze,  rowerowe,  pikniki,  imprezy  pracownicze  i  inne  nieformalne  
spotkania.  Ideałem  jest,  aby  każdy  wierzący  przyjął  pewną  odpowiedzialność  w  społeczności.  Zamiast  
„współpracowników”  powinniśmy  zacząć  mówić  o  „ponoszących  odpowiedzialność”,  którym  powierzono  by  
odpowiedzialność  i  którzy  w  porozumieniu  z  proboszczem  mogliby  w  dużej  mierze  samodzielnie  kierować  
indywidualnymi  działaniami.  Jednocześnie  należy  zadbać  o  to,  aby  ciężar  zadań  był  odpowiednio  rozłożony  na  kilka  osób,  aby  wszystko  nie  było  samotne

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  młodzież,  dzieci  i  młode  rodziny,  abyśmy  byli  z  nich  zadowoleni  i  dali  im  
miejsce  w  nabożeństwie.  Należy  zachęcać  do  specjalnych  usług  rodzinnych.  Konieczne  jest  również  wysłuchanie  
grup  wierzących,  którzy  wzywają  do  tradycyjnego  kultu  i  czują  się  pominięci.

W  wielu  parafiach  już  odczuwają  wielką  chęć  świeckich  do  współpracy.  Ludzie  świeccy  chcą  czuć  się  potrzebni  i  
pożądani  (jako  współpracownicy),  a  nie  tylko  jako  słuchacze  i  odbiorcy.  Uczestnicy  obrad  synodalnych  podkreślali,  
że  konkretne  zadania,  w  których  uczestniczą,  zwiększają  ich  przynależność,  budują  osobowość,  wzmacniają  wiarę  i  
łączą  wspólnotę.  Dlatego  konieczne  jest  zachęcanie  do  konkretnych  działań,  w  tym,  oprócz  udziału  w  nabożeństwach  
kościelnych  i  w  grupach  parafialnych,

często  napotykają  opór  ze  strony  księży/pastorów,  którzy  nie  ufają  świeckim  i  nie  wspierają  ich

Zapał  świeckich  do  uczestnictwa  jest  bardzo  związany  z  postawą  kapłana.  Temat  współpracy  księży  ze  świeckimi  
był  bardzo  często  poruszany  w  dyskusjach  synodalnych,  wydaje  się  więc,  że  w  tym  obszarze  stoi  duże  wyzwanie  dla  
Kościoła  w  Słowenii.  Aktywni  świeccy  z  własnymi  inicjatywami

Szczególnie  konieczne  jest  uświadomienie,  że  namaszczenie  chorych  nie  oznacza  przygotowania  do  śmierci.

2.5  Entuzjazm  świeckich  do  współpracy

Dlatego  proponują  przyciągnięcie  jak  największej  liczby  wierzących  do  udziału.  Odpowiednia  edukacja  jest  również  
niezbędna  do  uczestnictwa  i  właściwego  zrozumienia  nabożeństwa.  Trzeba  ciągle  na  nowo  wyjaśniać  znaczenie  
sakramentów,  warunki  godnego  przyjmowania  sakramentów  i  różne  postawy  podczas  kultu.

2.6  Współpraca  duchownych  i  świeckich

Mocno  podkreślano  potrzebę  socjalizacji  wiernych  po  Mszy  św.  w  formie  prostych,  zorganizowanych  spotkań  przy  
kawie  (agape).  Wierzymy,  że  piękne  liturgie  w  połączeniu  ze  spotkaniami  przygotowującymi  nabożeństwo  oraz  
spotkania  po  mszy  mogą  przynieść  parafiom  więcej  modlitwy,  radości,  uśmiechu,  wiary  i  świętowania.  W  liturgii  
dotykamy  samego  sedna  wyzwań  synodalnych,  ponieważ  jest  to  kwestia  naszej  wiary  i  tego,  co  w  wierze  jest  
istotne.  W  pięknym  nabożeństwie  powinniśmy  wzmacniać  poczucie  tego,  co  istotne,  życia  w  pełni,  autentycznego  
życia  i  wiary.  W  uwielbieniu  spotykamy  Jezusa  Chrystusa,  który  łączy  nas  ze  wspólnotą  Kościoła.

na  tych,  którzy  są  już  przeciążeni  lub  przejmują  zbyt  dużą  rolę.

dobre  przemówienia,  gorliwi  duchowi  pasterze  i  religijni  chrześcijanie,  którzy  naprawdę  żyją  swoją  wiarą  i  dają  o  
niej  świadectwo.  Szczególną  rolę  w  nabożeństwie  odgrywa  śpiew  i  udział  wiernych.  Uczestnicy  zauważają,  że  ich  
wiara  wzrasta  dzięki  uczestnictwu  w  nabożeństwie.
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2.8  Życie  kapłanów

Potrzebujemy  bardziej  ukierunkowanych  programów  formacyjnych  dla  duchownych  i  świeckich.  Konieczne  byłoby  
wprowadzenie  umiejętności  zdrowego  przywództwa,  pracy  zespołowej,  grupowego  podejmowania  decyzji,  przejmowania  
i  delegowania  odpowiedzialności  na  księży  poprzez  programy  edukacyjne.  Z  kolei  świeccy  powinni  otrzymać  podstawową  
wiedzę  o  nabożeństwach  i  obowiązkach  kościelnych,  a  tym  samym  upoważnić  ich  do  funkcjonowania  w  środowisku  
kościelnym,  do  przejmowania  odpowiedzialności  i  współpracy  z  księżmi.  Chcemy,  aby  powstała  kultura  zdrowego  
przywództwa  (zarówno  wśród  księży,  jak  i  świeckich),  w  której  lider  zachęca  do  dynamiki  grupy  i  słucha  wszystkich.

podejmują  się  określonego  zadania,  jeśli  wraz  z  przydziałem  biorą  na  siebie  odpowiedzialność  za  nie  i  za  nią

2.7  Formacja  do  współpracy  i  przywództwa

zależy  to  od  tego,  czy  i  jak  dana  rzecz  zostanie  zrealizowana  w  społeczności.  Przykładem  dobrej  praktyki  jest  sytuacja,  
gdy  świeccy  proponują  z  własnej  inicjatywy  pewien  projekt  i  są  gotowi  zająć  się  nim  w  porozumieniu  i  porozumieniu  z  
księdzem.  Trzeba  mieć  świadomość,  że  osoby  świeckie  często  mają  wysokie  kwalifikacje  do  organizacji  i  różnych  
konkretnych  zadań.  Powszechnie  uważa  się,  że  laicy  wolą

Kościół  w  Słowenii  musi  zostać  zdeklerykalizowany  w  taki  sposób,  aby  świeccy  wzięli  na  siebie  część  odpowiedzialności  
za  życie  Kościoła  lokalnego.

W  każdym  razie  rola  księdza/proboszcza  jest  nadal  mocno  zakotwiczona  w  naszej  tradycji,  od  której  ostatecznie  pochodzi

W  dyskusjach  synodalnych  wielokrotnie  poruszano  temat  życia  i  roli  kapłanów  w  naszych  wspólnotach.  Rozmowy  te  
prowadzili  albo  księża  między  sobą,  albo  świeccy  na  temat  księży.  Wydaje  się,  że  istnieje  wiele  wyzwań  związanych  z  
życiem  i  rolą  księży  w  Słowenii.  Obiektywnie  rzecz  biorąc,  liczba  księży  maleje,  a  ich  wiek  rośnie.  Jest  bardzo  mało  nowych  
powołań  duchowych.  Wydaje  się,  że  jako  Kościół  nie  mamy  właściwych  odpowiedzi  na  te  pytania,  albo  one  nam  nie  
przeszkadzają.  Troska  o  powołania  duchowe  nie  może  wypływać  jedynie  z  potrzeby  doskonalenia  istniejących  struktur  
Kościoła.  Z  fundamentalnym  pytaniem,  dlaczego  Bóg  dopuszcza  taki  stan  powołań  duchowych,  trzeba  sobie  uświadomić,  
że  powołania  duchowe  będą  rosły  jak  owoce  w  zdrowym  Kościele.

może  wykonywać  samodzielnie.  Świeccy  chcą  być  nie  tylko  wykonawcami,  ale  także  nosicielami  odpowiedzialności.

Wszystkie  wyżej  wymienione  aspekty  wydają  się  być  szczególnie  ważne  w  przypadkach,  gdy  księża  i  świeccy  współpracują  
zawodowo  również  w  ramach  różnych  instytucji  kościelnych.  Na  przykład  księża  boją  się  przyjąć  parafię  z  przedszkolem  
czy  domem  starców,  ponieważ  nie  mają  kwalifikacji  do  kierowania  placówką  oświatową  i  kolektywem  pracowniczym.  
Kandydaci  do  tej  pracy  potrzebują  specjalnego  przeszkolenia.  Księży  jest  coraz  mniej  i  słuszne  jest  pozostawienie  
świeckim  jak  największej  części  pracy,  która  nie  jest  związana  ze  święceniami  kapłańskimi  po  służbie.  To  miłe,  że  wielu  
wolontariuszy  jest  zaangażowanych  w  duszpasterstwo  w  Słowenii,  ale  w  Kościele  w  Słowenii  dostrzegamy  potrzebę  
przynajmniej  pewnej  liczby  zawodowych  świeckich  kolegów  w  nabożeństwach  kościelnych.  Niezbędne  jest  przygotowanie  
dla  nich  konkretnych  szkoleń,  a  jednocześnie  zapewnienie  odpowiedniej  oceny  ich  pracy.

inicjatywy.  Księża  natomiast  często  pozywają  z  powodu  bezinteresownych  świeckich,  którzy  nie  chcą  podejmować  się  
zadań  i  nie  chcą  się  narażać.  Jest  więc  kilka  powodów  napięcia.  Czasami  ludzie  świeccy  nie  czują  się  kompetentni  i  nie  
wiedzą,  jak  samodzielnie  wykonać  określone  zadanie.  Innym  razem  księża  trzymają  zbyt  wiele  rzeczy  we  własnych  rękach  
i  nie  chcą  powierzać  świeckim  pewnych  zadań.
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Uczestnicy  obrad  synodalnych  oczekują  od  biskupów  dokładnej  analizy  statystyk,  ponieważ  malejące  liczby  
nie  wydają  się  nikomu  tak  naprawdę  przeszkadzać.  Wydaje  się,  że  pogodziliśmy  się  z  umierającym  Kościołem.  
Radzą,  aby  zamiast  masowej  opieki  duszpasterskiej

2.9  Odległe,  otwarte  komunie  i  słuchanie

Wielu  księży  nie  ma  już  siły  na  intensywną  pracę  duszpasterską.  Problemem  jest  też  nadmierna  troska  o  
remonty  budynków,  gdy  wiąże  się  to  z  ucieczką  od  relacji.  Niektórzy  wierzący  nadal  uważają  je  za  stworzenia  
bezpłciowe.  Wraz  z  tymi  wszystkimi  pytaniami  pojawia  się  również  kwestia  obowiązku  lub  swobodnego  
wyboru  celibatu.

Niezbędne  jest  rozwiązanie  konkretnych  przypadków  i  ustalenie  odpowiednich  procedur  prewencyjnych  na  
przyszłość.  Jednocześnie  należy  nadać  tej  kwestii  zdrowe  ramy  i  nie  tracić  z  pola  widzenia  innych  problemów,  
przed  którymi  stoi  Kościół  lokalny.

Pary  rozwiedzione  i  żyjące  w  konkubinacie,  homoseksualiści,  młodzi  ludzie,  zwłaszcza  ci,  którzy  wyprowadzają  
się  po  bierzmowaniu,  starzy,  z  trudnościami  w  poruszaniu  się,  niedosłyszący,  niepełnosprawni,  niewidomi  i  
niedowidzący,  nowo  przybyli  w  okolicy,  biedni..  Wierzący  mogą  być  także  odlegli,  gdy  nie  dołączają  do  
wspólnoty  kościelnej  lub  nie  czują  się  w  niej  akceptowani.

samotni,  nie  mają  prawdziwych  przyjaciół  po  ludzkiej  stronie  i  nie  znajdują  zrozumienia.  Często  nie  mają  
nikogo,  kto  mógłby  zająć  się  ich  jedzeniem,  sprzątaniem  i  praniem.  Konieczne  byłoby  kompleksowe  
uregulowanie  stanu  zatrudnienia,  pozycji  społecznej  i  finansowania  pracy  księdza.

Wykorzystywanie  seksualne  niektórych  księży  przyniosło  w  życie  Kościoła  wiele  cierpienia,  napiętnowania,  
niezgody,  strachu,  wątpliwości  i  podejrzeń.  Priorytetem  musi  być  ochrona  dzieci  i  nieletnich.

wierzących,  a  także  braci.  Ważna  jest  pomoc  świeckich,  z  których  niektórzy  są  chętni  do  pomocy.  Źle  dla  
wiernych  jest,  jeśli  proboszcz  nie  jest  z  sercem  w  parafii,  gdy  powstają  spory  między  księżmi  lub  gdy  widzą  
nieuporządkowane  warunki  życia  księdza.  Wydaje  się,  że  księża  często

bardziej  zależy  nam  na  jakości.

W  dyskusjach  synodalnych  termin  klerykalizm  był  wielokrotnie  używany  w  znaczeniu  nadmiernego  
oddzielenia  księży  od  świeckich,  sztywnego  instytucjonalizmu  i  zimnej  samowystarczalności  osób  i  struktur  
kościelnych.  Chodzi  o  poczucie,  że  księża  są  lepsi  od  innych  wierzących,  o  czym  świadczą  swoim  zachowaniem  
i  czynami.  Klerykalizm  jest  obecny  nie  tylko  wśród  księży,  ale  także  wśród  świeckich,  którzy  od  księży  i  
biskupów  oczekują  wszystkiego.  Musimy  mieć  świadomość,  że  Duch  Święty  przemawia  do  Kościoła  przez  
wszystkich  ochrzczonych.

Trzeba  przyznać,  że  mimo  wielkiego  pragnienia,  nie  dotarliśmy  z  zaproszeniami  do  dużej  liczby  odległych  
osób.  W  ten  sposób  zdaliśmy  sobie  sprawę,  że  nasze  społeczności  nie  są  tak  naprawdę  otwarte  na  
marginalizowanych.  Religijni  świeccy  są  w  większości  otoczeni  na  co  dzień  przez  osoby  niewierzące  i  dalekie,  
ale  trudno  z  nimi  rozpocząć  otwartą  rozmowę  na  temat  religii.  Sieć  Karitas  i  innych  instytucji  charytatywnych  
zorganizowała  kontakty  z  marginalizowanymi.  Trzeba  jednak  zdać  sobie  sprawę,  że  największą  grupę  
odległych  stanowi  wielu  chrześcijan,  którzy  oddalili  się  od  wiary,  jak  co  roku  pokazują  nam  statystyki  kościelne.

Księża  zwracają  uwagę  na  brak  braterskiej  więzi,  wspólnej  modlitwy  i  szczerej  wspólnoty.  Potrzebujemy  
większej  otwartości  w  rozmowach  księży,  a  także  księży  z  biskupami.  Kapłani  stwierdzają,  że  nie  słuchają  
dostatecznie  natchnień  Ducha  Świętego,
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Ci,  którzy  są  oddaleni  od  Kościoła,  zauważają  wyraźną  postawę  apologetyczną  i  język  prawno-apologetyczny,  
odrażający  ogół  społeczeństwa.  W  Kościele  boimy  się  otwierać  poważne  pytania  i  często  ich  nie  wymieniamy

2.11  Otwieranie  prawdziwych  problemów

Rozeszli  się  z  powodu  różnych  złych  doświadczeń.  Postrzegają  Kościół  jako  instytucję  będącą  częścią  kultury,  ale  za  
bardzo  walczącą  o  władzę,  pieniądze  i  łączność  z  władzą.  Ale  najbardziej  zarzuca  się  wierzącym  i  kapłanom  dwulicowość  
w  swoich  działaniach.  Wierzący  i  niewierzący  osądzają  nas  po  naszych  działaniach.  Język  Kościoła  często  jest  
niezrozumiały  nawet  dla  wierzących,  nie  mówiąc  już  o  tych,  którzy  są  daleko.  Uczestnicy  synodu  mówią,  że  oprócz  
członków  hierarchii  Kościół  najbardziej  słucha  ludzi  starszych,  bogatych  i  wpływowych  politycznie.  To  także  publiczny  
wizerunek  Kościoła.

Uczestnicy  obrad  synodalnych  mówią,  że  najważniejszą  rzeczą  dla  ich  chrześcijańskiej  pewności  siebie  i  zdolności  do  
świadectwa  jest  doświadczenie  autentycznej  wspólnoty  chrześcijańskiej  we  wspólnocie,  z  której  czerpią  radość,  dumę,  
przynależność  i  zdrową  pewność  siebie.  Ważne  są  również  pozytywne  historie  i  świadectwa  chrześcijan  w  miejscach  
publicznych.  Chcą  coraz  bardziej  przystępnych  programów,  w  których  otrzymują  wiedzę  i  argumenty  do  publicznej  
debaty  na  temat  ważnych  kwestii  moralnych.  Wielu  chce,  aby  Kościół  wytworzył  zdrowy  dystans  wobec  państwa  i  
indywidualnych  opcji  politycznych.  Oczekują  jaśniejszych  słów  od  przywódców  Kościoła  w  podstawowych  
chrześcijańskich  kwestiach  moralnych  i  społecznych,  na  przykład  w  sprawie  rodziny  i  ochrony  życia  od  poczęcia  do  
śmierci.  Chcą  pojawiać  się  w  debacie  publicznej  w  oparciu  o  fundamenty  chrześcijańskie  z  tymi  samymi  kryteriami  dla  
wszystkich.

Przez  większość  czasu  ci,  którzy  są  daleko,  nie  odrzucają  nauczania  i  uczenia  się  Kościoła.  Często  zdarza  się,  że  są  
gotowi  rozmawiać  o  podstawowych  sprawach  religii  i  chcą  wysłuchać  punktu  widzenia  wierzących.

Dziś  aktywni  chrześcijanie  stanowią  mniejszość  w  słoweńskim  społeczeństwie  i  znajdują  się  pod  presją  negatywnej  
opinii  publicznej.  Dlatego  często  unikają  trudnych  sytuacji  i  rozmów,  w  których  konieczna  byłaby  konfrontacja  
stanowisk.  Uczestnicy  przemówień  synodalnych  przyznają,  że  często  brakuje  im  środków,  to  znaczy  wiedzy  i  rozsądnych  
stanowisk,  do  przedstawienia  chrześcijańskiego  punktu  widzenia.  Z  drugiej  strony  przyznają,  że  często  w  swoich  
działaniach  i  decyzjach  żyją  tak  samo,  jak  wszyscy  wokół  nich.

Potrzebujemy  więcej  kultury  rozeznania,  w  której  każdy  czuje  się  „słyszany”,  nawet  jeśli  jego  indywidualne  preferencje  
nie  są  ostatecznie  „słyszane”.  Duch  Święty  wzywa  nas  do  otwarcia  naszych  wspólnot  i  aktywnego  kontaktu  z  tymi,  
którzy  są  daleko,  z  osobistymi  zaproszeniami.  Wszyscy,  wierzący  i  dalecy,  powinni  czuć  się  mile  widziani  i  akceptowani  
we  wspólnocie.  Dlatego  konieczne  jest  również  umożliwienie  uczestnictwa  i  podjęcia  pewnych  zadań  tym,  którzy  nie  
mogą  przyjąć  sakramentów.  Konieczne  byłoby  rozwijanie  współpracy  międzypokoleniowej  i  przekazu  wiary  między  
pokoleniami.  Szczególnym  punktem  wejścia  są  sakramenty  i  święta,  na  które  przychodzą  ci,  którzy  są  daleko  i  można  
dla  nich  przygotować  odpowiednią  katechezę.

2.10  Publiczne  dawanie  świadectwa  wierzącym

W  Słowenii  panuje  duże  napięcie  z  powodu  afer,  ponieważ  w  ciągu  ostatnich  15  lat  przechodziliśmy  od  jednej  sprawy  
do  drugiej.  W  chwilach  kryzysu  wierzący  nie  otrzymywali  odpowiednich  wyjaśnień  od  odpowiedzialnych.

Niezbędne  jest  rozwijanie  umiejętności  prawdziwego  słuchania,  kiedy  naprawdę  traktujemy  bliźniego,  akceptujemy  
go  i  jesteśmy  gotowi  na  możliwość,  że  słuchanie  zmieni  nasze  przekonania.
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Niektórzy  nie  widzą  prawdziwej  przyszłości  bez  wspólnego  poszukiwania  rozwiązań  między  słoweńskimi  diecezjami.

Uczestnicy  obrad  synodalnych  zauważają,  że  w  ostatnich  latach  wśród  biskupów  słoweńskich  nie  było  prawdziwej  
jedności.  Często  też  trudna  była  współpraca  między  diecezjami.  To  prawda,  że  poszczególne  diecezje  są  niezależne  
w  swoim  działaniu.  Nie  powinniśmy  bać  się  różnicy  między  diecezjami,  ale  raczej  postrzegać  ją  jako  cenną  rzecz.  
Napięcia  i  sprzeczne  tendencje  mogą  być  źródłem  motywacji  do  dalszej  pracy.  Jednocześnie  istnieje  potrzeba  
bardziej  zaplanowanej  współpracy  w  sprawach  na  poziomie  słoweńskim,  które  wykraczają  poza  poszczególne  
diecezje.  Biskupi  rozumieją  Konferencję  Episkopatu  Słowenii  jako  organ  synodalny  łączący  biskupów,  komunikujący  
się  w  Kościele,  a  przede  wszystkim  w  relacjach  z  państwem.

Ból  spowodowany  upadkiem  finansowym  archidiecezji  Maribor  wciąż  rozbrzmiewa  w  Słowenii.  Szczególnie  we  
wschodniej  Słowenii  wciąż  obecna  jest  myśl  o  (zbyt)  małej  (finansowej)  solidarności  między  diecezjami.

Wierni,  zwłaszcza  księża  i  bliscy  współpracownicy,  mają  wysokie  oczekiwania  wobec  biskupów.

kierownictwo  diecezji.  Wydaje  się,  że  hierarchia  nie  ma  realistycznego  obrazu  rzeczywistości.

2.12  Współpraca  diecezji  z  biskupami

Wyjazd  synodalny  do  Słowenii  pokazał  bardzo  szczery  obraz  obecnej  sytuacji  naszego  lokalnego  Kościoła.  Jesteśmy  
wdzięczni  za  całą  podróż,  którą  odbyliśmy.  Pokazano  wiele  pięknych  rzeczy.  Naprawdę  stanęliśmy  przed  wieloma  
wyzwaniami.  Wyczekujemy  z  odwagą  i  ufnością,  że  pod  przewodnictwem  Ducha  Świętego  będziemy  w  stanie  podjąć  
wszystkie  kroki,  które  On  przed  nami  postawi.  Nie  boimy  się  wyzwań,  bo  mamy  pewność,  że  Pan  jest  zawsze  z  nami  
i  że  Kościół  jako  całość  nie  zawiedzie  (Mt  16,18).  Doświadczamy  diecezjalnej  fazy  procesu  synodalnego  w  minionym  

roku  jako  początku  długiej  podróży,  która  się  nie  kończy.  Synodalność  jest  zasadniczo  wpisana  w  życie  Kościoła,  
który  wraz  z  Panem  przemierza  historię  jako  wspólnota.  Owoce  synodu  będą  przede  wszystkim  zbierane  przez  te  
zgromadzenia,  które  same  kroczyły  ścieżką  synodalną.  Dla  wszystkich  innych  ich  odkrycia  mogą  służyć  jako  zachęta  
i  zaproszenie  do  samodzielnego  wkroczenia  na  ścieżkę  synodalną.

Wielu  ludziom  brakuje  widoczności  i  wyraźnego  autorytetu  Kościoła  w  Słowenii.  Wierni  nie  postrzegają  biskupów  
jako  liderów,  którzy  zapewniają  kierunek  i  wizję.  Czują  się  niepewni,  dokąd  płynie  statek  Kościoła.  Życzą  sobie,  aby  
odbyły  się  wspólne  poszukiwania  i  aby  biskupi  poświęcili  więcej  czasu  na  synodalne  planowanie  kierunku.  Nadal  
istnieje  duża  przepaść  między  terenem  pasterskim  a

Silna  jest  też  myśl  o  Kościele  bogatym  i  krytyka,  że  większą  część  środków  finansowych  należy  skierować  na  
duszpasterstwo,  a  nie  na  mury.

prawdziwy  problem.  Zbyt  mało  zdajemy  sobie  sprawę  z  tego,  że  Kościół  jest  silny  w  tym,  że  jest  mały.  Wyzwaniem  
dla  Kościoła  jest  to,  abyśmy  wszyscy  uznali  siebie  za  ubogich.  Mówiąc  otwarcie  i  będąc  podatnym  na  zranienie,  
zyskasz  również  wiele  publicznie,  ponieważ  będziesz  bardziej  wiarygodny  i  atrakcyjny.  Potrzebujemy  zdrowej  
pokory,  w  której  możesz  nazwać  problemy  i  rozwiązać  je  zamiast  je  ukrywać.

3.  Przyszłe  kroki  na  ścieżce  synodalnej
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Jesteśmy  świadomi,  że  Duch  Święty  inspiruje  wszystkich  ochrzczonych.  Każdy  z  nas  jest  odpowiedzialny  za  
współkształtowanie  Kościoła  synodalnego  przyszłości  pod  natchnieniem  Ducha  Świętego.  W  sposób  szczególny  
biskupi  i  księża  ponoszą  tę  odpowiedzialność  jako  liderzy  komunii.  Razem  jesteśmy  wezwani  do  rozeznawania  w  wierze

Na  podstawie  dyskusji  synodalnych  zidentyfikowaliśmy  następujące  wezwania  na  przyszłość  w  Słowenii:

Współpracujmy  i  łączmy  się  ze  sobą!  Proponujemy  i  przyjmujemy  dobre  inicjatywy  nawet  poza  granicami  
poszczególnych  parafii,  diecezji  i  wspólnot  kościelnych.

Niech  synodalność  trwa!  Rozmowy  synodalne,  formy  konsultacji  synodalnych  i  myślenie  synodalne  powinny  być  
kontynuowane  na  wszystkich  poziomach.

natchnienia  Ducha  Świętego  do  podejmowania  kluczowych  decyzji,  a  także  podejmowania  konkretnych  kroków.

Budujemy  kulturę  przyjmowania  odpowiedzialności  i  podejmowania  decyzji!  Określmy  jasno  uprawnienia  i  obowiązki.  
Każdy  powinien  przyjąć  swoją  część  odpowiedzialności.  Budujemy  kulturę  zdrowego  przywództwa.

Przewietrzmy  struktury,  aby  odpowiadały  na  natchnienia  Ducha  Świętego!  Parafialne  rady  duszpasterskie  powinny  
stać  się  tym,  co  niosą  w  swoim  imieniu.  Nauczmy  się  rozeznawania  grupowego  i  podejmowania  decyzji.

biskup  odpowiedzialny  za  synod  o  synodalności

Otwórzmy  nasze  społeczności!  Kultywujemy  kulturę  dialogu,  słuchania  i  wzajemnej  akceptacji,  aby  każdy  czuł  się  
akceptowany.  Zachowujemy  miłość  do  tych,  którzy  są  daleko,  pomimo  ich  osobliwości.  Zacznijmy  rozmowę  o  
fundamentalnych  kwestiach  wiary.

Wzmacniamy  rolę  świeckich  i  ich  współpracę  z  księżmi!  Pomóżmy  księżom  w  sprawach  ich  życia  i  pracy.  Umacniamy  
świeckich  do  efektywnej  współpracy  z  księżmi.  Oferujemy  programy  formacyjne  wzmacniające  wiarę,  wiedzę  i  
umiejętności  współpracy.

na  Konferencji  Episkopatu  Słowenii

Maryja,  Królowa  Słoweńców  i  Królowa  nowej  ewangelizacji,  prowadzi  nas  drogą  synodalną,  abyśmy  odważnie  
podejmowali  kroki,  które  Duch  Święty  natchnął  dla  Kościoła  w  Słowenii!

Projektujmy  piękne,  bogate  duchowo  i  zrozumiałe  usługi!  Chodźmy  regularnie  na  nabożeństwa,  aby  nasza  wiara  
została  wzmocniona  i  otrzymaliśmy  z  niej  siłę.  Każdy  wierzący  powinien  wziąć  na  siebie  pewną  odpowiedzialność  we  
wspólnocie  kościoła/parafii.  Wyjaśnijmy  kilka  razy  znaczenie  kultu.

Bądźmy  szczęśliwymi  i  dumnymi  chrześcijanami!  Połączmy  się  w  żywej  społeczności,  która  sięga  do  codziennego  
życia.  Dajmy  ufne  świadectwo  życiem  i  słowem  w  każdych  okolicznościach.

ks.  dr.  Maksymilian  Matjaž
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