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Prace  refleksyjne  rozpoczęły  się  o  godzinie  9:00  w  wyznaczonych  miejscach  i  zakończyły  się  o  godzinie  13:00  
obiadem.  Na  zakończenie  konsultacji  synodalnej  biskupi  przedstawili  opracowany  osobisty  plan  i  regionalną  syntezę  
wraz  z  wnioskami.

14  do  16  lutego  2022  r.

O  godz.  9:00  16  lutego  2022  r.  Sekretarz  Generalny  CKW  przedstawił  posiedzenie  plenarne,  zapraszając  inne  głosy  
do  usłyszenia  o  Drodze  Synodalnej  oraz  wzywając  przedstawicieli  do  zajęcia  miejsc  na  scenie  w  celu  rozpoczęcia  
rozmowy.  W  imieniu  Konferencji  Zakonnej  Kolumbii  (CRC)  została  zaproszona  s.  Yolanda  Sánchez,  pierwsza  
wiceprzewodnicząca.  Reprezentujący  Akademię:  Fray  Ernesto  Londoño  OFM,  Przewodniczący  Sieci  Uniwersytetów  
Katolickich  Kolumbii  (RUC)  i  Rektor  Katolickiego  Uniwersytetu  Kolumbii.  W  imieniu  Społeczeństwa  Obywatelskiego:  
dr  Juan  Mayer,  były  minister  stanu

O.  Jorge  Enrique  Bustamante,  wicesekretarz,  udzielił  stosownych  wskazówek  dotyczących  opracowania  dnia  
konsultacji  synodalnej,  w  świetle  dziesięciu  zagadek  tematycznych  Dokumentu  Przygotowawczego  Synodu.

ROZMOWA  Z  INNYMI  GŁOSAMI  NA  ŚCIEŻCE  SYNODALNEJ

KONSULTACJE  SYNODALNE  W  EPISKOPACIE  KOLUMBII

O  godz.  8:30  14  lutego  2022  r.,  w  celu  wyjaśnienia  metodologii,  jaka  będzie  stosowana  podczas  prac  w  7  regionach  
(z  których  każdy  zrzesza  dwie  prowincje  kościelne),  wybrani  na  moderatorów  arcybiskupi  arcybiskupi  oraz  
mianowani  biskupi  jako  sekretarze  każdego  regionu,  wraz  z  członkami  Stałego  Sekretariatu  Episkopatu  Kolumbii  
(SPEC),  którzy  wspieraliby  prace.

ANEKS  1

O  godzinie  9:00  15  lutego  2022  r.  kontynuowano  rozpoczęte  dzień  wcześniej  ćwiczenie  według  regionów,  w  którym  
poruszono  następujące  pytania:  Jak  dzisiaj  idziemy  razem  w  Kościele  Kolumbii?  Do  jakich  kroków  zachęca  nas  
Kościół?  Duch  Święty  wzrastać  w  chodzeniu  razem  Jaki  jest  horyzont  pracy  w  ramach  „podróży  trzyletniej”  Konferencji  
Episkopatu  Kolumbii  (CEC)?

5-8  lipca  2022  r.

PYTANIA  KONSULTACYJNE  SYNODALNE

XIII  ZGROMADZENIE  PLENARNE  BISKUPÓW
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   Dla  świata  rdzennych  mieszkańców,  którzy  z  natury  są  palabreros,  oznacza  to  słuchanie

   Te  regiony,  do  których  państwo  nie  może  dotrzeć,  wzmacniając  je  jeszcze  bardziej
wsparcie  psychospołeczne  udzielane  przez  Kościół.

z  głębi  serca.

   Chwila  łaski,  aby  zrozumieć,  co  się  dzieje  i  wspólnie  budować
rozwiązania  tak  wielu  problemów,  które  pojawiają  się  w  kraju.

   Wykluczeni  i  najbiedniejsi,  którzy  proszą  o  bardziej  zdecydowane  wsparcie,  które  daje  im  nadzieję,  
zwiększając  obecność  instytucji  kościelnych  w  ich  wspólnotach.

   Priorytet  wyartykułowania  z  większą  stanowczością  duszpasterstwa  prorockiego,  liturgicznego  i  społecznego.

Środowisko.  Oraz  reprezentujący  liderów  społecznych:  Ruth  Consuelo  Chaparro  Gómez;  komunikator  
społeczny  i  etnoedukator  środowiskowy.

Następnie  zadał  drugie  pytanie:

   Prośba  o  wyraźną  integrację  kobiet,  rdzennych  mieszkańców,

Czego  powinniśmy  słuchać  my  pastorzy?

Prałat  Luis  Manuel  Ali  Herrera,  po  krótkim  wprowadzeniu  do  uczestników,  zaprosił  ich  do  odpowiedzi  
na  pytanie:  Co  oznacza  dla  was  słowo  Synod?

Afro-potomkowie  i  liderzy  społeczni  w  strukturze  kościelnej.

   Odnosi  się  do  komunii  i  jest  okazją  do  dzielenia  się,  umiejętności  słuchania

   Krzyk  planety  wyrażany  na  różne  sposoby:  utrata  bioróżnorodności,  wymieranie  gatunków,  chciwość,  
niegodziwość,  głód,  pandemie,  globalne  ocieplenie.  Pilnie  potrzebna  jest  refleksyjna  praca  nad  
bytem  i  jego  duchowością.

rzeczywistości  uważnie  i  cenić  otwarty  dialog.

   Wspólnoty,  budujące  mosty,  które  dają  nadzieję  wiernym.

   Naucz  się  chodzić  razem  w  odmienności  i  szacunku.

   Głos  liderów  społecznych,  którzy  bronią  stworzenia,  praw  człowieka  i  potępiają  korupcję.

Machine Translated by Google



2%
8%  7%

16%  15%  14%  
12%  11%  10%

5%

20%  
15%  
10%  

5%  
0%

SYNTEZA  DZIESIĘCIU  RDZENI  TEMATYCZNYCH

   Liderzy  społeczni  i  ich  troska  o  wiele  wyraźnych  mandatów  Papieża,  które  nie  są  akceptowane  przez  niektórych  
pastorów;  a  także  zmierzenia  się  z  wyzwaniem  dla  Kościoła  dotyczącym  problemów  alkoholizmu,  palenia  
tytoniu,  wykorzystywania  seksualnego,  władzy  i  sumienia  przez  niektórych  księży.

Kościelny:

W  tym  sensie  Kościół  kolumbijski  musi  zwracać  uwagę  na  bycie  częścią  Globalnego  Paktu  Edukacyjnego,  w  
ramach  którego  edukacja  katolicka  wnosi  krytyczne  myślenie  przeciwko  konformizmowi,  ideologiom,  
egoizmowi,  fatalizmowi,  determinizmowi,  uświadamiając  sobie  wspólną  przynależność,  stając  się  źródłem  
nadziei  i  możliwości  zmiana,  nauczanie  z  dobroci,  harmonii  społecznej,  sprawiedliwości  i  konstruktywnego  
spotkania.

I.  Priorytetyzacja  jąder

Floriano  i  ks.  Ramiro  López  Montoya,  którzy  przystąpili  do  prezentacji  syntezy  dziesięciu  zagłębi  tematycznych,  
nad  którymi  pracowano  w  siedmiu  regionach  zrzeszających  czternaście  prowincji

   Sektor  edukacji,  który  wymaga  szczególnej  uwagi.  Papież  Benedykt  XVI  stwierdza,  że  jest  to  „wyjątek”,  a  Papież  
Franciszek  zaprasza  nas  do  przeglądu  i  przekształcenia  obecnych  nieszkodliwych  modeli,  ze  względu  na  ich  
fragmentaryczną  treść  i  ich  pedagogikę  daleką  od  rzeczywistości,  ignorując  wartość  doświadczeń,  
różnorodności  i  dialogu.

O  godz.  10:50  16  lutego  2022  r.  Sekretarz  Generalny  zwrócił  się  do  Pani  Rosy  Inés

   Najbardziej  zapomniane  regiony  Kolumbii,  które  wołają  o  odzyskanie  swojej  godności,  z  większą  obecnością  
kościelną,  proroczym  głosem,  który  głosi  nadzieję  i  pozwala  im  rozeznać,  jak  wcielić  Boga  życia  w  tak  wielu  
sytuacjach  śmierci?

Priorytetowe  jądra
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Silne  strony:

Silne  strony:

   Otwiera  spotkanie,  sprzyja  wzajemnemu  ubogacaniu  i  umożliwia  innym

   Solidarność  między  Kościołami,  która  jest  znakiem  włączenia.

   Jest  sercem  synodalności  Kościoła,  który  istnieje  po  to,  by  ewangelizować.

   Pozwala  biskupom  prowadzić  poprzez  swoje  świadectwo  solidne  głoszenie  Ewangelii  dla  skutecznej  
misji.

wyrazić  swobodnie.

   Generuje  komunię.

Jak  pokazano  na  wykresie,  pierwsze  3  priorytetowe  jądra  są  bardzo  blisko  siebie,  z  różnicą  tylko  jednego  
punktu  procentowego:  „Współodpowiedzialni  w  misji”

Słabości:

   To  mandat  biblijny,  który  pozwala  na  otrzymanie  wkładu  w  prawdę  i  utrwala  relację  między  
rozmówcami.

   Należy  pilnie  poczynić  postępy  w  refleksji  nad  sposobem  jej  realizacji.

16%,  „Słuchaj”  15%,  a  „Rozeznaj  i  zdecyduj”  z  14%.  Trzy  inne  pojawiają  się  pośrodku  z  tym  samym  trendem  
procentowym:  „Formowanie  w  synodalności”  12%,  „Dialog  w  Kościele  i  społeczeństwie”  11%  oraz  „Władza  
i  partycypacja”  10%.

Wreszcie  te,  które  przedstawiły  najniższą  wagę,  to:  „Świętowanie”  8%,  „Towarzysze  podróży”  7%,  „Zabierz  
głos”  5%  oraz  „Z  innymi  wyznaniami  chrześcijańskimi”  2%.

II.  Mocne  i  słabe  strony  głównych  jąder

   Konieczne  jest  odgrywanie  bardziej  aktywnej  roli  w  towarzyszeniu  i  lepszemu  angażowaniu
świeccy  w  tym  zadaniu,  głównie  młodzież  i  dzieci.

   Współodpowiedzialność  w  misji

   Słuchaj
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   Rozeznanie  pozwala  dekantować,  leczyć  i  doceniać  to,  co  było  przedmiotem  słuchania  i  
dialogu,  a  także  rozpoznawać  różnice  w  świetle  Ewangelii,  zgodnie  z  oświeceniem  Ducha,  
z  pewnością  chodzenia  w  Prawdzie.

świeccy  (głównie  dzieci,  młodzież  i  kobiety).

   Misja  Kościoła  należy  do  wszystkich  ochrzczonych  i  dlatego  jest  priorytetem

   Ci,  którzy  pomimo  zamieszania,  niepewności  i  rozpaczy  podejmują  wysiłek  rozeznania  i  
gotowi  są  posłuszni  Bożemu  działaniu,  potrafią  podejmować  decyzje  w  konsensusie.

Słabości:

   Rozeznanie  duchowe  jest  często  mylone  z  technikami

Niezbędne  jest  uznanie  współodpowiedzialności.

Słabości:

planowanie.

   Istnieją  dowody  na  powolność  i/lub  lenistwo  w  spokojnym  uczestniczeniu  w  procesach  
rozeznawania  w  świetle  Słowa  Bożego  i  Tradycji  Katolickiej.

   Uznaje  się  w  tym  zakresie  wielki  dług  wobec  mniejszości  etnicznych,  migrantów,  młodzieży  
(którzy  reprezentują  przyszłość)  i  kobiet  (większość  na  zgromadzeniach  i  uroczystościach).

   Konieczne  jest  tworzenie  scenariuszy  dialogu  ze  świeckimi,  głównie  z  tymi  wiernymi,  którzy  
aktywnie  uczestniczą  i  walczą  w  środku  świata,  aby  spróbować  żyć  swoją  wiarą.

   Wielu  wierzy,  że  potrafią  rozeznać  bez  pokory,  by  szczerze  słuchać.

   Rozeznaj  i  zdecyduj

III.  Wielkie  linie  krzyżowe

Silne  strony

   Ewangelizacja  narodu  kolumbijskiego,  z  kościoła  wychodzącego  bliżej
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misja  Kościoła  powszechnego.

O  godzinie  11:00  sekretarz  generalny  podziękował  za  pracę  prowadzoną  przez  regiony  i  zaprosił  
biskupów:  JE  bp.  Osos,  aby  przedstawić  syntezę  fundamentalnego  pytania:

   CEC  zostanie  wzmocniona  przez  słuchanie  z  otwartym  i  inkluzywnym  umysłem  różnych  głosów,  
zwłaszcza  tych  pochodzących  z  peryferii  geograficznych  i  egzystencjalnych,  przezwyciężając  
klerykalizm  i  promując  zaangażowane  uczestnictwo  w  misji  Kościoła.

   Należy  kontynuować  pracę  nad  poprawnym  odczytaniem  znaków  czasu  i
obecna  rzeczywistość.

   Kościół  bardziej  skoncentrowany  na  pomocy  ubogim,  migrantom,  trosce  o  Amazonię  i  
społeczności  w  potrzebie.

   Idąc  za  przykładem  Salomona,  niezwykle  ważne  jest,  aby  prosić  Boga  o  dar  rozeznania  i  serce  
umiejące  słuchać,  aby  mądrze  zarządzać  powierzoną  mu  częścią  Kościoła,  poczynając  od  
episkopatu.

   Aby  iść  razem,  konieczne  jest  wzmacnianie  duchowości,  promowanie  kolektywnego  
uczestnictwa  w  podejmowaniu  decyzji.

   Pielęgnuj  kulturę  spotkania  w  zgromadzeniach,  regionach  i  prowincjach,  tworząc  linie
Pracuję  na  rzecz  umocnienia  komunii  biskupiej.

   Wzmocnić  misje  bliźniaczą  poprzez  wspieranie  najpilniejszych  regionów.

   Konieczne  jest  dążenie  do  konsensusu  w  wykonywaniu  rozeznania  i  decyzji,  mając  wyraźną  
jedność  kryteriów,  które  jako  CEC  muszą  być  przyjęte  w  celu  dobra  wspólnego,  a  zatem  
Kościoła.

   Postępuj  zgodnie  z  wytycznymi  Papieża  dotyczącymi  drogi  synodalnej:  zatrzymaj  się,  słuchaj  i  rozeznaj.

   Przyjmowanie  innych  obrzędów  naszej  Tradycji  Katolickiej,  zdecydowanie  przyczyniając  się  do

STRESZCZENIE  PYTANIA  PODSTAWOWEGO
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   Trwa  budowa  Królestwa  Bożego,  wyartykułowanie  i  integracja  świeckich  w  organizacji  i  konsolidacji  
procesów  duszpasterskich,  które  są  coraz  bardziej  partycypacyjne,  z  wielkim  bogactwem  treści  synodalnej,  
otrzymując  spuściznę  hojnych  apostołów,  którzy  poprzedzili  tę  podróż  (wierni ,  zakonników  i  kapłanów)  w  
zakresie  systemów,  planów,  misji  i  działań,  które  pozwalają  kroczyć  z  mocą  w  Integralnym  Systemie  Nowej  
Ewangelizacji  (SINE),  Diecezjalnym  Procesie  Odnowy  i  Ewangelizacji  (PDRE),  Planie  Odnowy  i  Ewangelizacji  
Diecezjalnej  (PRED)  i  Procesu  Ewangelizacji  Kościoła  partykularnego  (PEIP).

ŚWIATŁA

   Z  perspektywy  CEC  podjęto  wysiłki,  aby  być  bardzo  odpowiedzialnym  w  przeprowadzaniu  Zgromadzeń  
Plenarnych,  podkreślając,  że  nawet  w  czasach  pandemii  utrzymywany  był  ten  sam  duch,  co  pozwoliło  
„chodzić  razem”  pośród  tego  ludzkiego  wyzwania ,  z  wiernością  i  kreatywnością  duszpasterską,  zachowując  
poczucie  radości  pośród  bólu.

Jak  dzisiaj  przebiega  wspólne  chodzenie  w  Kościele  w  Kolumbii?

   Waga  autorytetu  Konferencji  jest  oczywista,  odzwierciedlona  w  fakcie,  że  pomimo  trudności  ludzie  
gromadzą  się  wokół  biskupa  i  proboszcza,  żyjąc  wyrażeniem  „jeden,  święty,  katolicki  i  apostolski”,  jako  
owoc  dobroci  Trójcy.  Komunia  kościelna  między  regionami  iz  Papieżem  rozwija  się  na  poziomie  krajowym,  
gdzie  prowincje  stają  się  coraz  ważniejsze.

PYTANIE  PODSTAWOWE

   Biskupi  zdają  sobie  sprawę,  że  są  Konferencją  Episkopatu,  Kolegium  Apostolskim  z  potrzebą  życia  komunią  
w  Kościele,  chroniąc  autonomię  każdej  jurysdykcji  kościelnej,  uznając,  że  „chodzenie  razem”  jest  łaską  od  
Boga,  która  stała  się  możliwa  poprzez  SPEC,  pracę  prowincji,  komisji,  departamentów  i  rad.

   Kościół  wita  Papieskie  Magisterium,  znajdując  się  w  prawdziwej  komunii  ze  świadectwem  i  przesłaniem  
propozycji  Ojca  Świętego  podczas  jego  wizyty  w  Kolumbii,  panując  w  atmosferze  braterstwa  i  jedności  w  
episkopacie  kolumbijskim,  krocząc  jak  uczniowie  z  Emaus,  pozwalając  serce  przez  dzielenie  się  Słowem  i  
łamanie  chleba,  szukanie  konsensusu,  przezwyciężanie  konfrontacji,  szanowanie  różnych  kryteriów  i  
pracę  nad  zobowiązaniem  do  kontynuowania  tej  samej  łodzi,  co  lud  Boży,  integrując  tych,  którzy  jeszcze  
w  nim  nie  są.
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   Osiągnięto  postęp  jako  Kościół  służebny  na  ścieżce  nawrócenia,  zdolny  do  pokornego  
rozpoznawania  błędów,  przyjmowania  momentów  kryzysu  i  poszukiwania  rozwiązań  dla  
klerykalizmu.

   Zarówno  na  poziomie  Konferencji,  jak  i  Prowincji  została  podjęta  prorocza  misja  dążenia  do  
pokoju  i  pojednania,  wyrażając  narodowi  kolumbijskiemu  głos  zachęty  i  nadziei  poprzez  listy  i  
orędzia  pasterskie;  towarzyszenie  na  różne  sposoby  wspólnotom,  które  zostały  powierzone;  
przeżywając  z  nimi  ich  radości,  problemy  i  nadzieje;  dążenie  do  stałej  analizy  rzeczywistości  i  
wyzwań  stojących  przed  Kościołem,  nie  tylko  w  obliczu  klęsk  żywiołowych  i  stanów  zdrowia,  ale  
także  w  odniesieniu  do  różnych  kryzysów  społecznych  związanych  z  przemocą,  porwaniami,  
wysiedleniami,  zaginięciami  ludzi,  rekrutacją  nieletnich ,  handel  narkotykami  i  migracje,  m.in

   Przygotowanie  Synodu  Panamazońskiego  bardzo  pomogło  doświadczyć  synodalności  między  
społecznościami  tubylczymi  a  prowincjalnym  Kościołem  katolickim  (REPAM  i  CEAMA),  w  obronie  
i  opiece  nad  Wspólnym  Domem,  przy  wsparciu  duszpasterstwa  społecznego  i  świeccy  
wykwalifikowani  ludzie  zaangażowani  w  wierze,  którzy  bardzo  pomogli  uzyskać  coraz  bardziej  
precyzyjną  wizję  rzeczywistości  w  regionie,  w  taki  sposób,  że  podejmuje  się  kroki  w  celu  
utworzenia  seminarium  amazońskiego.

   Nowy  Kairos  wyłonił  się  z  kultury  spotkania  między  kapłanami,  prowincjami  i  ogólnie  braćmi,  
dając  początek  działaniu  Ducha  Świętego,  aby  móc  rozeznać  znaki  czasu  w  ewangelizacji.

   Jako  namacalny  znak  troski  i  współodpowiedzialności  Konferencji  w  obliczu  życia  wszystkich,  
jurysdykcje  wspierają  się  nawzajem,  nie  tylko  finansowo,  ale  także  poprzez  wymianę  księży  i  
stałe  towarzyszenie,  wkład  kampanii  Dona  Nobis,  Chrześcijańska  komunia  dóbr,  posługa  
społeczna,  MASC  i  cenna  pomoc  ewangelizujących  mediów.

   Bractwo  biskupie  i  bliźniactwo  misyjne  są  przeżywane  ze  służbą  duchową,  uznaniem  i  pomocą  
od  siebie  nawzajem,  w  taki  sposób,  aby  nieletni  czuli  się  mile  widziani  przez  starszych,  bez  
okazywania  próżności  lub  domniemań  ze  strony  tych,  którzy  przeszli  dłużej  w  tej  posłudze,  
kultywowanie  jednolitych  kryteriów,  które  pomagają  wzmocnić  komunię  i  odpowiednio  
zarządzać  osobistymi  różnicami.

   W  obliczu  narzucania  praw,  które  zagrażają  integralności  człowieka  jako  umiłowanego  dziecka  
Bożego,  kładzie  się  stały  nacisk  na  promocję  i  obronę  życia,  zachowując  bliskość  z  ubogimi,  
najbardziej  potrzebującymi  i  zmarginalizowanymi.

inni.
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   Podczas  pandemii  biskupi  doświadczyli  samotności  silniej  niż  proboszczowie,  którzy  są  ze  
swoimi  wspólnotami,  co  stanowiło  dla  nich  bardzo  duże  wyzwania,  znajdując  w  modlitwie  
silną  więź  komunii,  za  przykładem  Papieża  Franciszka,  który  kroczył  samotnie  na  Placu  św.  
Piotra,  pragnąc  natchnąć  każdego  ducha  zrodzonego  z  Ewangelii.

   W  prowincjach  nadal  istnieją  silne  mury  kulturowe  episkopatu,  przed  którymi  społeczeństwo  
kolumbijskie  oczekuje,  że  Kościół  będzie  światłem  światła,  sprawując  większe  przywództwo  
poprzez  słuchanie  i  pomoc  ludowi  Bożemu.

zakresy.

   Nie  ignorując  jedności  i  pomocy  tych,  którzy  tworzą  FUNDACOMISIO  (Kolumbijska  Fundacja  
dla  Misji)  w  wikariatach,  zgromadzenia  wciąż  nie  oferują  wielu  miejsc  spotkań,  aby  wspólnie  
kroczyć  z  duszpasterstwem  społecznym  i  świeckimi.

CIENIE

   Sytuacje,  kryteria  i  różne  formy  ideologiczne,  które  starają  się  stworzyć  podział  we  wszystkim

   Priorytetem  jest  coraz  większe  przyjmowanie  młodych  ludzi  i  dzieci,  uznając  ich  za  posłańców  
NADZIEI  i  nowego  oblicza  Kościoła.

   Biorąc  pod  uwagę  synodalną  wizję  Kościoła  powszechnego  zaproponowaną  przez  Papieża,  
ewidentna  jest  obawa  przed  utratą  przywilejów  pastorów  w  prowincjach,  diecezjach  i  parafiach.

   Konieczne  jest,  aby  doświadczenie  kolegialności  wśród  biskupów  było  otwarte  dla  kapłanów  
i  odwrotnie,  aby  naprawdę  czuli  się  braćmi  w  drodze  i  mogli  pracować  nad  wzajemnymi  
oczekiwaniami,  a  następnie  wykonywać  to  samo  zadanie  ze  świeckimi .

   Chociaż  podczas  swojej  wizyty  w  Kolumbii  uczył  chodzić  wyżej  ponad  polaryzację,  używając  
wyrażeń  takich  jak  „nie  znudzi  się  uczynieniem  kościoła  łonem  światła…  pozostań  w  pokorze  
jego  ludzi”,  zapomniał  spojrzeć  na  walki  i  wartości  tych,  którzy  są  pogrążeni  w  ubóstwie.

   Samolubstwo  jest  widoczne  w  tym,  że  udane  doświadczenia  duszpasterskie  nie  są  znane  ani  
rozpowszechniane.  Każdy  z  biskupów  robi,  co  może,  jak  może,  wielu  z  nich  w  stanie  
przytłaczającej  samotności  i  bez  jednolitych  kryteriów,  pośród  różnorodności  i  
heterogeniczności  jurysdykcji.
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   Niektóre  diecezje  nie  ustrukturyzowały  jeszcze  kwestii  ochrony  nieletnich  lub

   Istnieją  dowody  na  brak  wiarygodności  i  powszechności  Kościoła  w  społeczeństwie,  pośród  złożonej  
rzeczywistości  przemocy  i  korupcji,  gdzie  czasami  z  wielkim  wysiłkiem  zapuszcza  się  on  w  projekty  za  
pośrednictwem  dużych  sum  pieniędzy,  co  ostatecznie  nie  gwarantuje  ciągłości  procesu.

   Tekst  fragmentu  Emaus  przywołuje  fakt,  że  Kościół  pozostaje  zjednoczony  jedynie  przez  chodzenie  i  dialog  
z  Jezusem,  interpretując  znaki  czasu  w  świetle  Słowa  Bożego.

   Pomiędzy  jurysdykcjami  wymagana  jest  większa  pomoc  kapłańska  i  środki  ekonomiczne.

Tożsamość  z  Jezusem

   W  obliczu  kruchej  oferty,  którą  czasami  Kościół  oferuje,  pojawiły  się  narodowe  ruchy  i  grupy,  które  nadal  
gromadzą  setki  wierzących  próbujących  odpowiedzieć  na  ich  misje.

   Pilna  jest  restrukturyzacja  procesów  ewangelizacji,  które  pozostały  teoretyczne  i  doktrynalne,  zapewniając  
przestrzeń  do  uczestnictwa  i  przewodzenia  świeckim,  aby  mogli  realizować  swoje  zaangażowanie  w  
misję  Kościoła.

   Potrzebna  jest  nowa  ewangelizacja,  która  generuje  zjednoczenie  i  stałą  misję,  zarówno  w  rodzinie,  jak  iw  
sferze  społeczno-politycznej,  która  przyjmuje  bogactwo  otaczających  kultur,  ponieważ  obecnie  istnieją  
dowody  na  rozłąkę  w  procesach.

Do  jakich  kroków  zachęca  nas  Duch  Święty,  abyśmy  wzrastali  we  wspólnym  chodzeniu?

   Niedojrzałość  w  zadaniu  duszpasterskim,  odzwierciedlona  w  lęku  przed  poznaniem  świeckich,  utrudnia  
przyjęcie  bardziej  synodalnej  wizji.

duszpasterstwo  młodzieży.

   Z  mocą,  jaką  daje  Duch  Święty,  biskupi  będą  mogli  pełnić  swoją  posługę,  idąc  razem  we  wspólnocie,  
wspierając  się  wzajemnie  wysiłkiem  i  poświęceniem  w  ewangelizacji  tego  świata,  co  często  jest  sprzeczne  
z  Kościołem.

   „Iść  razem”  jest  dotknięta  antyświadectwami  i  kryzysem  powołaniowym  kapłanów  i  misjonarzy,  którzy  
zamiast  tego  muszą  być  odważnymi  głosicielami  Ewangelii,  z  sumieniem  i  formacją  moralną.
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   Konieczne  jest  pokorne  uznanie  pracy  i  zaangażowania  świeckich,  przezwyciężenie  
autoreferencyjności  i  klerykalizmu,  formowanie  i  umacnianie  ich  w  wierze  i  przekonaniu  
teologicznym,  aby  mogli  ewangelizować  scenariusze  m.in.  polityki,  edukacji,  zdrowia  i  
ustawodawstwa .

   Duch  zachęca  cię  do  otwarcia  serca  i  duszy,  wzmocnienia  słuchania,  dialogu  i  rozeznania,  do  
bardziej  realistycznego  postrzegania  tego,  co  dzieje  się  wokół  ciebie,  oferując  konkretne  
odpowiedzi  w  kierunku  nowego  społeczeństwa.

   Wzrastać  w  komunii  kościelnej  z  Papieżem,  Kościołem  latynoamerykańskim,  kolumbijskim  i  
lokalnym,  życiem  konsekrowanym  i  osobami  uczestniczącymi  w  wierze,  unikając  izolacji,  
pracy  indywidualnej,  zaabsorbowania  sobą  i  intymności.

   Duch  wzywa  również  do  samokrytyki  i  stałego  nawrócenia  na  poziomie  osobistym,  
wspólnotowym,  instytucjonalnym,  duszpasterskim  i  misyjnym,  aby  pozbyć  się  tych  więzi,  
które  utrudniają  założenie  i  przekazanie  synodalności,  w  której  biskupi  muszą  najpierw  
otrzymać  ciągłą  formację.

Idźcie  razem  jako  Kościół

Słuchaj  i  rozeznaj

Nawrócenie  indywidualne  i  wspólnotowe

   Konieczne  jest  życie  synodalnością  jako  prawdziwi  wierzący,  z  głębokiej  i  trwałej  duchowości,  
zaczynając  od  tego,  kim  są  jako  biskupi,  zawsze  ucząc  się  od  Kościoła  Jezusa,  od  wspólnot  
apostolskich,  od  pierwszych  ojców,  wzorów  i  twarzy,  służących  najbardziej  potrzebujących.

Konferencja  Episkopatu  na  Konferencję  Kościoła.

   Niezbędne  jest  żyć  Duchem  odzwierciedlającym  Boga,  nadając  nowy  sens  życiu  Kościoła  i  
określając  nowy  i  konkretny  kierunek,  jaki  Konferencja  chce  nadać,  aby  jasno  oświetliła  
różne  obszary  kraju.

   Na  koniec  musimy  popracować  nad  procesem  konwersji,  który  pozwoli  nam  podjąć  krok

   Dysponując  sercem  jak  wspólnota  pierwotna,  w  modlitwie,  poście  i  misji,  rozeznawaniu  pytań  
i  wyprowadzaniu  ze  stref  komfortu,  a  także  przynosząc  spokój  i  ufność  Panu.
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społeczeństwo,  gospodarka,  kultura,  polityka  i  wspólny  dom.

   Duch  zachęca  do  „nawrócenia  misyjnego”,  z  wolą  i  świadomością  oduczenia  się  tego,  co  jest  
konieczne  i  zdobycia  innej  wiedzy,  która  umożliwia  komunikację  i  połączenie  z  dzisiejszymi  
ludźmi,  otwierając  ścieżki  odważnego  podejścia  do  nowych

   Pilne  jest  otwarcie  przestrzeni  dla  młodych  ludzi,  przede  wszystkim  dla  tych,  którzy  identyfikują  
się  jako  część  Kościoła.

   Konieczne  jest  połączenie  akademii  z  pracą  duszpasterską,  aby  wzmocnić  dialog  i  scenariusze  
słuchania.

   Papież  wzywa  do  dawania  świadectwa  zachęty  i  nadziei,  przyjmując  braci,  którzy:

   Synodalność  w  Kościele  oznacza  poznanie  i  dzielenie  się  w  sposób  wyartykułowany  bogactwem  
każdej  prowincji,  przy  skutecznej  pomocy  między  proboszczami,  prezbiterami,  diakonami,  
zakonnikami,  ruchami  apostolskimi  i  wiernymi,  z  poszanowaniem  charyzmatów  i  docenieniem  
różnicy.

oddalili  się  od  procesów  ewangelizacji.

Być  świadkami  i  misjonarzami

   Ważne  jest,  aby  promować  uczestnictwo  świeckich  w  życiu  i  misji  Kościoła  zgodnie  z  ich  własną  
tożsamością,  a  także  w  instancjach  decyzyjnych  akcji  ewangelizacyjnej.

   Podobnie  należy  promować  diakonat  stały,  poprawiając  formację  do  tej  posługi.

   Paradygmatem  Kościoła  jest  być  misyjnym  i  idąc  zjednoczonym  z  synodalnością,  rozumie  
znaczenie  bycia  uległym  wobec  oświecenia  Ducha  Świętego,  aby  móc  rozeznać,  jak  zrobić  krok  
od  doktryny  do  życia  samą  ewangelią.

chodzić  z  innymi

   Zawsze  musisz  iść  dalej,  głosem  zachęty  między  jednym  a  drugim.

   Na  zewnątrz  ważne  jest  wzmacnianie  relacji  z  tymi,  którzy  współdziałają  w  państwie,

   Moralny  autorytet  biskupów  do  formowania  księży,  seminarzystów,  duszpasterzy  i  świeckich  
jako  uczniów-misjonarzy  w  synodalności  musi  zaczynać  się  od  osobistego  przekonania,  ze  
stylem  życia,  który  mówi  sam  za  siebie.
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Bądź  budowniczym  królestwa

   W  tym  kraju,  tak  przesiąkniętym  DNA  przemocy,  konieczne  jest  żarliwe  wzmacnianie  wartości  
ewangelicznych,  aby  dalej  postępować  w  budowie  lepszego  świata,  z  postawy  krytycznej  i  
proaktywnej,  w  oparciu  o  nakreśloną  trasę  przez  papieża  Franciszka.

wspólnoty,  które  są  komórkami  życia  chrześcijańskiego.

O  godz.  11.15  Sekretarz  Generalny  wezwał  biskupów,  sekretarzy  regionów  i  ks.  Prałat  Francisco  
przedstawił  trzy  pytania,  aby  rozpocząć  dialog:  Jakie  było  najważniejsze  doświadczenie  synodalne  w  
każdym  z  regionów?  Który  z  kroków  jest  najbardziej  decydujący  i  jakie  wyzwania  wskazują  na  
synodalność  z  konsultacji?

   Oznacza  to  przejście  od  konkretnych  wydarzeń  do  procesów  wiary,  z  przekonaniem  o  mocy  
zbawienia  jako  gwaranta  duchowości  osobistej  i  służebnej,  przekształcając  plany  duszpasterskie  
i  mapy  drogowe  z  ewangelii,  w  odpowiedzi  na  rzeczywistość,  która  jest  obecnie  przeżywana.

   Wzmocnienie  spotkania  przez  prowincje  kościelne,  co  zwiększyło  głęboką  i  szczerą  sympatię,  z  
której  biskupi  nauczyli  się  wzajemnie  słuchać  i  to

terytoriach  i  społecznościach,  wkraczając  w  ich  rzeczywistość,  przełamując  uprzedzenia  i  
nieuzasadnione  lęki.

Jakie  było  najważniejsze  doświadczenie  synodalne  w  każdym  z  regionów?

   Jest  to  również  wezwanie  do  komunii  między  diecezjami,  regionami  i  prowincjami,  aby  rozważyć  
możliwą  restrukturyzację,  wyartykułowanie  usług  na  poziomie  krajowym  i  międzydiecezjalnym,  
dzielenie  się  nauką  i  poszukiwanie  prawdy,  sprawiedliwości  i  pokoju  w  zjednoczony  sposób,  
wyjaśnianie  i  rozwiązywanie  różnych  problemy  Kościoła,  począwszy  od  molestowania  nieletnich.

   Komunia  jest  podkreślona  jako  nowy  styl  życia  w  Kościele,  najpierw  słuchając  Boga,  potem  wśród  
pasterzy,  a  na  koniec  przenosząc  tę  dynamikę  na  diecezje.

   Niezbędne  jest  wnoszenie  zapału  misyjnego  pośród  cierpiących  ludzi,  wychodząc  na  spotkanie  
braci,  z  większą  ufnością  w  Pana,  opatrzność  i  skuteczne  działanie  Ducha  Świętego.

   Wreszcie  wymagane  jest  pogodzenie  się  z  większym  wysiłkiem  i  determinacją,  małe
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Inicjacja  chrześcijańska  i  katecheza  inspirowana  katechumenami.

   Promuj  scenariusze  słuchania  otwierające  na  dialog  z  księżmi,  zakonnikami,
świeccy,  inne  wyznania  chrześcijańskie,  różne  populacje  itp.

   Zadania  oczekujące:  współpraca  województw,  dzielenie  się,  ujednolicenie  kryteriów,  pomoc
wzajemne,  słuchanie  Ludu  Bożego  i  prezbiterium.

Jakie  wyzwania  dla  synodalności  wynikają  z  konsultacji?

   Niech  Duch  Święty  będzie  znakami  komunii  i  uczestnictwa.

   Stwórz  przestrzenie  motywujące  dzieci  i  młodzież.

zrodziły  braterskie  więzy  wsparcia  i  solidarności.

   Słaba  formacja  eklezjologiczna  io  synodalności  u  kapłanów,  zakonników  i

   Rewizja  procesów  ewangelizacyjnych,  pozycji  i  roli  świeckich  to  pilne  zadania  w  jurysdykcjach  
kościelnych.

laicy.

Który  z  kroków  jest  najbardziej  decydujący?

   Wzywa  się  być  świadkami  i  nosicielami  nadziei.

   Nie  ma  potrzeby  bać  się  nowych  doświadczeń,  które  duch

   Wymagane  jest  postawienie  na  ewangelizację  od  osobistego  spotkania  z  Jezusem  Chrystusem.

   Nawrócenie  duszpasterskie  jest  stałym  zadaniem.

   Ruchy,  które  powstają  z  doktryną  skoncentrowaną  na  rygoryzmie  moralnym.

   Promuj  duchowość  synodalną  i  nawrócenie,  aby  dostosować  się  do  tego,  co  Pan  Jezus

   W  każdej  jurysdykcji  kościelnej  należy  wybrać  bardzo  jasną  opcję  dla

chce.

synodalność.
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   W  świetle  cyfry  33  Adhortacji  Apostolskiej  Evangelii  Gaudium  stwierdzono,  że  należy  pilnie  ewangelizować  
i  oczyszczać  pobożność  ludową,  ponieważ  z  jednej  strony  w  czasie  pandemii  parafianie  zastanawiali  się,  
czy  w  tym  roku  będzie  Wielkanoc?  utożsamianie  go  z  procesjami  i  innymi  pobożnymi  aktami;  z  drugiej  
strony  zauważono,  że  w  różnych  regionach  istnieje  wyraźna  skłonność  do  kultu  i  sakramentalności.

   6  lipca  2022  r.  biskupi  w  konsensusie  podziękowali  za  wielką  radość  przeżywania  tego  historycznego  
momentu  synodalności,  bezprecedensowego  w  Kościele  kolumbijskim,  a  także  za  wspaniałe  doświadczenie  
interakcji  w  małych  grupach  5  lipca  2022  r.,  co  pozwoliło  im  wyrazić  z  wielką  amplitudą  i  ufnością,  co  
dodaje  Konferencji  Episkopatu  wiele  świeżości,  nie  ignorując  przy  tym,  że  włączenie  wszystkiego,  co  
zostało  ujawnione  w  redakcji  syntezy,  będzie  bardzo  skomplikowane.

   Przepełnienie,  o  które  Papież  zaprosił  na  synodzie  w  Amazonii,  gdy  identyfikuje  wąskie  gardła,  jest  teraz  
konieczne  we  wszystkich  wyzwaniach  Kościoła  kolumbijskiego,  na  przykład  w  kwestii  posługi,  która  
wymaga  większej  głębi  i  poświęcenia.

5-8  lipca  2022  r.

   Dodali,  że  bardzo  pozytywne  jest  odczucie,  że  ogólnie  istnieje  wielka  wierność  doktrynie,  chociaż  wyjaśniono,  
że  ze  względu  na  pilność  ustalonych  dat  konieczne  było  rozszerzenie  konsultacji  na  tych,  którzy  wyjechali  
i  tych,  którzy  są  częścią  różnorodności  wiary,  aby  otrzymać  inne  elementy,  które  dodatkowo  wzbogacą  
działalność  Kościoła.

XIII  ZGROMADZENIE  PLENARNE  BISKUPÓW

   są  głęboko  zaniepokojeni  niektórymi  bardzo  powtarzającymi  się  okrzykami,  takimi  jak  potrzeba  włączenia  
głosu  osób  konsekrowanych  w  życie  diecezjalne  i  odwrotnie;  wyraźny  klerykalizm;  nadużycia  wobec  
nieletnich,  władzy,  sumienia,  lekceważące  traktowanie  niektórych  księży  wobec  wiernych,  którzy  nie  tylko  
odcinają  się  od  Kościoła,  ale  zabierają  wielu  innych;  mała  zdolność  świeckich  do  wyrażania  siebie  z  
szacunkiem  do  siebie,  co  staje  się  wyzwaniem  w  zakresie  ciężkiej  pracy,  aby  nabrali  mocy  w  świadomości  
swojej  roli.

   Rozpoznają,  że  jest  to  nowy  styl  bycia  Kościołem,  powtarzając  oświadczenie  Papieża  Franciszka,  że  poza  
napisaniem  dokumentu,  rozpoczęła  się  generacja  nowej  kultury  pracy,  modlitwy,  celebrowania  i  rozwijania  
misji  w  komunii,  nie  tylko  wśród  biskupów ,  ale  z  całym  Ludem  Bożym,  który  stanowi  Ciało  Chrystusa,  
otwierając  drzwi  tym,  którzy  chcą  wejść,  a  tym  samym  na  nowo  wymyślając  plan  ewangelizacji  na  poziomie  
uniwersalnym,  przechodząc  od  „ja”  do  „my”,  składając  dary  i  charyzmaty  nadane  przez  Ducha  Świętego  w  
służbie  wspólnoty  kościelnej.
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Strona  16  z  _

Ważne  jest,  aby  wziąć  pod  uwagę  linie  poprzeczne  wykonanej  wartościowej  pracy:

   Wzmocnij  procesy  ewangelizacyjne  w  tym  „chodzeniu  razem”

   Metoda  „patrz,  osądź  i  działaj”  stosowana  przez  długi  czas  w  Konferencji  Episkopatu  w  odniesieniu  
do  rzeczywistości  koncentrowała  się  na  oczach,  organie,  do  którego  nawiązuje  kilka  fragmentów  
Pisma  Świętego;  podczas  gdy  synodalność  zachęca  do  ćwiczenia  zmysłu  słuchu,  wyrażając  
cztery  elementy:  „słuchaj,  rozeznaj  i  celebruj,  aby  przemienić”.

   Zasugerowano  również  pogłębienie  pracy  duszpasterskiej  na  poziomie  krajowym,  w  której  
rozważa  się  nie  tylko  to,  co  proponują  biskupi  i/lub  ich  sekretarze,  ale  także  to,  co  proponuje  
Kościół  w  ogólności,  myśląc  o  pierwszym  kolumbijskim  kościele  montaż.

   Oczywiste  jest,  że  chociaż  synod  w  2023  r.  nie  odpowie  na  wszystkie  kwestie  poruszone  w  tych  
konsultacjach,  w  Kościele  dąży  się  do  promowania  tej  partycypacyjnej  podróży,  która  wzbudziła  
wiele  obaw.

   Proponuje  się  rozważenie  możliwości  dalszego  słuchania  w  jurysdykcjach  w  drugim  semestrze,  z  
motywacyjną  pomocą  wikariuszy  duszpasterskich  i  zespołów  diecezjalnych.

   Patrząc  w  stronę  Synodu,  który  odbędzie  się  w  2023  r.  i  obchodów  2000-lecia  Odkupienia  w  2033  
r.,  kolejnym  wielkim  wyzwaniem  jest  określenie,  w  jaki  sposób  klerycy  będą  przygotowani  w  
obecnym  języku  nowych  technik,  tak  aby  stać  się  kapłanami,  którzy  prawdziwie  ewangelizują  
dzieci,  młodzież  i  młodzież,  którzy  są  najbliższą  przyszłością  ludzkości.

   Wzmacniaj  coraz  bardziej  duchowość  komunii,  służebności,  uczestnictwa  i  misji  na  wzór  Maryi,  
uczennicy  i  misjonarki,  posłusznej  natchnieniom  Ducha  Świętego.

Rozeznając,  czym  są  głosy  Ducha  w  obliczu  obecnej  sytuacji,  odkryto  potrzebę  uwrażliwienia  
Ludu  Bożego  na  chrzest,  co  sprawia,  że  uczestniczy  on  w  potrójnej  kondycji  Jezusa:  proroka,  
który  słucha  Słowa ;  kapłan,  celebrujący  i  uznający  dar  zbawienia  poprzez  działanie  Ojca  
Niebieskiego  w  dziejach  ludzkości;  i  pasterza,  który  motywuje  przemianę  we  wspólnocie,  mając  
ewangelizację  jako  podstawową  oś.

   Wpływ  jako  światło  świata  w  całym  społeczeństwie  z  Kościoła  miłosiernego
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