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KONSULTACJE  SYNODALNE  DO  BISKUPÓW  EMERYTOWANYCH

Niektórzy  z  nich,  którzy  nadal  towarzyszą  różnym  procesom  Kościoła  swoim  przepowiadaniem  i  modlitwą,  
stwierdzili,  że  po  intensywnym  przeżywaniu  swojej  posługi,  dziś  z  pogodą  i  ufnością  rozpoznają  działanie  Boga  
w  historii,  biorąc  pod  uwagę  ten  proces  synodalności,  w  którym  czują  się  zobowiązani  do  aktywnie  uczestniczyć  
z  trzech  następujących  osi  tematycznych:

ZAŁĄCZNIK  2

DIALOG  W  KOŚCIELE  I  W  SPOŁECZEŃSTWIE

W  obliczu  rzeczywistości,  której  Kościół  obecnie  doświadcza  i  złożonego  środowiska,  w  którym  porusza  się  
kraj,  prałaci  zorganizowali  się  w  grupy,  rozważając  we  wspólnocie  i  modlitwie  dwa  pytania:  Jak  Kościół  idzie  
razem  dzisiaj  w  Kolumbii?  Duch  Święty  zaprasza  nas  do  podjęcia,  aby  wzrastać  w  tej  wspólnej  podróży?

Obecnie  w  tym  zakresie  występują  poważne  niedociągnięcia.  Dowodem  na  to  jest  to,  że  podejmuje  się  wiele  
jednostronnych  decyzji,  w  których  biskupi  skarżą  się,  że  Rzym  ich  nie  słucha,
proboszczowie  mają  taką  samą  opinię  na  temat  swoich  biskupów,  a  świeccy  twierdzą  to  samo  od  swoich  
proboszczów.

Wyzwanie  to  polega  na  pobudzaniu  wiary  działaniem  Ducha  Świętego  w  świetle  Słowa  Bożego,  zbliżaniu  się  
do  ludzi  z  pokorą,  bez  uprzedzeń  i  stereotypów,  jak  to  czynił  Jezus,  zwracając  na  nich  szczególną  uwagę  z  
konkretnych  pytań,  co  motywuje  ich  do  dzielenia  się  swobodnie  i  spontanicznie  swoje  realia  społeczne,  
kulturowe  i  religijne.

Zwołanych  dyrektywami  Konferencji  Episkopatu  Kolumbii,  18  emerytowanych  biskupów  spotkało  się  w  Bogocie  
DC  3  i  4  marca  2022  r.  w  celu  podzielenia  się  swoim  doświadczeniem  i  mądrością  jako  wkład  w  synod,  który  
odbędzie  się  w  Rzymie  w  październiku.  2023.

SŁUCHAĆ

Brak  dialogu  zarówno  we  wspólnocie  kościelnej,  jak  i  w  społeczeństwie  obywatelskim  przejawia  się  w  
pojawianiu  się  przepisów  prawnych  godzących  w  godność  człowieka,  lekceważących  zasady  i  wartości  tego  
Królestwa.  Dwa  ostatnie  przykłady  to  dekryminalizacja  aborcji  i  zatwierdzenie  wspomaganego  samobójstwa.

Dialog  rodzi  się  ze  słuchania  między  stronami,  ubogacając  wszystkie  środowiska,  pozwalając  na  właściwe  
rozwiązywanie  codziennych  sytuacji,  uobecniając  Królestwo  Boże.
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Kraj  przechodzi  trudne  czasy,  w  przededniu  wyborów,  w  atmosferze  zamieszania,  braku  jasności  i  
polaryzacji,  której  nigdy  wcześniej  nie  doświadczyliśmy,  z  zaostrzeniem  się  bardzo  trudnej  sytuacji  na  
polu  społecznym  i  gospodarczym.

KOLUMBIA?

ROZPOZNAWAĆ  I  ZDECYDOWAĆ

Trudno  jest  iść  razem  nie  tylko  z  powodu  nadużyć  i  antyświadectw,  które  zostały  przedstawione,  ale  
także  pośród  różnorodności  członków  Kościoła,  ponieważ  jedni  skupiają  swoją  duchowość  na  Trójcy  
Świętej,  inni  na  Duch  Święty,  inni  są

W  JAKI  SPOSÓB  WĘDRÓWKA  RAZEM  W  KOŚCIELE

Jako  praktyki  synodalne  podkreśla  się  również  zgromadzenia  w  Konferencji  Episkopatu  Kolumbii  i  
diecezjach,  spotkania  CRC,  współdziałanie  z  CELAM,  spotkania  rektorów  wszystkich  seminariów  w  kraju,  
które  prowadzi  SPEC,  szkolenie  przyszłych  księży  i  opracowanie  z  niektórymi  świeckimi  dokumentu  
nowego  Ratio  fundamentalis.

Pokazują  one  brak  ciągłości  duszpasterskiej  w  diecezjach,  gdy  w  czasie  nominacji  biskupich  niektórzy  
biskupi  narzucają  style  odmienne  od  tych,  które  były  tam  forsowane.  Ujawniono  również  przekonanie,  
że  czasami  duszpasterstwo  społeczne  nie  spełnia  swojego  celu  humanizowania,  ale  przeciwnie,  alienuje  
się  z  pewnymi  martwymi  programami.

Chociaż  stwierdzają,  że  synodalność  znalazła  odzwierciedlenie  w  planach  duszpasterskich  diecezji,  
takich  jak  Kompleksowy  System  Nowej  Ewangelizacji  (SINE),  Diecezjalny  Proces  Odnowy  i  Ewangelizacji  
(PDRE)  oraz  Proces  Ewangelizacji  Kościoła  partykularnego  (PEIP ),  które  łączyć,  nie  bez  możliwych  napięć,  
różne  poziomy  kościelne  i  społeczne;  Zdają  sobie  sprawę,  że  diecezjalne  zespoły  animacyjne,  w  których  
uczestniczą  świeccy,  zakonnicy  i  księża,  zostały  nieco  zaniedbane.

Uznaje  się,  że  krzyki  ludzi  są  wszelkiego  rodzaju  i  chociaż  czasami  są  rozbieżne  lub  nie  są  jasno  
wyrażone,  każdy  z  nich  jest  uparty  w  swoich  poglądach,  nie  zgadzając  się  z  innymi,  a  nawet  niektóre  
głosy  są  sprzeczne.  W  końcu  podejmuje  się  decyzje  bez  zgody,  zapominając  o  rozważeniu  głosu  Boga  w  
znakach  czasu  pod  oświeceniem  Ducha  Świętego.

Biskupi  emerytowani  dostrzegają  głębokie  doświadczenie  komunii  i  uczestnictwa  w  Episkopacie  
Kolumbii,  pozostając  w  przyjaźni,  braterstwie  i  wzajemnej  pomocy,  bez  dysydencji  i  walki  o  władzę,  
chociaż  uznają,  że  widoczna  jest  obecność  klerykalizmu  i  struktur  piramidalnych,  co  z  powodu  ich  
poczucie  autorytetu,  czasami  trudno  im  się  zgodzić  z  innymi.
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W  JAKICH  KROKACH  DUCH  ŚWIĘTY  ZAPRASZA  CIĘ  DO  WZROSTU  W

2.  Pracuj  razem,  aby  pomnażać  małe  społeczności.

Chrystologiczne  i  inne  są  charyzmatyczne.  To  samo  dzieje  się  między  diecezjami,  które  opracowują  różne  plany  
duszpasterskie.

6.  Ważne  jest  nie  tylko  zwoływanie  nowych  spotkań  biskupów  emerytowanych,  które  promują  zarówno  
współistnienie,  jak  i  wkład  ich  wiedzy  i  doświadczeń  w  CEC,  ale  także  zapewnienie  im  stałego  wsparcia,  
biorąc  pod  uwagę,  że  są  to  osoby  starsze,  które  ponieważ  znajdują  się  w  ostatniej  fazie  swojego  życia,  
w  obliczu  fizycznej  degeneracji,  kierują  wzrok  w  głąb  duszy,  gdzie  mieszka  ich  sens  i  wewnętrzny  spokój,  
wzmacniają  swojego  ducha  i  pozwalają  swoim  sercom  mówić  swobodnie,  zdumiony  co  wciąż  skłania  
ich  do  zmiany  zdania.

1.  Zwróćmy  nasze  oczy  na  Jezusa  i  Jego  orędzie  zbawienia,  słuchając  Jego  Słowa  i  urzeczywistniając  je,  
zjednoczeni  w  modlitwie,  pokorze  i  zaangażowaniu,  w  nieustannym  osobistym  i  wspólnotowym  
nawróceniu.

4.  Podejmijcie  na  nowo  z  dokumentu  z  Aparecidy  powołanie,  które  istnieje  w  każdym  człowieku,  aby  świadomie  
i  zdecydowanie  zaistnieć  jako  autentyczny  uczeń-misjonarz.

5.  Kościół  musi  stale  dokonywać  przeglądu  i  przekształcania  struktur  i  procesów  kościelnych,  dążąc  do  jedności  
pośród  różnorodności,  poprzez  głoszenie  kerygmatu,  formację  ciągłą,  pracę  i  duszpasterstwo  we  
wspólnotach.

9.  Zachęcać  seminaria  duchowne  do  formacji  przyszłych  księży  poprzez  różne  komisje  CEC,  oceniając  możliwość  
ich  połączenia,  biorąc  pod  uwagę,  że  ze  względu  na  zmniejszenie  liczby  seminarzystów,  potrzebne  są  
większe  inwestycje  na  ich  wsparcie.

3.

SPACEROWAĆ  RAZEM?

Wzmacniaj  rodziny  jako  prawdziwe  Kościoły  domowe.

8.  Wiek  nie  powinien  być  wymogiem  emerytalnym  biskupa,  gdyż  kryterium  nie  jest  czas,  ale  dobro  Kościoła  
partykularnego.

7.  Musimy  mieć  świadomość,  że  „całość  jest  większa  niż  część”,  przyjmując  emerytowanych  biskupów  w  ramach  
całej  rodziny  kościelnej,  z  efektywnymi  rozwiązaniami  poprzez  MASC  z  CEC.
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jako  świeccy  w  ich  interakcji  nie  tylko  w  parafiach  i  wspólnotach  bazowych,

11.  W  obliczu  niedostatku  powołań  proponuje  się,  aby  kapłani  powierzyli  świeckim  obowiązki  
administracyjne  i  skupili  się  na  ich  misji  ewangelizacyjnej  wobec  dzieci,  młodzieży,  
młodzieży  i  ogółu  ludności,  zarówno  w  środowisku  domowym,  jak  i  w  środowisku  
wychowawczym.  pamiętając,  że  tym,  co  naprawdę  porusza  i  inspiruje  nowe  pokolenia,  
jest  świadectwo  życia.

10.  Wzmocnić  formację,  ukierunkowanie  i  towarzyszenie  obu  szafarzom  wyświęconym”

16.  Sformułuj  odpowiednią  kontynuację  tego,  co  usłyszano  podczas  tej  konsultacji  synodalnej,  
starając  się  zastosować  w  praktyce  zdobytą  wiedzę  i  pracując  razem  na  rzecz  
integralnego  rozwoju  wszystkich.

i  polityka  chwili  obecnej.

14.  Twórczo  motywuj  do  powrotu  do  osobistego  doświadczania  wiary,  oferując  nowe  metody  
i  sposoby  przeciwdziałania  trendowi  w  kierunku  wirtualnego  komfortu,  który  
rozpowszechnił  się  od  czasu  pandemii.

15.  Właściwie  korzystaj  z  technologii  informacyjno-komunikacyjnych,  aby  ewangelizować  w  sposób  asertywny  i  konkretny.

13.  Kontynuować  wysiłki  zmierzające  do  wyjścia  naprzeciw  peryferiom  egzystencjalnym,  z  
większą  bliskością  i  oddaniem  rdzennej  ludności,  Afro-potomkom,  władcom,  
robotnikom,  wojsku,  partyzantom,  paramilitarnym,  ludziom  w  sytuacji  prostytucji  i  
przytłoczonym  konfliktami  zbrojnymi.

ale  w  innych  środowiskach,  aby  mogli  działać  w  sposób  braterski  jako  prawdziwi  
budowniczowie  pokoju,  w  obliczu  realiów  społecznych,  ekonomicznych,  legislacyjnych

12.  Wzmocnić  wikariaty  zagraniczne  do  wspierania  procesów  duszpasterskich  miejsc,  które  
tego  wymagają.
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