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Arkusz  danych:

Ankieta  ewaluacyjna  montażu  została  wysłana  do  listy  1104  osób,  uzyskując  
łącznie  232  odpowiedzi  od  15  grudnia  2021  r.  do  2  lutego  2022  r.

Pytania  obu  ankiet  mają  różne  cele  i  dzielą  tylko  pytanie:  „Zgromadzenie  
kościelne  jest  pomyślane  jako  proces,  a  nie  jako  odosobnione  wydarzenie.  
Co  proponujesz,  aby  nadać  mu  ciągłość?”  które  zostały  omówione  łącznie  
w  tym  dokumencie.

Niniejszy  dokument  został  przygotowany  na  podstawie  dwóch  ankiet  ewaluacyjnych  
przeprowadzonych  za  pomocą  kwestionariusza  internetowego,  z  pytaniami  otwartymi  
i  innymi  pytaniami  wielokrotnego  wyboru.

Ankieta  ewaluacyjna  dla  uczestników  słuchania  została  wysłana  łącznie  do  
20  534  osób,  uzyskując  2028  odpowiedzi  między  20  grudnia  2021  a  27  
stycznia  2022.
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Odpowiedzi  członków  zgromadzenia,  którzy  wypełnili  ankietę,  opisują  w  większości  
pozytywny  klimat  opinii  na  temat  procesu  zgromadzenia  i  jego  wyników.  Jednak  
dokładniejsza  analiza  odpowiedzi  informuje  nas  o  niezwykłym  rozdrobnieniu  
tożsamości,  ocen  wartościujących,  wewnętrznych  klimatów  i/lub  ocen.

Niniejsze  sprawozdanie  składa  się  z  profilu  demograficznego  i  pięciu  części:  bilans  
dotyczący  czasu  słuchania,  drugi  dotyczący  czasu  posiedzenia  plenarnego,  pewne  
rozważania  dotyczące  ciągłości  procesu  Zgromadzenia  oraz  związek  między  
odpowiedziami  w  czasie  słuchania  a  41  wyzwaniami  wynikającymi  z  Czas  sesji  
plenarnej.  Na  koniec  ogólna  refleksja.

Charakterystyka  i  ocena  wyników  i  znaczeń  wspólnego  wysiłku  jest  niezbędna  do  
uczenia  się  i  doskonalenia  procesów,  które  prowadzą  nas  do  oczekiwanych  celów.  
Zwłaszcza,  gdy  zrozumiemy,  że  wszelka  praca  –  w  tym  duszpasterska  –  jest  
uwielbieniem  Boga.  W  tym  kontekście,  Prezydencja  CELAM  zleciła  Centrum  
Zarządzania  Wiedzą  zbadanie  różnych  obszarów  uczestnictwa  w  Zgromadzeniu  
Kościelnym  w  celu  dokonania  oceny  oceniającej.  W  szczególności,  na  podstawie  
oświadczeń,  ocen  i  opinii  osób,  które  uczestniczyły  w  czasie  słuchania  oraz  tych,  
którzy  uczestniczyli  w  sesji  plenarnej  Zgromadzenia  Kościelnego  (czasu  plenarnego)  
jako  delegaci  swoich  krajów,  proces  o  charakterze  historycznym  w  Ameryce  
Łacińskiej  i  Kościół  Karaibski.

Z  jednej  strony  twardy  rdzeń  co  najmniej  jednej  trzeciej  członków  Zgromadzenia  
wyraża  się  jako  bardzo  zadowolony,  zintegrowany,  zaangażowany  i  empatyczny  
wobec  Zgromadzenia.  W  tym  samym  czasie  inny  twardy  rdzeń  około  jednej  czwartej  
lub  jednej  trzeciej  uczestników  oferuje  rozbieżny,  bardziej  krytyczny  pogląd,  wyraża  
niezgodę,  wstręt  lub  relatywną  irytację  z  powodu  procesu  lub  jego  wyników  na  
niektórych  swoich  etapach.  Wreszcie  istnieje  również  pośredni  segment  
zwolenników  pozytywnych  ocen,  ale  nie  w  pełni  usatysfakcjonowanych  lub  
zaangażowanych  w  osiągnięte  wyniki.  Choć  cenią  działania  czy  osiągnięcia,  czynią  
to  bardziej  nieśmiało,  jednocześnie  uważają,  że  Zgromadzenie  nie  spełniło  w  pełni  
ich  oczekiwań.

Prawidłowy  pogląd  duszpasterski  wymaga  akceptacji  wszystkich  opinii.  W  
szczególności  trzeba,  za  przykładem  Dobrego  Pasterza  (Mt  18,10),  zrozumieć  i  
zintegrować  wkład  tych,  którzy  nie  są  w  pełni  usatysfakcjonowani.  W  każdym  z  nas  
rozpoznajemy  święte  pragnienie  służenia  Kościołowi  jako  części  Ludu  Bożego1.

WPROWADZANIE

1

1  Św.  Oscar  Arnulfo  Romero  napisał  we  wstępie  do  swojego  IV  Listu  Pasterskiego,  że  „nawet  niektóre  nieścisłości  
oraz  doktrynalna  i  duszpasterska  zuchwałość  posłużyły  jako  bodziec  dla  charyzmatu  nauczania  i  rozeznawania,  
który  powierzył  mi  Pan”.
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•  Udział  młodzieży  i  młodych  dorosłych  był  również  wyższy  w  czasie  słuchania,  ale  utracili  udział  w  
czasie  sesji  plenarnej,  a  dorośli  i  starsi  dorośli  przybierali  na  wadze.

•  Porównanie  danych  uczestników  według  płci  i  wieku,  a  także  w  ich  rozmieszczeniu  regionalnym  
sugeruje  uwzględnienie  tych  czynników  w  naborze  na  działania  podobne  do  sesji  plenarnej.

•  W  kategoriach  regionalnych  waga  stożka  południowego  była  najbardziej  istotna  w  czasie  
słuchania,  ale  podczas  sesji  plenarnej  były  to  Meksyk  i  Ameryka  Środkowa  oraz,  w  mniejszym  
stopniu,  Karaiby.  Region  andyjski  utrzymał  swoją  względną  wagę  prawie  bez  zmian.

•  Udział  kobiet  stanowił  większość  w  czasie  słuchania,  ale  ich  obecność  stanowiła  mniejszość  
podczas  sesji  plenarnej  Zgromadzenia.  W  sumie  wszechświat,  na  którym  można  obliczyć  
obecność  kobiet,  odpowiada  54%  (religijnym,  świeckim),  z  czego  32%  odpowiada  kobietom,  a  
22%  mężczyznom.

•  W  czasie  słuchania  przeważał  udział  świeckich,  podczas  gdy  udział  duchowieństwa  i  zakonników  
był  niski,  ale  tendencja  ta  ulega  odwróceniu  podczas  sesji  plenarnej  Zgromadzenia.

Wykres  1:  Rozkład  według  regionów
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Profil  demograficzny  uczestników  z  okresu
słuchania  i  sesji  plenarnych  zgromadzenia  kościelnego”
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Wykres  3:  Rozkład  według  płci

Wykres  4:  Podział  według  stanu  kościelnego

Wykres  2:  Rozkład  wieku

Zgromadzenie  Plenarneczas  słuchania
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Oczekiwano  niewielkiego  udziału  krajów  o  niższej  penetracji  Internetu,  szczególnie  w  Ameryce  
Środkowej.  Ostateczne  dane  z  czasu  słuchania  pokazują,  że  znacznie  przekroczyły  oczekiwania,  co  może  
wyrazić  żywotność  tych  kościołów.

Po  pozytywnej  ocenie  należy  zapobiec,  aby  w  doświadczeniu  innych  wydarzeń  partycypacyjnych  na  ocenę  
częściowo  wpłynęła  wdzięczność  tych,  którzy  uczestniczyli  w  tym  procesie.  W  tym  sensie  należy  zwrócić  
uwagę  na  tych,  którzy  przedstawiają  poglądy  z  pewną  dozą  krytyczności:  Wykres  7  pokazuje,  że

Pozytywnie  zaskakuje  wysoka  frekwencja  w  przypadku  Chile,  gdzie  zaufanie  do  Kościoła  gwałtownie  
spadło2  w  ostatnich  latach.  Można  by  to  tłumaczyć  integracją  grup  odległych  od  struktury  kościelnej.

Cenne  doświadczenia  partycypacji,  wypracowane  w  czasie  przygotowań  do  poprzednich  Konferencji  
Generalnych  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  oraz  w  obliczu  pandemii,  zrodziły  potrzebę  
metodologii  uczestnictwa,  która  respektowałaby  przepisy  zdrowotne.  Oznaczało  to  stworzenie  systemu  
bezpośredniego,  zdecentralizowanego  uczestnictwa,  bez  pośrednictwa,  który  uzupełniał  wysiłki  niektórych  
diecezji  i  parafii,  które  były  w  stanie  pracować  osobiście.

Deficyt  czasu  słuchania  był  wąskim  terminem.  Treść  kwestionariusza  również  została  przez  wielu  uznana  
za  skomplikowaną.  Ostatecznie  jednak  nie  było  to  przeszkodą  w  szerokim  uczestnictwie,  zrozumieniu,  że  
jest  to  nowy  proces  i  że  należy  go  w  przyszłości  rozszerzać  i  doskonalić.  Należy  jednak  również  podkreślić,  
że  udział  w  czasie  słuchania  był  uzależniony  m.in.  od  penetracji  internetu.

Dyskusja  na  różne  tematy  na  forach  asynchronicznych,  które  umożliwiały  dialog  bez  ograniczeń  
czasowych  różnym  osobom  z  różnych  obszarów  geograficznych.

Teraz  wykresy  5  i  6  pokazują,  że  udział  w  czasie  słuchania  nie  jest  proporcjonalny  do  liczby  przedstawicieli  
każdego  kraju  na  posiedzeniu  plenarnym.

Odczyt  danych  został  przeprowadzony  z  jak  najmniejszym  miejscem  na  subiektywną  interpretację,  z  
wykorzystaniem  narzędzi  sztucznej  inteligencji  i  automatycznej  analizy  danych.  To  wszystko  jest  
prawdopodobnie  powodami,  dla  których  czas  słuchania  i  narracyjny  raport,  który  został  stworzony  na  
podstawie  tych  danych,  zebranych  później  w  Dokumencie  Rozeznania  Społeczności,  były  wysoko  cenione.

2  Ankiety  Latinobarómetro  2020  i  Bicentenario  UC  2021.

Pierwszy  bilans  czasu  słuchania
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56 2762

%  katolików Uczestnicy  na  milion  katolików

Dla  57%  konsultacja  nie  była  łatwa,  a  dla  47%  nie  była  całkowicie  związana  z  ich  
rzeczywistością.  Z  drugiej  strony  warto  zauważyć,  że  80%  osób,  które  odpowiedziały  
na  ankietę,  lubiło  w  niej  uczestniczyć;  72%  z  nich  stwierdziło,  że  ta  forma  konsultacji  
pozwoliła  im  na  swobodne  wyrażanie  opinii;  a  73%,  że  była  bardzo  przydatna  dla  
Kościoła  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów.  W  obliczu  często  otwartych  pytań  członkowie  
zgromadzenia  zwracają  uwagę  na  znaczenie  czasu  słuchania  i  dokumentu  narracyjnego  
jako  wyrazu  uczuć  wspólnot  na  całym  naszym  kontynencie.

0,72 0,88

2,05 2,19

0,59

2,42 2,46  2,22

1,16

4,70
4,06

1,53
1,87

3,33
2,92

1,22
1,77

0,44

2,94

1,27
2,46

1,50

132

250

101

753

187

342  311

580

196

354

257

445

101  132  187  196  250  257  311  342  354  445  580  75315 2110  11
0,36 569 27 38 62

Wykres  5:  Odsetek  katolików  i  uczestników  w  czasie  słuchania  
na  milion  mieszkańców  w  każdym  kraju

Wykres  6:  Czas  słuchania  uczestników  i  członków  zgromadzeń  na  
milion  katolików  w  każdym  kraju

Członkowie  Zgromadzenia  na  milion  katolików

Uczestnicy  czasu  słuchania  na  milion  katolików
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Jak  wspomniano  powyżej,  57%  respondentów  uznało  ankietę  za  trudną  do  wypełnienia.  Ten  
punkt  może  opierać  się  na  dostępności  Internetu,  potrzebie  posiadania  adresu  e-mail,  aby  móc  
uzyskać  dostęp  do  platformy,  samej  strukturze  ankiety,  która  nie  była  intuicyjna  lub  naturalna  
dla  wielu  uczestników,  a  także  używanym  języku  duszpasterskim  to  nie  zawsze  było  przez  nich  
rozumiane.

47%  stwierdza,  że  ankieta  w  różnym  stopniu  nie  była  związana  z  ich  rzeczywistością.  Może  to  
wynikać  z  używania  języka  wewnątrzkościelnego,  co  niektórzy  uczestnicy  mogliby  postrzegać  
jako  ograniczenie  w  uwzględnianiu  kwestii  społecznych,  politycznych,  ekonomicznych  i  
kulturowych,  które  uważają  za  istotne.  Z  drugiej  strony  niektórzy  uczestnicy,  choć  mniej,  
wspominali  o  braku  tematów  tradycyjnie  religijnych,  liturgicznych  i/lub  dewocyjnych.
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6

mało  się  zgadzamnie  zgadzam  się Stanowczo  się  zgadzamObojętny trochę  się  zgadzam

Pierwsze  saldo  w  czasie  sesji  plenarnej

Wykres  7:  Stwierdzenia  dotyczące  czasu  słuchania

Na  początku  pracy  grupowej  w  pierwszym  dniu  sesji  plenarnej  wystąpiła  awaria  
technologiczna,  która  uniemożliwiła  szybkie  utworzenie  zaplanowanych  grup.  Organizacja  
zmieniła  początkową  strategię  (jeden  lub  dwa  zoomroomy,  z  siedemdziesięcioma  
jednoczesnymi  spotkaniami)  i  przystąpiła  do  tworzenia  grup  do  20  osób  z  kontami  zoom  
udostępnionymi  przez  samych  uczestników.  Reakcja  tych  i  organizacji  pozwoliła  przezwyciężyć  
trudności  zarówno  pierwszego  dnia,  jak  i  kolejnych.  Z  kolei  dane  demograficzne  z  sesji  
plenarnej  (wykres  3)  wskazują  na  potrzebę  zwiększenia  udziału  kobiet  i  młodzieży  w  tej  
instancji  Zgromadzenia.

Kilka  ważnych  aspektów
wziąć  pod  uwagę  i  poprawić

Konsultacje  zmotywowały  mnie  do  nowych  wyzwań  duszpasterskich

z  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów

Odpowiedź  na  pytanie  była  łatwa.

Podobał  mi  się  udział  w  Listening  Time

To  była  bardzo  pożyteczna  akcja  dla  kościoła

Konsultacje  pozwoliły  na  swobodne  wyrażenie  opinii.

Zapytanie  było  związane  z  moją  rzeczywistością
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228

pozytywne  opinie

Wady  metody,  czasu

41  wyzwań

technologia  i  aktorzy

poglądy  ideologiczne  i  język
Trzeba  było  pogłębić,  nieobecne  tematy,

Krytyka  metody  definiowania

odpowiedzi

31

67

19

36

Wykres  8:  W  jaki  sposób  czujesz  się  reprezentowany  przez
konkluzje  Zgromadzenia  Kościelnego?

Wykres  9:  Oceny  metody  i  treści  Zgromadzenia  Kościelnego  (150  z  231  osób  –  153  oceny)

Ogólnie  rzecz  biorąc,  ocena  zgromadzenia  plenarnego  Zgromadzenia  Kościelnego  
jest  w  większości  pozytywna,  jak  pokazano  na  wykresie  8.  Można  dodać  poziomy  
reprezentacji  konkluzji  4  i  5  (76%)  i  być  usatysfakcjonowanym.  Ale  można  też  zauważyć,  
że  64%  osób,  które  odpowiedziały  na  tę  ankietę,  nie  jest  w  pełni  usatysfakcjonowanych.  
W  tym  obszarze  różnorodność  powodów  jest  duża.  W  odpowiedziach  krytycznych  
wskazuje  się  na  spór  np.  co  do  sposobu  radzenia  sobie  z  wykorzystywaniem  
seksualnym,  który  został  dodany  do  pozycji  „niesprawiedliwości  społeczne  i  kościelne”,  
co  jego  zdaniem  osłabiłoby  ten  problem.

Z  doświadczenia  sesji  plenarnej  na  wykresie  10  przedstawiono  owoce,  które  zbierają  
uczestnicy.  Godna  uwagi  jest  wysoka  ocena  synodalności,  jedności  i  integracji

1 3 42

całkowicie  mnie  reprezentuj Nie  reprezentują  mnie

5

5%

19%

40%

0%

36%
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129

50

54

56

12

Udział  jako Wdrażanie  i  
monitorowanie  41  

wyzwań

Pobierz  do  parafii  
i  diecezji lud  Boży

Wykres  11:  Sugestie  dotyczące  ciągłości  Zgromadzenia  Kościelnego3

Ciągłość  procesu

3  Sumy  wartości  procentowych  nie  sumują  się  do  100,  ponieważ  liczba  sugestii  została  uśredniona  z  
liczbą  otrzymanych  odpowiedzi.  W  niektórych  odpowiedziach  może  być  więcej  niż  jedna  sugestia.

Wykres  10:  Jakie  owoce  z  twojego  życia  wiary  zbierasz  ze  
Zgromadzenia?  (196  z  231  osób  –  302  ocen)
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Na  wykresie  11  zebrano  sugestie  działań,  które  zapewnią  ciągłość  procesu.  Odpowiadają  
na  pytania  otwarte,  skierowane  do  uczestników  Czasu  Słuchania  (1887  odpowiedzi)  i  
Czasu  Plenarnego  (198).  W  obu  wszechświatach  można  zaobserwować,  z  podobnymi  
odsetkami,  duże  zainteresowanie  promowaniem  procesów  partycypacyjnych  i  synodalnych.
W  czasie  sesji  plenarnej  jest  jednak  większa  troska  o  kontynuację  Zgromadzenia  i  
zintegrowanie  go  z  dynamiką  parafialną  i  diecezjalną  (50%),  a  także  o  wdrożenie  jego  
treści  (48%).  Rozproszenie  wyzwań  i  kierunków  w  kluczu  duszpasterskim  wyraża  się  jako  
konieczność  w  obu  grupach.
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Nawrócenie  i  odnowa  duszpasterska

Inni

Potwierdzone  osobiste  zaangażowanie

Doświadczenie  synodalności,  
jedności  i  integracji

Pozytywne  doświadczenia  Zgromadzenia

Ciągłość  słuchaniawiązanie

Uczestnicy  czasu  słuchania

Dyfuzja  w  
kluczu  duszpasterskim

Zgromadzenie  Plenarne  Uczestnicy

Synod
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Wykres  12  przedstawia  obecności  i  nieobecności  tematyczne  w  duszpasterstwie  obszarów  
bliskich  uczestnikom  Czasu  Słuchania.  Wśród  tematów,  które  wzbudzają  największe  
zainteresowanie,  pojawiają  się  oczekiwania  dotyczące  skutków  nowych  znaków  czasu,  które  
otworzył  COVID,  zmian  kulturowych  i  różnych  realiów,  z  jakimi  borykają  się  rodziny.  W  ślad  za  
nim  pojawiają  się  powracające  i  chroniczne  obawy  o  nasz  region:  przemoc  społeczna,  ubóstwo,  
degradacja  naszego  wspólnego  domu  itp.

prezentynieobecny

Wykres  12:  Tematy  obecne  i  nieobecne  w  działaniu  duszpasterskim

Relacja  między  odpowiedziami  czasu  
słuchania  a  41  wyzwaniami  duszpasterskimi  
plenarnego  zgromadzenia  kościelnego

9

Wyzwanie  pełnego  udziału  kobiet  w...

6,11%

5,49%

Wielkie  luki  edukacyjne,  potrzeba  paktu...

3,10%

4,36%

2,76%

3,01%

inni:  wspomnij  o  tym  lub  krótko  opisz

Nowe  wyzwania  rodziny  i  jej  różne  realia

Przepełnione  informacje,  fragmentaryczna  wiedza  i...

4,13%

3,65%

młodzi  ludzie  jako  aktorzy  społeczni  i  menedżerowie  kultury

1,14%

8,98%

migranci,  uchodźcy  i  ofiary  handlu  ludźmi  jako  nowi...

3,00%

Starzenie  się  społeczeństwa

3,10%

4,35%

Globalizacja  i  demokratyzacja  komunikacji  społecznej

Rosnąca  przemoc  w  naszych  społeczeństwach

5,31%

5,09%

6,41%

6,13%

El  clericalismo,  obstáculo  grande  para  una  Iglesia  sinodal

2,07%

3,81%

3,60%

3,63%

Rosnące  wykluczenie,  kultura  odrzucania  i  praktyki...

6,08%

1,34%

3,05%

0,67%

7,55%

Wyzwanie  większego  rozwoju  duszpasterstwa  miejskiego  i...

5,59%

Wsłuchując  się  w  płacz  ziemi,  dbając  o  nasz  wspólny  dom

5,18%

Wzrost  liczby  osób,  które  deklarują  się  jako  agnostycy,  a  nie...

13,08%

4,56%

Ku  Kościołowi  wędrownemu  i  synodalnemu,  idąc  naprzód  przez  nowe...

1,64%

Ludy  tubylcze  i  afro-potomne:  w  kierunku  pełnego...

3,56%

3,96%

Stale  rosnący  wzrost  kościołów  ewangelickich  i...

Zapobieganie  nadużyciom  seksualnym  w  Kościele  i...

Pandemia  Covid-19,  znak  zmiany  epoki

5,54%

6,14%

Osłabienie  procesów  politycznych  i  demokratycznych  w...

3,75%

2,94%

2,93%

4,27%

Model  ekonomiczny  i  społeczny,  który  obraca  się  przeciwko  byciu...

4,10%

6,14%

10,51  %

5,88%

1,36%

Machine Translated by Google



10

Końcowe  przemyślenia

Jednocześnie  na  uwagę  zasługuje  pluralizm  koncepcji  Kościoła  i  jego  rola  w  
społeczeństwie  latynoamerykańskim  i  karaibskim.  Od  poszanowania  wiary  i  Kościoła  
jako  ich  instrumentu  do  nawiązania  intymnej  relacji  z  Bogiem  (ryzykując  intymność)  i  
innego  o  charakterze  głęboko  społecznym  (ryzykując  interpretację  jako  aktora  
politycznego).  Jednak  zdecydowana  większość  jest  zaangażowana  w  dążenie  od  wiary  
do  budowy  Królestwa  ucieleśnionego  w  społeczeństwie,  które  uznaje  ich  udział  w  
sprawach  publicznych  za  cenną  i  istotną  rolę  świeckich.

Jeśli  chcesz  dodać  dodatkowe  uwagi,  możesz  napisać  do  Centrum  Zarządzania  Wiedzą  
pod  adresem  cgc@celam.org.  Z  góry  dziękujemy  za  Twój  wkład.

Z  lektury  odpowiedzi  uczestników  Czasu  słuchania  i  sesji  plenarnej  można  stwierdzić,  
że  naśladowanie  Jezusa  Chrystusa  wiąże  się  z  działaniami  na  rzecz  sprawiedliwości  i  
solidarności  z  ubogimi,  bezbronnymi  i  wykluczonymi;  Oprócz  kwestii  odnowy  kościelnej  
wydają  się  one  związane  z  koniecznością  przezwyciężenia  klerykalizmu,  promowania  
świeckich  przywódców  oraz  udziału  kobiet  w  posługach  i  podejmowaniu  decyzji,  
zarówno  w  Kościele  lokalnym,  jak  iw  strukturze  kościelnej.

Wkład  Czasu  Słuchania  może  być  przydatny  przy  proponowaniu  strategii  realizacji  
wyzwań  Czasu  Posiedzenia  Plenarnego.  Obserwować  również,  jak  pomyślana  i  
promowana  jest  integracja  tych  wyzwań  w  duszpasterstwie.

Na  koniec  należy  zauważyć,  że  niniejszy  raport  pokazuje  dwa  etapy  ścieżki,  która  trwa.  
Zgromadzenie  kościelne,  bezprecedensowe  i  historyczne,  nie  jest  pomyślane  jako  
wydarzenie,  ale  jako  proces,  który  oświeca  działalność  Kościoła  w  Ameryce  Łacińskiej  i  
na  Karaibach  i  który  dostarcza  cennego  doświadczenia  dla  Kościoła  powszechnego.  W  
tym  sensie  Zgromadzenie  kościelne  należy  rozumieć  jako  dążenie  do  przywrócenia  
eklezjologii  Ludu  Bożego  i  teologii  synodalności  Soboru  Watykańskiego  II,  która  ma  
uniwersalny  przejaw  na  najbliższym  Synodzie  zwołanym  przez  papieża  Franciszka.
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