
Krajowy  Dokument  Syntezy

Diecezja  Bordeaux

Następnie  nastąpił  proces  rozeznania  i  syntezy  na  poziomie  diecezjalnym.

We  Francji  w  proces  synodalny,  o  który  zwołał  papież  Franciszek,  wzięło  udział  ponad  150  000  osób.  Zespoły  
synodalne  spotykały  się  na  różnych  szczeblach,  w  tym  w  diecezjach,  parafiach,  ruchach,  grupach  spontanicznych  
i  zgromadzeniach  zakonnych,  między  październikiem  2021  a  kwietniem  2022.  Zespoły  często  decydowały  się  
odpowiedzieć  na  kilka  pytań  nadesłanych  przez  biuro  synodalne,  stosownie  do  ich  kontekstu.

Wspólnym  mianownikiem  wszystkich  tych  wkładów  jest  niewątpliwie  to,  jak  bardzo  ludzie  cieszyli  się  ze  spotkań.  
Ludzie  byli  zadowoleni,  że  zostali  poproszeni,  zadowoleni,  że  mogli  odpowiedzieć  na  wezwanie  papieża  Franciszka,  
zadowoleni,  że  mogli  przedyskutować  ważne  i  głębokie  tematy  w  przyjaznej  atmosferze,  i  cieszyli  się,  że  spotykają  
się  we  wspólnocie,  a  czasem  na  modlitwie  ze  starymi  przyjaciółmi  lub  ludźmi,  których  nigdy  wcześniej  się  nie  
spotkał.

Wiele  diecezji  zauważyło,  że  proces  synodalny  zbiegł  się  z  publikacją  raportu  Niezależnej  Komisji  ds.  
Wykorzystywania  Seksualnego  w  Kościele,  który  wielu  chrześcijan  usłyszało  jako  wezwanie  do  zmian.  W  tym  
samym  czasie  pandemia  Covid  19  spowodowała,  że  wiele  osób  przez  dłuższy  czas  trzymało  się  z  dala  od  kościoła,  
a  to  sprawiło,  że  konieczność  dbania  o  siebie  nawzajem  stała  się  jeszcze  wyraźniejsza.  Sprawozdania  diecezjalne  
głośno  i  wyraźnie  ukazują  głęboką  tęsknotę  za  Kościołem  z  większym  poczuciem  wspólnoty  i  braterstwa.  
Zidentyfikowaliśmy  potrzeby:  znaczenie  czerpania  orzeźwienia  ze  Słowa  Bożego,  pilność  dawania  wiarygodnych  
znaków,  które  przemawiają  do  dzisiejszego  społeczeństwa  oraz  konieczność  zapewnienia  miejsca  na  wspólnotę  
i  dyskusję.  Potrzeby  te  ukształtowały  strukturę  trzech  głównych  części  tej  syntezy.

Każda  sekcja  zaczyna  się  „małym  głosem”,  dzięki  czemu  możemy  usłyszeć,  jak  przebiegała  podróż  synodalna.

Ta  synteza  możliwie  rzetelnie  przedstawia  pytania  poruszone  w  raportach,  a  także  napięcia  i  aspiracje  ujawnione  
w  tym  procesie.  Nie  wydaje  żadnych  teologicznych  osądów,  ale  stara  się  ukierunkować  późniejsze  rozeznanie  w  
Kościele,  jasno  określając  wyzwania,  które  wyłoniły  się  z  tej  konsultacji.

W  wielu  miejscach  ludzie  byli  entuzjastycznie  nastawieni  do  procesu  synodalnego  i  czuli,  że  uczestniczą  w  
zachęcającym  doświadczeniu  słuchania  i  rozeznawania  jako  wspólnota.  Konsultacje  te  spotkały  się  jednak  również  
z  różnego  rodzaju  oporami.  Po  pierwsze,  trudno  było  usłyszeć  najbardziej  marginalizowane  głosy;  po  drugie,  
trudno  było  nawiązać  kontakt  i  nawiązać  kontakt  z  nastolatkami  i  młodymi  dorosłymi;  po  trzecie,  niektórzy  
katolicy  obawiali  się,  że  proces  ten  wprowadzi  zmiany  w  ich  ukochanym  Kościele;  i  wreszcie,  wielu  kapłanom  
trudno  było  dostrzec  korzyści  płynące  z  synodu.

Ta  synteza  łączy  w  sobie  wszystkie  sprawozdania  diecezjalne  Kościoła  katolickiego  we  Francji,  a  także  kilka  
dodatkowych  artykułów  przesłanych  do  Konferencji  Episkopatu  Francji.  Datki  zgromadzeń  i  ruchów  zakonnych  
zostały  również  przesłane  do  odpowiednich  dykasterii  Stolicy  Apostolskiej.  Nie  są  one  szczegółowo  określone  w  
tym  dokumencie.
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Te  skrajnie  zubożałe  osoby  identyfikują  we  wspólnym  czytaniu  pism  świętych  fundament  życia  Kościoła.  
Rozważając  pisma  święte,  uczestnicy  wystawiają  swoje  życie  i  słowa  na  Słowo  Boże  i  są  w  stanie  usłyszeć  Boże  
wezwanie  do  każdego  z  nich  i  do  Kościoła.  W  ten  sposób  wszyscy  są  w  stanie  znaleźć  swoje  miejsce,  niezależnie  

od  tego,  czy  są  bardzo  biedni,  czy  nie,  praktykującego  chrześcijanina

Diecezja  Besançon

Diecezja  Nanterre

Bractwo  La  Pierre  d'Angle,  Poissy

Diecezjalna  faza  synodu  pozwoliła  wielu  chrześcijanom  wyrazić  przekonanie,  że  Słowo  Boże  jest  źródłem,  z  
którego  głęboko  dobrze  jest  czerpać.  Dzięki  temu  źródłu  życie  Kościoła  jest  nieustannie  odnawiane.  Wiele  
zespołów  synodalnych  również  umieściło  medytację  nad  Biblią  w  centrum  swoich  spotkań.  Po  Soborze  
Watykańskim  II,  który  wzywał  wszystkich  ochrzczonych  do  miłowania  Pisma  Świętego,  które  zawiera  Słowo  Boże  
(Dei  Verbum,  §  24-25),  sprawozdania  diecezjalne  podkreślały  wagę  czerpania  pokrzepienia  ze  Słowa  i  wzywały  
wiernych  do  doświadczania  go  jeszcze.

Jest  pragnienie.  Co  Kościół  może  zrobić,  aby  sprostać  oczekiwaniom?  Kwestia  Kościoła  bliskiego  naszym  braciom,  
tym,  którzy  są  w  tarapatach,  powraca  wciąż  na  nowo  i  jest  to  prawdziwa  troska,  ponieważ  obraz  Kościoła  w  tej  
chwili  koncentruje  się  na  głoszeniu  Ewangelii  i  Mszy.

We  wszystkich  przekazach  było  bardzo  silnie  widoczne  pragnienie  Słowa  Bożego,  które  służyło  zarówno  do  
ożywienia  codziennego  życia,  jak  i  do  dzielenia  się  w  grupach,  jak  również  do  stworzenia  lepszego  fundamentu  
dla  pracy  Kościoła.  Jest  to  jedna  z  pierwszych  potrzeb,  które  wyszły  z  tego  procesu  synodalnego.

Z  drugiej  strony  istnieją  silne  uczucia  dotyczące  homilii.  Wiele  osób  jest  rozczarowanych,  gdy  przepowiadanie  nie  
czerpie  w  wystarczającym  stopniu  ze  Słowa  Bożego  i  nie  odżywia  codziennego  życia  zgromadzenia.  Powtarzającym  
się  żądaniem  jest  rozszerzenie  głoszenia  kazania  podczas  Eucharystii  o  ludzi  świeckich,  a  konkretnie  głosy  żeńskie.  
Ludzie  chcieliby  lepszego  nauczania  biblijnego  dla

*

Za  każdym  razem,  gdy  spotykamy  się,  aby  słuchać  Słowa  Bożego  i  wspólnie  starać  się  je  zrozumieć,  tworzymy  
wspólnotę  Kościoła,  nawet  jeśli  ci,  którzy  są  obecni,  nigdy  nie  przychodzą  na  Mszę  św.  Idziemy  naprzód  dzięki  
temu,  co  wnosi  każda  osoba.  [...]  Być  może  kamieniem  węgielnym  Kościoła  są  ludzie,  którzy  gromadzą  się,  aby  
czytać  Słowo  Boże.

albo  nie.

Jest  postrzegana  jako  forma  osobistego  wzbogacenia  duchowego  i  sposób,  w  jaki  Kościół  może  odpowiednio  
odpowiedzieć  na  poszukiwanie  sensu  naszych  współczesnych  poprzez  praktykę,  która  łączy  głębię  i  wolność.  Jest  
również  identyfikowana  jako  sposób  umacniania  życia  wspólnotowego,  ponieważ  wezwanie  Boga  do  naszych  
wspólnot  można  odnaleźć  we  wspólnotowym  słuchaniu  Jego  Słowa.  Ponadto  godny  uwagi  jest  aspekt  misyjny:  w  
wielu  nieformalnych  grupach  studium  Biblii  udaje  się  znaleźć  osoby,  które  nie  czują  się  dobrze  w  bardziej  
formalnych  nabożeństwach.

Wśród  cytowanych  praktyk  duchowych  centralną  kwestią  wydaje  się  medytacja  pism  świętych  w  małych  grupach.

1.  Czerpanie  orzeźwienia  ze  Słowa  Bożego
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„Nabożeństwa  Słowa”  mogłyby  być  częściej  odprawiane  w  parafii.  Pozwolą  nam  zjednoczyć  wszystkich,  nawet  
wtedy,  gdy  Sakrament  Eucharystii  jest  niedostępny.  Są  prawdziwym  miejscem  jedności.  Oferują  świeckim  –  
mężczyznom  i  kobietom  –  prawdziwą  okazję  do  interpretacji  Pisma  Świętego,  a  forma  modlitwy  może  być  
swobodniejsza  i  bardziej  spontaniczna.

Na  koniec,  w  wielu  raportach  proszono  o  oferowanie  i  zachęcanie  nabożeństw  Słowa.

Diakonat  diecezji  Fréjus-Toulon

2.1.  Kontynuując  doświadczenie  synodalności

zwykli  katolicy  i  odpowiednie  przygotowanie  do  homiletyki  dla  pastorów;  byłoby  to  również  potrzebne  dla  wszystkich  
świeckich  powołanych  do  służby  kaznodziejskiej.

Chodzenie  obok  najbardziej  kruchych  i  najbardziej  zniszczonych  jest  najlepszym  sposobem,  aby  iść  obok  wszystkich,  
ale  przede  wszystkim  z  Chrystusem.

Czy  filarami  Kościoła  mogą  być  ci,  którzy  są  zepchnięci  na  margines,  którzy  podpierają  cały  gmach,  dzięki  którym  
każdy  może  się  spotkać,  których  uczymy  się  widzieć  na  szczycie,  ale  którzy  zakotwiczają  nas  w  ziemi?  Ten  sen  można  
zobaczyć  w  raportach  na  wiele  sposobów.  Pokazują,  jak  bardzo  Kościół  potrzebuje  dawania  wiarygodnych  znaków,  
które  rzeczywiście  tłumaczą  Słowo  Boże  i  przemawiają  jasno  do  dzisiejszego  społeczeństwa.  Znaki  te  nie  są  celem  
samym  w  sobie:  służą  budowaniu  Kościoła  bardziej  braterskiego,  szanującego  równą  godność  wszystkich  
ochrzczonych.

Osoby  niepełnosprawne  w  diecezji  Rodez

Jest  to  szczęśliwe  doświadczenie  swobodnego  mówienia,  w  prawdzie  i  bez  cofania  się  nad  nieporozumieniami  pod  
przykrywką  pochopnego  kompromisu.  Nadzieje  wzrosły,  gdy  chrześcijanie  odkryli  korzyści  płynące  z  zwracania  
uwagi  na  głosy,  których  normalnie  nie  słyszą.

Zmarginalizowani,  to  my.  Filary  Kościoła,  to  my!

Na  poziomie  diecezjalnym  zostało  to  bardzo  szeroko  zidentyfikowane  jako  radosne  doświadczenie  komunii.

Nauka  chodzenia  i  słuchania  w  ten  sposób  była  centralnym  punktem  doświadczenia  synodalnego.

Diecezja  Marsylii

Kiedy  jednak  szukano  i  przyjmowano  wkład  osób  z  marginesu,  często  przypominały  nam,  że  rzeczywiście  tam  są,  i  
przedstawiały  obietnicę:  jeśli  chrześcijanie  zadbają  o  to,  by  iść  „wzdłuż  najbardziej  kruchych”,  zobaczą  obecność  
Chrystusa  i  usłyszą  Jego  wezwanie  jaśniej.

Parafie  generalnie  przyznają,  że  najbardziej  zepchnięci  na  margines  są  nieobecni  w  swoich  wspólnotach  i  starają  
się  wyjść  poza  kilka  ustalonych  modlitw  o  miejsce  ubogich  i  najbardziej  dotkniętych.

2.  Dawaj  wiarygodne  znaki  dobroci  Boga  i  równej  godności  wszystkich  
ochrzczonych
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Synodalność  jest  podróżą  pouczającą,  ponieważ  słuchanie,  dyskusja  i  rozeznawanie  pogłębią  się,  gdy  będziemy  
podążać  drogą.  Są  już  miejsca,  w  których  toczy  się  braterska  dyskusja  w  Kościele,  w  parafiach,  dekanatach  i  
diecezjach.  Kiedy  dyskusje  są  mile  widziane,  są  to  miejsca,  w  których  podróż  synodalna  jest  skuteczna,  co  widać  w  
sprawozdaniach.  Ta  nauka  bycia  synodalnym  powinna  prowadzić  do  zmian:  na  przykład  ze  sposobu,  w  jaki  ochrzczeni  
otrzymują  Słowo  Boże,  możemy  nauczyć  się,  że  lepiej  jest  otwierać  drzwi,  niż  dawać  odpowiedzi.

Diecezja  Belfort-Montbéliard

Grupa  Przyjaźni  Rainbow  Hope,  diecezja  Pontoise

2.2.  Posługi  w  służbie  spotkania  z  Bogiem  i  spotkania  z  ludźmi

Kościół  zawsze  musi  mieć  otwarte  drzwi.  Jezus  otwiera  przed  nami  ramiona  z  pomocą  kapłanów.

Świeccy  chcieliby  być  bardziej  słyszani  i  żeby  było  mniej  hierarchicznych  relacji  między  nimi  oraz  między  świeckimi  a  
księżmi.  W  ten  sposób  uzyskają  swobodę  proponowania  nowych  pomysłów  całej  parafii  i  oczekują,  że  te  pomysły  
zostaną  przyjęte  z  zadowoleniem.

Diecezja  Rouen
Ta  nieufność  jest  zakorzeniona  w  przeszłych  doświadczeniach  łamania  obietnic.

To  doświadczenie  synodalne  różni  się  od  sondażu  opinii.  Ci,  którzy  wzięli  udział,  wspominali,  jak  bardzo  starali  się  
poddać  pod  kierownictwo  Ducha  Świętego.  W  tym  celu  często  opierali  swoje  dyskusje  na  medytacji  nad  pismami  
świętymi.  Aby  tego  dokonać,  musieli  przełamać  szeroko  podzielany  sceptycyzm  co  do  zdolności  Kościoła  do  
prawdziwej  reformy,  zdolności  do  przeżywania  synodalności  poprzez  czyny  i  słowa.  Sprawozdania  zawierały  szeroko  
wyrażane  pragnienie,  aby  doświadczenie  trwało  po  zakończeniu  synodu,  zwłaszcza  w  celu  dalszego  wzajemnego  
słuchania.  Ludzie  wyrazili  nadzieję  i  musimy  uważać,  aby  ich  nie  zawieść.

W  szczególności  kwestia  ciężaru  nałożonego  na  proboszczów  smuci  ludzi,  że  trudno  jest  im  być  dostępnymi  w  
rozrastających  się  parafiach.  Wydaje  się,  że  ochrzczeni  ich  wzywają

Diecezja  Evreux

Diecezje  wykazują  prawdziwe  uznanie  wartości  kapłanów  i  ich  zaangażowania  w  posługę,  co  odczytujemy  jako  cenny  
znak.  Czujemy,  że  trudność  misji  kapłana  wynika  z  wielu  i  sprzecznych  oczekiwań,  jakie  się  przed  nimi  stawia.

Niezbędne  jest  również  pozwolenie  sobie  na  nawrócenie  „na  wstrząśnięcie”.

*

Ta  grupa  chrześcijan  z  zaburzeniami  psychicznymi  kojarzy  pomoc  księży  z  otwarciem  drzwi  jako  znakiem  przyjęcia  
Chrystusa.  W  rzeczywistości  posługa  jest  znakiem  tego,  jak  Słowo  Boże  jednoczy  ludzkość  i  jak  działa  w  Kościele.  
Dlatego  osoby  najsłabsze  przytaczają  niezastąpioną  rolę  ministrów,  ale  także  problemy  w  ich  relacjach  z  nimi.  Aby  
otworzyć  drzwi  do  wiary  i  wypełnić  swoją  misję  w  świecie,  który  znamy,  jakich  posług  potrzebuje  Kościół  i  jak  możemy  
poprawić  sposób  ich  wykonywania?
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2.3.  Mężczyźni  i  kobiety:  żyć  równą  wartością  ochrzczonych

Za  jasno  wyrażonym  żądaniem  zrównoważenia  odpowiedzialności  między  duchowieństwem  a  świeckimi  
kryje  się  pragnienie  prawdziwego  duchowego  towarzystwa  między  ochrzczonymi  w  różnych  stanach  
życia.  Pojawia  się  frustracja  z  powodu  niemożności  dzielenia  się  wystarczająco  z  zakonnikami  i  posiadania  
księży,  którzy  są  zbyt  pochłonięci  zadaniami  kierowniczymi,  aby  móc  spędzać  razem  wolny  czas.

*

wracając  do  swojego  powołania:  są  po  to,  by  iść  obok  ludzi,  a  nie  prowadzić  parafię  w  taki  sam  sposób,  
jakbyś  był  firmą.  Szeroko  poruszano  problemy  w  relacjach:  autorytaryzm;  problemy  dotyczące  kobiet;  
postawa  apodyktyczna,  a  nie  przyjazna  (do  tego  stopnia,  że  wiele  raportów  otwarcie  wyrażało  poważne  
obawy  o  dobro  i  zdrowie  księży)  oraz  trudności,  jakie  księża  z  innych  kultur  mieli  ze  znalezieniem  swojego  
miejsca  w  Kościele,  jaki  istnieje  we  Francji.

Kościół  musi  poszerzyć  swoje  serce.

Diecezja  Paryska

Na  miejscu  kobiet  w  Kościele  raporty  ujawniają  pilną  potrzebę,  a  także  niezliczone  obrażenia.  Uszkodzenia  
wynikają  z  trudnych  relacji  z  księżmi  i  biskupami  oraz  rażącej  dysproporcji  między  liczbą  kobiet  
zaangażowanych  w  Kościół  a  liczbą  kobiet,  które  są  w  stanie  podejmować  decyzje.  Chociaż  oferta  usług  
kobiet  jest  doceniana,  ich  głosy

Często  podnoszono  szkolenie  księży.  Dotyczyło  to  dwóch  aspektów:  z  jednej  strony  wiele  osób  
proponowało  wspólną  formację  do  posługi  święceń,  posługi  licencjonowanej  i  wszystkich  ochrzczonych.

Shirelle,  Katolickie  Duszpasterstwo  Wędrowców,  Province  du  Nord

Zadziwiająco  mało  jest  odniesień  do  posługi  diakońskiej,  której  specyfika  nie  jest  podana  w  raportach.  
Jednak  wielu  katolików  nie  wypowiadało  się  spontanicznie  o  biskupach,  gdy  mówili  o  Kościele.  Kiedy  o  
nich  mówili,  w  niektórych  diecezjach  dochodzimy  do  podejrzenia  grupowego  myślenia  lub  nierozwiązanego  
napięcia  (nawet  jeśli  tylko  sugerowanego).

Z  drugiej  strony  raporty  sugerowały,  że  przyszły  ksiądz  najbardziej  potrzebuje  lepszej  formacji  w  zakresie  
cech  osobistych,  takich  jak  relacje,  zdrowie  psychiczne,  zdolności  przywódcze  i  komunikacyjne.

Podobnie  jak  inni,  ci  Podróżnicy,  którzy  wnieśli  swój  wkład,  wydobyli  obraz  Kościoła  jako  miejsca,  które  
otwiera  serca  jego  członków  (co  czyni  je  nieskończenie  cennymi),  ale  jednocześnie  jako  miejsca,  w  którym  
można  znaleźć  wiele  godnych  pożałowania  przykładów  ciasnoty  umysłu.  Ta  dychotomia  jest  oczywiście  
prawdziwa  także  w  przypadku  miejsca  kobiet.

Wyznaczone  posługi  (lektorzy,  akolici  i  katecheci)  są  wymieniani  wraz  z  naglącymi  wezwaniami  do  diecezji,  
aby  z  nich  korzystały,  aby  te  posługi  były  również  wiarygodnymi  znakami  Słowa  i  obecności  Boga.  To  jest  
teraz  pilna  sprawa  dla  biskupów.  Te  ministerstwa,  które  teraz  są  otwarte  zarówno  dla  mężczyzn,  jak  i  
kobiet,  muszą  zostać  wyjaśnione  i  właściwie  realizowane.

Częstym  pragnieniem  było  pozostawienie  celibatu  kapłańskiego  osobistemu  wyborowi  zainteresowanego  
kapłana,  o  ile  święcenia  kapłańskie  i  małżeństwo  są  postrzegane  jako  kompatybilne.
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Czytamy  również  wiele  próśb  o  święcenia  diakonatu  kobiet.  Posługa  diakonatu  była  rzadko  
identyfikowana  konkretnie,  była  to  raczej  kwestia  pilnej  potrzeby  „symbolicznego  pierwszego  kroku”

„W  miejscu  kobiet  wszyscy  idą  naprzód  z  wyjątkiem  Kościoła”.  […]  Obrzydza  nas  nierówność  
między  mężczyznami  i  kobietami  w  Kościele,  która  zaczyna  się  w  bardzo  młodym  wieku.  Chcemy  
innego  modelu  dla  naszych  dzieci.

(Promesses  d'Église)  –  oraz  prośba  (wspomniana  wyżej),  aby  głoszenie  przez  kobiety  było  
dozwolone  podczas  Mszy  św.  Nieco  rzadziej,  choć  nadal  dość  rozpowszechnione,  było  żądanie  
wyświęcania  kobiet  na  kapłanów.

Miejsce  kobiet  w  hierarchii  katolickiej  musi  zostać  całkowicie  zrewidowane,  pilnie  i  dogłębnie  –  
także  teologicznie.  Wiele  osób  nalegało  na  ten  punkt.

Mission  de  France  (wkład  grupy  kobiet  po  trzydziestce)

wydają  się  być  ignorowane.  Jest  to  rażące  zaniedbanie,  biorąc  pod  uwagę,  że  skutecznie  
przyczyniają  się  do  wielu  dobrych  osądów  w  lokalnych  kościołach.  Jest  to  pilna  sprawa,  która  
została  zidentyfikowana  w  wielu  raportach.  Sposób  traktowania  kobiet  w  Kościele  nie  sprzyja  
jego  misji  w  czasach,  gdy  równość  mężczyzn  i  kobiet  stała  się  oczywista  w  szerszym  
społeczeństwie.  Rany  są  tym  poważniejsze,  że  wynikają  z  przekonania,  że  Kościół  pozbawia  się  
niezliczonych  charyzmatów  i  realnych  możliwości  wydostania  się  z  izolacji  duchownych.

Diecezja  Perigueux
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Kiedy  jestem  akceptowany  i  mogę  dawać.  Lubię  coś  przynosić.  To  bardzo  proste,  ale  lubię  dawać.
Co  pomoże  Kościołowi?

Diecezja  Coutances  i  Avranches

Jednak  zrównoważenie  tych  napięć  było  szeregiem  aspiracji,  w  tym  jasnych  i  wyraźnych  celów  misji,  
ograniczonych  czasowo  mandatów  oraz  regularnych  przeglądów  misji  i  życia  wspólnotowego,  które  były  
traktowane  poważnie.  Ludzie  nie  oczekiwali,  że  wszyscy  parafianie  zrobią  wszystko,  ale  raczej  zapewnią  
pewien  poziom  przejrzystości  w  podejmowaniu  decyzji  i  finansach.

Wspólna  odpowiedzialność  wynika  z  powierzenia  misji  wszystkim  ochrzczonym  (duchowi  i  świeckim,  
mężczyznom  i  kobietom).  Nie  może  opierać  się  wyłącznie  na  zadaniu  powierzonym  kapłanowi,  ale  na  
posłudze  chrztu  wszystkich.  Klerykalizm  jest  plagą,  a  zarówno  duchowni,  jak  i  świeccy  ponoszą  
odpowiedzialność.  [...]  Wspólna  odpowiedzialność  jest  dobra  dla  ewangelizacji.

2.4.  Zarządzanie:  rozpoznawanie  i  wspieranie  charyzmatów

Wspólnoty  kościelne  na  wszystkich  poziomach  zajmują  się  kształtowaniem  się  zgodnie  z  darami  swoich  
członków.  Umożliwia  to  każdemu  ochrzczonemu  podjęcie  właściwych  obowiązków  i  odegranie  swojej  roli  
w  misji  w  społeczeństwie  i  Kościele.  Raporty  wywołują  wiele  napięć  w  tym  obszarze.  Przykłady  obejmują  
powtarzające  się  doświadczenia  nadużywania  władzy,  piramidalne  struktury  zarządzania,  strach  przed  
konfliktem,  który  skłania  ludzi  do  ukrywania  problemów  zamiast  ich  rozwiązywania,  oraz  przybycie  
nowego  proboszcza,  który  narzuca  nowy  kierunek,  odwrotny  do  tego,  który  był  wcześniej  podjęte  w  parafii.

*

na  przykład  sobory  złożone  z  wybranych  parafian  –  bo  synodalny  wymiar  zarządzania  jest  obecnie  zależny  
od  dobrej  woli  biskupów.  Po  drugie,  o  rzeczywistą  pomocniczość  z  delegowanym  podejmowaniem  decyzji  
na  odpowiednim  szczeblu,  a  nie  tylko  delegowanymi  zadaniami.  Po  trzecie,  aby  świeccy  powołani  na  
odpowiedzialne  stanowiska  otrzymali  odpowiednie  szkolenie,  z  którego  mogliby  skorzystać  także  wszyscy  
katolicy.  Chodzi  tu  o  przyjęcie  nauczania  Soboru  Watykańskiego  II  o  Kościele.

Zarządzanie  kościołem  nie  powinno  polegać  przede  wszystkim  na  dobrej  administracji,  ale  raczej  na  
docenianiu  darów  ludzi  i  przyjmowaniu  tego,  co  każdy  może  zaoferować  społeczności.

Na  poziomie  diecezjalnym  były  trzy  rodzaje  próśb.  Po  pierwsze,  dla  prawdziwych  nowych  struktur  władzy  –

Ci  zmarginalizowani  ludzie  wyrażają  tęsknotę  zarówno  za  dawaniem,  jak  i  otrzymywaniem.  W  tym  świetle,

Diecezja  Evry  –  Corbeil-Essonnes

Wspólnota  Sapel,  Diecezja  Chambéry

Ludzie  martwią  się  o  reprezentację.  Potrzebna  jest  różnorodność  społeczno-kulturowa  i  pokoleniowa,  aby  
rozeznanie  było  jak  najbardziej  sprawiedliwe  i  obiektywne.

Oczywiście  niektóre  aspekty  są  paradoksalne.  Chrześcijanie  chcą  wziąć  na  siebie  większą  rolę  w  refleksji  i  
większą  odpowiedzialność,  ale  w  wielu  sprawozdaniach  dostrzega  się  trudność  w  zaangażowaniu  na  
dłuższą  metę.
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Dlaczego  kościół  jest  smutny?  Msza  jest  za  długa,  za  dużo  słów.  Cały  czas  słuchasz  i  nie  rozumiesz.  
Modlitwa  w  KT  jest  prostsza,  śpiewamy,  ruszamy  się,  przygotowujemy,  tak  jest  lepiej.

*

Wreszcie  jest  tak  wiele  komentarzy  wyrażających  głęboką  niezgodę  na  odmowę  pozwolenia  dziewczętom  
służyć  przy  ołtarzu  lub  kobietom  wstępu  do  chóru  na  nabożeństwa  liturgiczne,  że  nie  mamy  wątpliwości  
co  do  rzeczywistego  cierpienia  i  pilnej  potrzeby  zajęcia  się  tym  tematem. .

2.5.  Liturgia:  wyrażanie  głębi  i  wspólnoty

Jezusowi  udało  się  świętować,  dużo  się  modlił.

Wiele  raportów  wspomina,  że  liturgia  eucharystyczna  jest  centralnym  elementem  żywej  wiary  katolików.  
Niektórzy  –  na  przykład  ci,  którzy  są  szczególnie  przywiązani  do  mszału  rzymskiego  z  1962  r.  (stary  ryt)  –  
pragną  celebracji  Mszy,  która  lepiej  zaspokoi  ich  pragnienie  wewnętrznego  odświeżenia.

Gdy  tylko  wchodzę  do  kaplicy,  odnajduję  moich  braci  i  siostrę,  jestem  tylko  jedną  z  wielu  w  silnym  
poczuciu  komunii.  Wszystkie  trudności  tygodnia  znikają  jak  magia.

Dzieci  w  klasie  katechizmu,  Diecezja  Autun

Raporty  podkreślają  również  fakt,  że  Eucharystia  jest  niezbędna  dla  samego  składu  wspólnot.  Jednak  w  
wielu  miejscach  liturgia  wydaje  się  być  źródłem  napięcia  między  duszpasterską  elastycznością  i  
przywiązaniem  do  rytuału  oraz  między  szacunkiem  dla  skarbów  liturgicznej  symboliki  a  pytaniami  
stawianymi  przez  język,  który  dla  wielu  stał  się  niezrozumiały.

Duszpasterstwo  więzienia  w  Caen

Te  słowa  łączą  w  sobie  trzy  aspiracje.  Pierwsza,  o  której  już  wspomniano,  wzywa  do  szerszej  różnorodności  
liturgii,  która  obejmuje  nabożeństwa  słowa,  czasy  modlitwy,  które  stanowią  centralne  miejsce  na  refleksję  
nad  pismami  świętymi.  Drugi,  rzadziej  wymieniany,  przypomina  o  znaczeniu  pielgrzymek  i  pobożności  
ludowej.  Trzecia  wzywa  do  odnowienia  formacji  liturgicznej,  aby  uporać  się  z  tym,  co  wiele  raportów  
odnotowuje  jako  nieprzenikliwość  języka  obecnie  używanego  w  Kościele.

W  wielu  raportach  zauważa  się  również,  że  liturgia  może  być  dobrą  okazją  do  przyciągnięcia  ludzi  do  
wspólnoty.  Uwidacznia  się  to  w  odniesieniu  do  najsłabszych,  zwłaszcza  w  przypadku  przystosowania  się  
do  niesprawności  (takich  jak  głuchota),  gdzie  nadzieja  na  powitanie  jak  siostra  lub  brat  jest  często  
zawiedziona.  To  samo  dotyczy  dzieci:  często  chcą  być  włączone  w  przygotowanie  i  celebrowanie  liturgii,  
ale  czują  się  pominięte  przez  społeczności  zdominowane  przez  starsze  pokolenia.

Pobożność  tego  więźnia  mówi  o  liturgii  jako  konkretnym  symbolu  rzeczywistości  Kościoła.  Uwielbienie  
Boga  okazuje  się  być  głębokim  doświadczeniem,  które  przemienia  trudności  codziennego  życia  i  pomaga  
Mu  radzić  sobie.  To  także  czas  wspólnoty  i  komunii  z  innymi.  Ten  dwojaki  cel  jest  szeroko  widoczny  w  
raportach.

3.  Żyć  jak  bracia  i  siostry  w  Chrystusie
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Raporty  często  wyrażają  brak  bliskości  i  pragnienie  wspólnoty.  W  wielu  diecezjach  brak  bliskości  w  obecnym  
modelu  parafialnym,  który  obejmuje  coraz  większe  obszary.  W  wielu  raportach  zauważa  się,  że  wola  
misjonarska  szerzenia  Ewangelii  i  przyjmowania  ludzi  jest  uzależniona  od  możliwości  nawiązania  bliskich  
relacji  duszpasterskich  z  możliwymi  do  zidentyfikowania  osobami.  Kilka  diecezji  wiejskich  biło  na  alarm,  
ponieważ  niedawna  historia  Kościoła  w  tych  miejscach  była  doświadczana  jako  postępujące  wycofywanie  
się,  co  spowodowało  prawdziwe  cierpienie.

Nie  możemy  bać  się  wyjść  i  znaleźć  tych,  którzy  boją  się  wejść,  nie  możemy  przestać  szukać  najbiedniejszych  
i  spojrzeć  inaczej,  aby  Kościół  był  bardziej  gościnny  dla  najbiedniejszych.

Kościół  musi  być  otwarty  i  wychodzić  do  ludzi,  poświęcać  czas  na  poznawanie  ludzi  i  słuchanie.  Musi  
pozwolić  wszystkim  mówić  i  być  Kościołem,  który  zachęca  wszystkich,  aby  światło  i  pokój  zalały  serca  i  
umysły.  Kościół,  który  nikogo  nie  osądza.

W  rezultacie  pragnienie  wspólnoty  zrodziło  wiele  różnych  sugestii  dotyczących  wspólnoty  na  poziomach  
innych  niż  parafia.  W  tym  kontekście  wspomniano  o  ruchach.  Dają  one  katolikom  różnorodne  możliwości  
spotkania  się  i  umocnienia  swojej  wiary.

Bractwo  La  Pierre  d'Angle

Miejsce  Zgrupowania  i  Słowo  Ubogich,  Diecezja  Arras

Przede  wszystkim  wiele  raportów  popiera  ideę,  że  tworzenie  małych  grup  wspólnotowych  byłoby  
odpowiednią  skalą  dla  dzisiejszego  życia  Kościoła.  Podają  przykłady  wspólnot  w  wiosce  lub  sąsiedztwie,  
które  mogą  spotykać  się  w  celu  refleksji  nad  Słowem  Bożym,  wsparcia  słabszych  lub  spotkania  z  tymi,  
którzy  rzadko  znajdują  swoje  miejsce  w  systemie  parafialnym.  To  kreatywne  przestrzenie  na  długoterminowy  
staż.

Strach  przed  przyjęciem,  głoszeniem  Ewangelii  i  spotkaniem  z  ludźmi  może  sparaliżować  wspólnoty  
chrześcijańskie.  Ale  zmarginalizowani  ludzie,  którzy  tworzą  tę  grupę,  pokazują,  jak  bardzo  boją  się  inni  
ludzie  zbliżać  się  do  Kościoła,  ponieważ  czują  się  niegodni  lub  niepożądani.  To,  że  obie  te  rzeczy  są  
prawdziwe,  było  szeroko  wyrażane  i  inspiruje  Kościół  do  pielęgnowania  wspólnoty.

Powszechnie  podzielano  nadzieje  wyrażone  przez  członków  grupy  „Place  et  Parole  des  Pauvres” (Przestrzeń  
i  Słowo  Ubogich).  Niewątpliwie  ich  sytuacja  sprawiła,  że  ich  pragnienie,  by  wysłuchał  ich  Kościół,  stało  się  
tym  bardziej  naglące.  Wiązało  się  to  z  chęcią  znalezienia  nieoceniającego  wsparcia  w  społecznościach  
katolickich.  W  społeczeństwie  przesiąkniętym  obrazami  i  działaniami,  ale  z  niezliczonymi  problemami  i  
zmartwieniami,  zdolność  przyjmowania  i  zachęcania  jest  najlepszym  świadectwem  Chrystusa,  jakie  możemy  
ofiarować.

Radości  Kościoła  są  zasadniczo  związane  z  doświadczeniem  grupowym  (służby,  modlitwy  itp.)  w  małej  
wspólnocie  lub  wspólnocie.  […]  Radość  polega  również  na  tym,  że  jest  się  bezwarunkowo  wysłuchanym  i

*

3.1.  Oferowanie  stypendium
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Wspólnota  Taizé

Diecezja  Tuluzy

Znaczenie  pracy  grupowej,  doświadczania  prawdziwej  solidarności,  abyśmy  mogli  naprawdę  być  wspólnotą.

słuchanie  innych.  Te  małe  grupy  stypendialne  to  przyjazne  miejsca,  w  których  możemy  doświadczyć  
wspólnoty,  której  brakowało  nam  podczas  pandemii.

Uznaje  się  problemy  nawiązania  dialogu  z  tymi,  którzy  nie  uznają  siebie  w  Kościele  katolickim,  ale  dialog  
jest  równie  trudny  między  katolikami.  Wiele  raportów  wspomina  o  tych  dwóch  poziomach  trudności.  
Zachęca  się  Kościół  do  rozwijania  kultury  słuchania  i  dialogu,  aby  katolicy  byli  bardziej  skłonni  do  
nawiązania  dialogu  z  innymi.

Przyglądając  się  odpowiedziom  młodszych  pokoleń,  nie  było  wspólnych  wątków,  chociaż  były  bardzo  
wyraźne  różnice  emocjonalne.  Niektórzy  nastolatki  lub  młodzi  dorośli  wyrażali  entuzjazm  i  zaufanie  do  
Kościoła.  Wielu  innych  powiedziało,  że  mają  nadzieję  na  Kościół,  który  byłby  bardziej  dostępny  i  przyjazny  
na  wszystkich  poziomach.  Chcieli  języka,  który  mogliby  lepiej  zrozumieć,  bardziej  otwarte  i  przyjazne  
społeczności,  które  byłyby  w  stanie  zaoferować  prawdziwe  duchowe  odświeżenie.

Wspólna  kawa,  wspólne  drinki...  Dobra  zabawa  jako  społeczność.

Diecezja  Quimper  i  Léon

*

3.2.  Pielęgnowanie  słuchania  i  dialogu

Z  drugiej  strony  często  słyszano  cierpienie  osób,  które  czują  się  wykluczone  ze  wspólnot  i/lub  
sakramentów.  Dotyczyło  to  osób  homoseksualnych,  rozwiedzionych  i  żyjących  ponownie  w  związku  
małżeńskim  oraz  tych,  którzy  byli  świadkami  takich  wykluczeń.  Według  bardzo  wielu  relacji  te  wyłączenia  
są  poważnym  przeciwieństwem  Ewangelii.

Proces  synodalny  pokazał,  że  słuchanie,  dialog  i  przebaczenie  są  niezbędne  do  pogłębiania  relacji.

Nasze  różnice  nie  tkwią  tylko  w  szczegółach.  […]  Każdy  powinien  mieć  pokorę,  by  uznać,  że  to,  co  może  
być  ważne  dla  jednej  osoby,  może  być  mniej  ważne  dla  innej,  ale  wszyscy  jesteśmy  braćmi  i  siostrami  w  
Chrystusie.  Nie  chodzi  o  życie  obok  siebie  i  tworzenie  klanów  podobnych  ludzi,  którzy  nie  rozmawiają  z  
innymi.  Musimy  pracować  razem,  aby  zbliżyć  się  do  Chrystusa  i  usłyszeć,  co  każdy  ma  do  powiedzenia,  
abyśmy  mogli  osobiście  przemienić  się  poprzez  dyskusję.  Miejsca  przyjęcia  i  możliwości  słuchania  oraz  
dzielenia  się  doświadczeniami  mogą  ułatwić  tę  komunię.

Wiele  osób  podkreślało,  że  przyjęcie  Kościoła  musi  być  bezwarunkowe,  bez  osądu  i  uprzedzeń,  z  
szacunkiem,  pokorą  i  życzliwością.  […]  Każde  wykluczenie  z  sakramentów  związanych  z  czyimś  sposobem  
życia  budziło  niezrozumienie  i  smutek  i  wydawało  się  sprzeczne  z  przyjmowaniem,  jakie  praktykował  
Chrystus.
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Marzymy  o  Kościele  [...],  w  którym  Duch  Święty  może  działać  i  inspirować  nowe  rzeczy.  Kościoła,  który  jest  gotowy  
do  działania  wraz  ze  zmianami  w  naszym  społeczeństwie,  uwolniony  od  niektórych  obciążeń  w  sposobie  jego  
funkcjonowania,  zmierzający  zdecydowanie  do  jedności,  gdzie  ludzie  mogą  swobodnie  mówić,  zawsze  uważni  na  
najmłodszych  i  tych,  którzy  zostali  odrzuceni,  modlący  się  Kościół,  który  ufa  swojemu  Stwórcy  i  Zbawicielowi.

Poza  wzmianką  o  neutralnym  gruncie,  raporty  diecezjalne  nie  kwestionują  świeckiego  charakteru  instytucji  
publicznych,  ale  zauważają,  że  francuska  kultura  świecka  utrudnia  chrześcijanom  dawanie  otwartego  świadectwa  
Ewangelii,  a  nawet  mówienie  o  fundamentalnych  wyzwaniach  duchowych  życie  z  innymi.

Diecezja  Chartres

Diecezja  Chambery,  Maurienne  i  Tarentaise

W  tym  kontekście  misja  Kościoła  jest  prawie  zawsze  pojmowana  na  linii  dialogu  i  dzielenia  się  doświadczeniami  z  
dwóch  powodów.  Po  pierwsze,  ważne  jest,  aby  być  otwartym  na  dobre  rzeczy,  których  może  nas  nauczyć  
społeczeństwo,  w  którym  żyjemy.  W  ten  sposób  znajdujemy  kilka  odniesień  do  troski  o  środowisko,  którą  podzielają  
katolicy.  Po  drugie,  znaczna  liczba  relacji  jest  przesiąknięta  świadomością,  że  głęboka  pokora  wpływa  na  świadectwo,  
jakie  Kościół  może  dawać,  i  na  służbę,  jaką  jest  w  stanie  zaoferować.  Jakakolwiek  próba  udzielania  lekcji  jest  obecnie  
nie  do  przyjęcia  właśnie  dla  tych,  do  których  chciałoby  się  przemawiać.  Liczne  prośby  o  szkolenie  w  zakresie  
słuchania  i  dialogu  pokazują,  że  badania  są  w  porządku.

Wiele  raportów  podkreślało  również  znaczenie  „neutralnego  gruntu”,  miejsc  mających  na  celu  umożliwienie  dialogu  
z  niechrześcijanami,  miejsc,  w  których  można  by  spotkać  ludzi,  którzy  normalnie  nie  wstąpiliby  do  Kościoła.  Jest  to  
tym  ważniejsze,  że  język,  którym  posługuje  się  Kościół  i  jego  pasterze,  wydaje  się  tak  oderwany  od  doświadczenia  
codziennego  życia,  że  wielu  ludziom  trudno  go  zrozumieć.  Wszystko,  co  umożliwia  katolikom  spotkanie  z  sąsiadami  
lub  współmieszkańcami  ze  wsi,  jest  podkreślane  w  raportach  jako  ważne.  „Neutralny  grunt”  obejmuje  również  
miejsca,  w  których  bardzo  wielu  katolików  angażuje  się  w  pracę  społeczną  wspierając  zagrożone  rodziny,  osoby  
chore,  migrantów  itp.

Zauważyliśmy  w  raportach  dwie  szczególnie  stymulujące  aspiracje,  które  są  ze  sobą  ściśle  powiązane:  Słowo  Boże  
(część  I)  i  wspólnota  (część  III).  Słowo  Boże  jest  uznawane  za  źródło  sensu,  duchowego  postępu  i  komunii,  które  
Kościół  powinien  uczynić  bardziej  dostępnymi.  Wspólne  słuchanie  Słowa  tworzy  poczucie  wspólnoty,  które  można  
zaobserwować  w  różnych

Wreszcie,  ekumenizm  jest  rzadko  wymieniany  inaczej  niż  jako  niezaspokojona  aspiracja.  Jednak  gdziekolwiek  jest  
doświadczana,  okazuje  się  być  radosna  i  wzajemnie  ubogacająca  oraz  stanowi  znak  nadziei  dla  podzielonego  
społeczeństwa,  w  którym  żyjemy.

Wychowanie  katolickie  wydaje  się  być  okazją  do  obecności  Kościoła  i  otwartego  głoszenia  Ewangelii.

Diecezja  Saint-Brieuc  i  Tréguier

Wniosek
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sposoby.  Raporty  podkreślają,  że  należy  dołożyć  maksymalnych  starań,  aby  odbywało  się  to  jak  najbliżej  
domów  ludzi.  To  poczucie  wspólnoty  poprzez  słuchanie  i  dyskusję,  przy  jednoczesnym  dążeniu  do  wiernej  
odpowiedzi  na  prowadzenie  Ducha  Świętego,  znajduje  się  w  centrum  doświadczenia  synodalnego.

Aby  głosić  Słowo  Boże  przez  społeczność  i  we  wspólnocie,  Kościół  potrzebuje  wiarygodnych  znaków  
bliskości  Boga  (część  II).  Nie  są  to  cele  same  w  sobie,  ale  przyczyniają  się  do  uczynienia  całego  ciała  
Kościoła  „sakramentem”  wezwania,  jakie  Bóg  kieruje  do  naszego  człowieczeństwa.  Istnieje  już  wiele  
sposobów  na  urzeczywistnienie  tego  „marzenia”.  Podsycają  naszą  nadzieję  i  zapraszają  nas  teraz  do  
podjęcia  nowych  przemian.
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