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Ponowne  czytanie  doświadczenia  synodalnego

(Por.  Mc  10,44).

Niniejszy  raport,  który  przedstawiamy  jako  Konferencja  Episkopatu  Argentyny,  stara  się  na  kilku  
stronach  zsyntetyzować  niektóre  aspekty  pracy  ewangelizacyjnej  wspólnoty  chrześcijańskiej  obecnej  na  
terenie  Republiki  Argentyny.  Ten  naród  ma  nie  tylko  szeroką  geografię,  ale  współistnieje  w  nim  wiele  
rzeczywistości  kulturowych,  od  megamiast  po  małe  miejsca;  od  rdzennych  ludów  po  osadników  
wywodzących  się  z  różnych  prądów  migracyjnych,  ta  różnorodność  umożliwia  wielościenne  piękno,  które  
nie  zawsze  jest  wolne  od  napięć.  Konferencja  Episkopatu  Argentyny  składa  się  z  siedemdziesięciu  jeden  
(71)  Kościołów  partykularnych,  pięciu  (5)  z  nich  należących  do  obrządków  wschodnich,  biskupstwa  
wojskowego  i  sześćdziesięciu  pięciu  (65)  Kościołów  lokalnych.  Różnorodność  ta  podzielona  jest  na  osiem  
regionów  duszpasterskich  podzielonych  według  niektórych  geograficznych/

Jako  Konferencja  Episkopatu  Argentyny  (CEA)  otrzymaliśmy  wezwanie  na  Synod  2023  jako  Kairos  
iz  radością  i  entuzjazmem  mianowaliśmy  Marcelo  Daniela  COLOMBO,  arcybiskupem  Mendozy,  Cesara  
Daniela  FERNÁNDEZA,  biskupem  Jujuy  i  Ángela  José  MACÍNA,  biskupem  rekonkwisty,  jako  delegaci  biskupi  
ds.  narodowej  animacji  procesu  synodalnego.  Z  kolei  zwołali  delegatów  diecezjalnych  –  świeckich  kobiet  i  
mężczyzn,  księży  i  diakonów,  zakonników  i  zakonników  –  oraz  tych,  którzy  w  wirtualnych  instancjach  
modlitwy,  formacji,  refleksji  i  wymiany  informacji  zachęcali  do  lokalnych  procesów  w  celu  przedstawienia  
sprawozdania.  dla  każdego  okręgu  kościelnego,  co  później  znalazło  odzwierciedlenie  w  pracy  grupowego  
rozeznania  przez  Regiony  Duszpasterskie.

Wspólne  chodzenie  można  uznać  za  nutę  Kościoła  w  Ameryce  Łacińskiej,  która  została  wzmocniona  
od  czasu  utworzenia  Rady  Episkopatu  Ameryki  Łacińskiej  (CELAM).

kultury,  które  wskazują  na  wspólne  i  zróżnicowane  cechy.  Próba  wyjaśnienia  tego  bogactwa  polega  na  tym,  
że  mamy  do  czynienia  z  wkładem  procesu  synodalnego.

c.

Od  Soboru  Watykańskiego  II,  jako  Kościół  pielgrzymujący  w  Argentynie,  również  konsolidujemy  tę  wspólną  
podróż.  Niektóre  z  prawie  70  diecezji  i  innych  okręgów  kościelnych  w  kraju  organizowały  synody  lub  
zgromadzenia  diecezjalne  w  ciągu  swojej  historii.  Wspólnoty  zachowują  wdzięczną  pamięć  za  te  wspólne  
rozeznania,  które  wywołały  głęboką  odnowę  duszpasterską  i  pozwoliły  ożywić  misję  w  oparciu  o  pełne  
wiary  rozeznanie  historii  lokalnej.  Z  drugiej  strony  dla  innych  synod  stanowi  nowe  doświadczenie,  które  
rzuca  wyzwanie  jego  organizacji.

b.

a.

„Kto  chce  być  pierwszym,  niech  
będzie  sługą  wszystkich”

W  2015  roku  wezwanie  papieża  Franciszka  do  pogłębienia  synodalności  zainspirowało  
zorganizowanie  różnych  synodów  diecezjalnych  w  tym  kraju.  Zdarzają  się  przypadki,  w  których  zainicjowane  
procesy  lokalne,  propozycja  udziału  w  Zgromadzeniu  Kościelnym  Ameryki  Łacińskiej  (2021)  oraz  
przygotowania  do  Synodu  2021-2023  znalazły  sposoby  na  wzajemne  wyartykułowanie  i  ubogacenie.  Inne  
doświadczenia  zamiast  tego  były  następstwem  pracy  bez  większego  związku.  Czasami  wnioski  wyciągnięte  
w  poprzednim  zaproszeniu  służyły  jako  wkład  dla  kolejnych  instancji.

WPROWADZANIE
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1  zaledwie  30  Dokumentu  Przygotowawczego  i  zawarte  w  pkt  5.3  Vademecum.

2

Liczby  w  nawiasach  odnoszą  się  do  dziesięciu  jąder  tematycznych  wskazanych  w  liczbie

W  cudzysłowie  i  kursywą  umieszczono  wyrażenia  dosłowne,  zaczerpnięte  z  raportów  2  różnych  diecezji.  Wybrane  wyrażenia  są  reprezentatywne  dla  opinii  uogólnionych.

KORPUS  SYNTEZY
Rozeznanie  zebranych  składek

Niektórzy  uczestnicy  procesu  podkreślali  nowość ,  jaką  przyniosło  korzystanie  z  sieci  
społecznościowych  i  formularzy  internetowych  wykorzystywanych  w  konsultacjach,  które  były  szeroko  
stosowane  w  najbardziej  krytycznych  momentach  odosobnienia  z  powodu  pandemii  COVID.

Ostatnim  krokiem  na  tej  drodze,  po  pracy  diecezjalnej,  było  powołanie  zespołu  ekspertów  
złożonego  z  przedstawicieli  różnych  rzeczywistości  kościelnych  i  dziedzin  zawodowych  w  celu  
przygotowania  tego  podsumowania.

3  Centrum  ewangelicznego  orędzia  głosi,  że  Bóg  nas  kocha  i  że  w  Jezusie  wychodzi  nam  na  spotkanie,  
aby  nas  odkupić.  Wszyscy  ochrzczeni  są  zaproszeni  do  dzielenia  się  nadzieją  Dobrej  Nowiny  o  Królestwie  
Bożym.  Jednocześnie  Duch  przynagla  nas,  aby  nasz  sposób  życia  świadczył  o  tym,  co  głosimy  słowem.

Jest  to  jedna  z  osi,  które  diecezjalne  sprawozdania  podkreślają  jako  istotne,  albo  dlatego,  że  żyją  
owocami  praktykowania  tego  doświadczenia,  albo  dlatego,  że  dążą  do  poprawy  w  tym  aspekcie.  
Mówiono:  „nastąpiło  otwarcie  serca  do  słuchania  i  zmotywowane  przestrzenie  słuchania”2.

oraz.

2

4  Chcemy,  aby  nasze  słuchanie  było  uczłowieczające,  aby  mieć  braterski  czas,  aby  zająć  się  tymi,  którzy  
chcą  być  wysłuchani  w  ich  potrzebach.  Słuchanie,  tak  jak  Jezus,  z  serca  przyjmującego  życie  takim,  jakie  
jest,  i  uczenie  się  redukowania  naszych  uprzedzeń.  Słuchanie  nabiera  kształtu  przede  wszystkim  wtedy,  
gdy  zwracamy  uwagę  na  przeszkadzające  nam  głosy.

d.

WEZWANIE  DO  SŁUCHANIA  I  NAUKI  DIALOGU  (2  i  3)1

f.

1  Główne  idee.  Słuchanie  siebie  nawzajem  jest  pierwszym  krokiem  w  budowaniu  Kościoła  synodalnego,  
ale  wymaga  otwartego  umysłu  i  serca,  bez  uprzedzeń.  Słuchaj  Ducha,  który  pomoże  nam  słuchać  
naszych  współtowarzyszy  podróży.  Wszyscy  jesteśmy  zaproszeni  do  przemawiania  z  odwagą  i  parezją,  
to  znaczy  z  wolnością,  prawdą  i  miłością.

Na  spotkaniach  delegatów,  zarówno  wirtualnych,  jak  i  bezpośrednich,  promowano  kreatywność  
w  diecezjalnej  organizacji  procesów  słuchania,  nagrywania,  rozeznawania,  refleksji  i  syntezy.  Każda  
diecezja  miała  swobodę  działania  w  zbieraniu  głosów  i  wyciąganiu  wniosków,  zgodnie  z  jej  zasobami,  
realiami  geograficznymi  i  duszpasterskimi,  a  nawet  wcześniejszymi  historycznymi  i  niedawnymi  
doświadczeniami  w  procesach  o  tych  cechach.

Duch  Święty  rezonuje  w  nas,  prosząc  nas,  abyśmy  opuścili  więzienie,  przez  które  czasami  
przechodzimy  jako  Kościół.  Słuchanie  oznacza  chęć  uczenia  się  od  drugiego,  bycia  przez  niego  
przemienionym.  Wymaga  głębokiego  nawrócenia,  które  pozwala  na  spotkanie  z  Jezusem  iz  bliźnim.  Nie  
jest  strategią  przekazywania  niezmiennego  przesłania.  Słuchanie  i  rozeznawanie  idą  w  parze.

Machine Translated by Google



Rzeczywistość  jest  zróżnicowana  w  różnych  diecezjach,  a  wyzwania  wskazują  na  to,  aby  iść  
razem  jako  Kościół  wychodzący,  misyjny  i  odnowiony.  Cieszyliśmy  się  z  propozycji  papieża  Franciszka,  
który  stawia  kwestię  synodalności  jako  priorytet  w  zakresie  normalnego  funkcjonowania  Kościoła.  
Pierwsze  dwie  reakcje  to:  z  jednej  strony  zaakceptowanie  potrzeby  synodalności,  to  znaczy  chodzenie  
razem,  słuchanie  siebie  nawzajem,  jako  wspólnota,  ale  także  słuchanie  świata,  ludzi  w  ich  specyficznych  
sferach,  odkrywanie  i  rozróżnianie  znaków  czasów.  Generalnie  brakowało  znajomości  drogi  synodalnej,  
co  utrudniało  jej  zrozumienie  jako  istotnej  cechy  bycia  Kościołem.  Proces  synodalny  ukazuje  nam  
Kościół,  który  przybiera  różne  oblicza  i  jest  zaproszeniem  do  myślenia  o  synodalności  z  różnych  trybów  
kościelnych,  ponieważ  synodalność  nie  jest  jednoznaczna:  „Chociaż  tryb  synodalny  był  promowany  w  
różnych  diecezjach,  okazuje  się,  że  nie  jest  tak  łatwo  jest  określić  interakcje  między  różnymi  
protagonistami  kościelnymi:  niektórzy  domagają  się  większej  obecności  i  duchowego  towarzyszenia  ze  
strony  kapłana,  dowartościowując  jego  rolę  proboszcza  i  przewodnika  parafii;  wiele  z  nich  mówi  o  
klerykalizmie,  który  nie  przynosi  dobra”.

Szczery,  otwarty  i  pełen  szacunku  dialog  jest  bramą  do  rozeznania.  Jesteśmy  wezwani  do  formowania  
się  do  prowadzenia  braterskiego  dialogu,  który  otwiera  nasze  serca  i  zachęca  nas  do  bycia  twórcami  
mostów,  a  nie  murów,  w  sposób  szczególny  między  braćmi  pochodzącymi  z  różnych  kultur.  Duch  
pobudza  nas  do  pracy  na  rzecz  komunikacji,  która  sprzyja  komunii  i  która  pomaga  nam  „rozpoznać  
konflikty  naszej  wspólnoty  i  zainicjować  proces  pojednania”.  Widzimy  radość  wielu,  którzy  czują  się  
wysłuchani  i  przyjęci  jako  pełnoprawni  członkowie  Ludu  Bożego.  Zwracamy  szczególną  uwagę  na  
znaczenie  słuchania  ofiar  wykorzystywania  seksualnego  w  Kościele  oraz  kadry  nauczycielskiej  i  
niepedagogicznej  w  szkołach  katolickich.

7

II…  KTÓRY  PROSI,  ŻEBY  NAWRÓCIĆ  SIĘ  DO  KOŚCIOŁA,  KTÓRY  CHODZI  
RAZEM  (1,  7,  8,  9  i  10)

8

Pomimo  tego,  że  zauważamy,  że  „brak  słuchania  wyróżnia  się  w  naszych  wspólnotach”  i  „istnieją  
trudności  w  nawiązywaniu  szczerego  dialogu  i  wsłuchiwania  się  w  świat”,  marzymy  o  Kościele,  który  
słucha  wszystkich  ludzi,  nikogo  nie  wykluczając ,  zwłaszcza  cierpiąca  ludzkość.  Słuchać  tych,  którzy  
przeżywają  trudne  chwile  w  swoim  życiu  z  powodu  choroby,  utraty  bliskich  lub  pozbawienia  wolności.

Duch  Boży  zaprasza  nas  do  przebycia  drogi  wiary  i  dobra,  odczuwania  i  bycia  świadkami  
serdecznej  bliskości  Jezusa.  Wzywa  nas  wszystkich,  którzy  są  ochrzczeni,  aby

6  głównych  pomysłów.  W  Kościele  i  społeczeństwie  dzielimy  drogę  z  innymi  chrześcijanami  różnych  
wyznań,  z  którymi  łączy  nas  ten  sam  chrzest.  W  ten  sposób  budujemy  Kościół,  który  promuje  dialog,  
uczestnictwo  i  współodpowiedzialność.  W  tym  synodalnym  stylu  rozpoznajemy  z  pomocą  Ducha  
Świętego,  co  mówi  nam  wspólnota  i  podejmujemy  decyzje.  Synodalność  oznacza  otwartość  na  zmiany,  
szkolenia  i  ciągłe  uczenie  się.

5  Wielokrotnie  doświadczamy  napięć  między  różnymi  aktorami  życia  kościelnego,  ponieważ  nie  zawsze  
doceniamy  bogactwo  spotkania;  W  konsekwencji  artykulacja  celów  i  zadań  jest  wyzwaniem,  z  którym  
musimy  się  zmierzyć.  W  społecznościach  dominuje  piramidalny  schemat  komunikacji,  nie  zawsze  
zrozumiały  dla  odbiorców  komunikatu:  „Nie  każdy  ma  takie  same  możliwości  uczestniczenia  i  
wypowiadania  się”.  Odkryliśmy,  że  ten  schemat  utrudnia  dialog  i  sprzyja  ograniczeniu  naszych  pomysłów  
oraz  uniemożliwia  słuchanie  innych  głosów.  Jednak  na  ścieżce  synodalnej  nauczyliśmy  się,  że  wychodząc  
od  cierpliwego  i  pełnego  szacunku  słuchania,  można  przezwyciężyć  różnice  zdań  i  zbudować  jedność  
wspólnoty.

3
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9  Pamiętamy  drogi  przebyte  jako  wspólnota  w  duszpasterstwie  organicznym  lub  wspólnym,  które  były  
poprzednikami  tych  procesów  synodalnych.  Odkryliśmy,  że  lubimy  ten  sposób  bycia  Kościołem.  
Poprzednie  doświadczenia  synodalności  wzbogacają  to  nowe  wezwanie  do  odnowienia  synodalności.  
Przykładem  jest  św.  Brochero  i  tak  wielu  ludzi,  którzy  wyruszyli  na  drogi,  aby  siać  wiarę  chrześcijańską;  
a  także  bliżsi  towarzysze  w  czasie,  jak  bp  Maletti,  tak  pamiętany  i  ceniony  w  diecezji  Merlo-Moreno.  Nie  
zapominamy,  że  życie  wiary  naszych  narodów  zostało  wzbogacone  wkładem  różnych  przejawów  
religijności  ludowej,  które  wyrażają  bliskość  z  Jezusem  i  Maryją,  a  nawet  zostało  zapłodnione  krwią  
męczenników  Zenta,  prałata  Angelleli  i  Męczennicy  La  Rioja.

11

Słowo  „droga”  i  wyrażenie  „być  w  drodze”  były  słowami  kluczowymi  w  raportach  regionalnych.  
Te  wyrażenia  nawiązują  do  faktu,  że  przeprowadzamy  nowy  proces,  który  nazywamy  Kościołem  
wychodzącym.  Czujemy,  że  „chodzenie  jest  także  słuchaniem  i  dzieleniem  się”  i  że  każda  wspólnota  jest  
powołana  do  bycia  „przystankiem  spacerowiczów  popędzanych  do  dawania  chleba  i  katechizmu”.  
Chcemy  zbudować  Kościół,  który  będzie  bardziej  towarzyski,  który  wie,  jak  stawiać  się  na  równi  ze  
społeczeństwem,  ale  wymaga  się  również  towarzystwa  we  wspólnotach.  Chcemy,  aby  „księża  byli  
prawdziwymi  braćmi”  i  mamy  nadzieję,  że  w  coraz  większym  stopniu  „Kościół  jest  tam,  gdzie  są  ludzie”.

12  Synodalność  to  znacznie  więcej  niż  parlament,  to  chęć  rozpoznania  w  jedności  woli  Bożej  w  znakach  
czasu.  Życie  jest  podróżą  i  musi  być  zawsze  rozeznane,  co  oznacza  przekształcenie  naszych  
duszpasterskich  sposobów  na  styl  bardziej  synodalny.

aktywny  udział,  aby  kochać  i  służyć,  chętny  do  nauki,  zmiany  i  bycia  kreatywnym.

Wyrażamy  nasze  pragnienie  współodpowiedzialności  w  Kościele  wychodzącym  i  przekształcenia  13  każdej  z  naszych  parafii  we  wspólnotę  wspólnot  w  kluczu  synodalnym.  Chcemy  przejąć  
współodpowiedzialność  w  misji,  uświadamiając  sobie  bycie  protagonistami,  czyli  nie  tylko  bycie  w  niej,  
ale  także  „branie  udziału”.

Cenimy  chrzest  jako  punkt  wyjścia  do  bycia  aktywnym  (synodalnym)  członkiem  Ludu  Bożego  i  
parafii  –  uprzywilejowane  miejsce  spotkań,  komunii  i  misji  –  jako  miejsce  formowania  się  jako  Kościół  i  
praktykowania  synodalności.  Czujemy  wspólne  pragnienie,  aby  móc  iść  razem  jako  lud  Boży,  a  
jednocześnie  zdajemy  sobie  sprawę,  że  żywa  daliność  zatokowa  jest  pilną  potrzebą  historyczną.  W  
spotkaniu  z  bratem,  z  którym  dzielimy  życie,  odkrywamy,  że  jesteśmy  wezwani  do  wspólnego  kroczenia  
w  kierunku  Królestwa  Bożego.

14  Ważne  jest  zbudowanie  synodalnego  modelu  instytucjonalnego  jako  eklezjalnego  paradygmatu  
destrukturyzacji  władzy  piramidalnej,  która  faworyzuje  jednoosobowe  zarządzanie.  Ponieważ  jedyną  
uprawnioną  władzą  w  Kościele  musi  być  władza  miłości  i  służby,  tak  jak  uczynił  to  Pan.

Wiara  mówi  nam,  że  żyjemy  w  „dogodnym  czasie” (a  kairós)  wiosennej  i  jednocześnie  stanowiącej  
wyzwanie.  Prosimy  Ducha  Świętego,  aby  pomógł  nam  być  świadkami  łaski  Bożej  dla  dzisiejszej  kultury.

Ewangelia  daje  nam  klucz:  „Kto  chce  być  pierwszy,  musi  być  sługą  wszystkich” (por.  Mk  10,44).  W  tym  
celu  potrzebny  jest  proces  nawrócenia  serca,  aby  żyć  synodalnością  z  odwagą  i  wolnością.  Praktyka  
przewodnictwa  synodalnego,  uważnego  na  słuchanie  i  kreatywność,  zachęca  i  sprzyja  formowaniu  
świeckich  posług.  Z  radością  potwierdzamy,  że  tam,  gdzie  poczyniono  postępy  w  tej  modalności,  proces  
ten  doprowadził  do  większego  zaangażowania  różnych  instancji  diecezjalnych,  z  większą  liczbą  cech  
duszpasterskich,  dążących  do  wspólnego  rozeznawania  i  towarzyszenia  sobie  nawzajem  w  podróży.  
Dzięki  temu  ludzie,  którzy  przyłączają  się  do  działalności  Kościoła,  czują  się  mile  widziani.  Odradza  się  
świadomość  wdrażania  lub  wzmacniania  funkcjonowania  istniejących  w  naszym  Kościele  organów  
współodpowiedzialności  wspólnotowej,  zarówno  na  poziomie  diecezjalnym,  jak  i  parafialnym,  takich  
jak  rady  duszpasterskie,  administracyjne  i  gospodarcze.
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Rozeznanie  poszerza  naszą  zdolność  słuchania  Ducha,  bliźniego  i  rzeczywistości.  Czasami  
trudno  jest  nam  znaleźć  pole  do  realizacji  w  naszych  społecznościach  i  rozeznajemy  i  podejmujemy  
decyzje  na  bieżąco  i  zgodnie  z  możliwościami  każdej  osoby,  każdej  grupy.  Z  tego  powodu  uważamy  
za  bardzo  ważne  tworzenie  przestrzeni  stałego  dialogu  i  konsultacji,  które  w  rezultacie  prowadzą  
do  bardziej  organicznego  duszpasterstwa  w  synodalnej  jedności  całego  Ludu  Bożego.  Na  przykład  
sobory  duszpasterskie  diecezji  i  parafii  wydają  się  odpowiednie  do  tego  celu  i  są  niejako  sposobem  
łączenia  procesów  synodalnych  w  ramach  planów  duszpasterskich.

W  tym  celu  należy  promować  więcej  spotkań  ekumenicznych  z  innymi  kościołami  chrześcijańskimi,  
podkreślając  to,  co  nas  łączy.  Podobny  wysiłek  należy  podjąć  w  dialogu  międzyreligijnym  z  innymi  
sposobami  życia  sacrum.  W  tym  aspekcie  spotkanie  z  ludami  tubylczymi  wydaje  się  nam  
fundamentalne,  posiadaczom  duchowości,  która  ma  wiele  do  nauczenia  cywilizacji  niszczącej  
„wspólny  dom”.  Cenimy  wielki  skarb  hojności  i  życzliwości,  jaki  istnieje  wśród  niewierzących  i  
niepraktykujących.  Dlatego  pilnie  potrzebujemy  formować  agentów  stosunków  ekumenicznych,  
międzyreligijnych  i  międzykulturowych.

18

16

Zwracamy  uwagę,  że  diecezjalne  zgromadzenia  duszpasterskie  są  spotkaniami  braterskimi,  w  których  we  wspólnocie  rozeznaje  się  diecezjalną  drogę  duszpasterską,  otwartą  dla  wszystkich,  
którzy  chcą  uczestniczyć:  świeckich,  księży,  osób  konsekrowanych  oraz  przedstawicieli  ruchów  i  
instytucji  wychowawczych  różnych  wspólnot  diecezjalnych.

Zauważamy,  że  jedną  z  głównych  przeszkód  dla  synodalności  jest  kultura  duchowna.  Oczekujące  wyzwanie,  które  znajduje  odzwierciedlenie  w:  walce  i  nadużywaniu  władzy,  
infantylizującym  stylu  przywództwa,  kontroli  i  inwigilacji,  instytucjonalnym  biurokratyzacji,  
autorytarnej  samowystarczalności,  autoreferencyjności,  mentalności  wyższości,  władzy  niesłużącej  
wiernym,  skoncentrowaniu  na  modelu  Kościoła  na  kapłanów.  Zniszczenie  tego  modelu  kościelnego  
nie  będzie  możliwe,  jeśli  seminaria  i  duchowni  już  wyświęceni  nie  zdecydują  się  naprawdę  i  
definitywnie  nawrócić  swojej  mentalności,  aby  ćwiczyć  się  w  sprawowaniu  przywództwa  
synodalnego.  Niezbędne  jest  „promowanie  i  towarzyszenie  świeckim,  aby  jako  lud  Boży  odgrywali  
przewodnią  rolę  w  udziale  i  podejmowaniu  decyzji”.  Klerykalizm,  zarówno  duchownych,  jak  i  
świeckich,  zaczął  być  opisywany  jako  „...  przerażający  i  przerażający  autorytet”.  Jako  przykład  
powiedziano:  „kiedy  następuje  zmiana  księdza  w  parafii,  zamiast  rozpocząć  proces  słuchania  i  
poznawania  historii  wspólnoty,  przerywa  lub  eliminuje  procesy  dynamiki  wspólnoty”.  Wszyscy  
jesteśmy  wezwani  do  nawrócenia  się  od  postaw  duchownych,  promując  styl  uczestnictwa  i  komunii  
w  kierownictwie,  który  czyni  świeckich  nie  tylko  posłusznymi  dyspozycjami,  ale  prawdziwymi  
aktorami  i  protagonistami  ewangelizacji.  W  szczególności  przewartościowują  przywództwo  „kobiet  
w  kościele,  zajmowane  przez  nie  przestrzenie,  ich  miejsce  w  podejmowaniu  decyzji”.

20

„Chociaż  nie  mamy  wystarczającego  doświadczenia,  czym  jest  rozeznanie  i  jak  możemy  je  przeprowadzać  w  naszych  wspólnotach,  rozumiemy,  że  jest  to  pewny  sposób,  aby  otworzyć  się  na  
Ducha  i  określić  kroki,  które  musimy  podjąć”.  Uważamy  rozeznanie  nie  tylko  za  metodę,  ale  przede  
wszystkim  za  uprzywilejowany  sposób  życia,  umożliwiający  podejmowanie  decyzji  w  duchu  
synodalnym.  Jedna  wspólnota  powiedziała:  „Duch  pomógł  nam  zrozumieć…  że  rozeznanie  
wspólnotowe  jest  najwyższym  wyrazem  Kościoła  synodalnego”.  Chociaż  jest  to  jasne  z  
koncepcyjnego  punktu  widzenia,  uznaje  się,  że  z  praktyk  trzeba  wiele  wyhodować,  aby  osiągnąć  
ten  model.

Chociaż  czasami  przypadki  rozeznania  wydają  się  ciemne,  słuchanie

Bardziej  niż  kiedykolwiek  potrzebujemy  Kościoła  katolickiego,  który  wzrasta  w  szacunku  
dla  innych  form  wyrazu  religijnego.  Nie  popadajcie  w  praktykę  arogancji,  uznając  siebie  za  
posiadaczy  prawdy,  tracąc  braterskie  słuchanie,  a  wraz  z  nim  miłość,  zamykając  drzwi  tym,  którzy  
wierzą,  że  Kościół  katolicki  ich  pomija.  Byłoby  wielką  zmianą  dla  społeczeństwa,  gdyby  zobaczyli,  
jak  my,  chrześcijanie,  odnajdujemy  siebie  i  jesteśmy  bardziej  zjednoczeni.  Jedność  chrześcijan  
bardzo  przyczyniłaby  się  do  jedności  świata,  ukazując  w  dziełach,  że  dążymy  do  tego  samego  celu:  
kochać  Boga  i  bliźniego.  Pozytywnie  oceniamy  wspólną  działalność  naukową,  modlitewną  i  charytatywną.
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24  Dostrzegamy  pragnienie  poprawy  integracji  i  komunikacji  w  Kościele  zarówno  między  wspólnotami  
kościelnymi,  jak  i  tymi,  którzy  są  dalecy  od  praktyk  religijnych,  jednocześnie  zauważamy,  że  są  bracia  i  
siostry,  którzy  mają  trudności,  nie  mogąc  czuć  się  zintegrowani  do  wspólnoty  kościelnej  i  są  rozczarowani.  
Chcemy  patrzeć  w  oczy,  twarze  i  ręce  otaczających  nas  osób  i  odkrywać  wraz  z  nimi  możliwości,  jakie  daje  
wspólny  spacer.  Każdy  jest  zaproszony  do  wyrażania  swojej  drogi  w  wierze,  w  trudnych  warunkach,  
wnosząc  wkład  w  życie  wspólnoty  bez  przeszkód,  osądzania  i  odrzucania  przez  innych.

Uznajemy  znaczenie  przestrzeni  szkoleniowych  jako  momentów  wzmacniających  synodalność,  
ponieważ  szkolenie  w  nich  pomoże  nam  lepiej  żyć.  Wezwanie  do  formacji  w  synodalności  musi  obejmować  
wszystkich  członków  Kościoła  (biskupów,  księży,  seminarzystów,  świeckich  mężczyzn  i  kobiety,  osoby  
konsekrowane).  Nie  byłoby  właściwe  zakładanie  takiej  formacji.

27

25  Z  uwagą  doceniamy  różne  typy  przywództwa  w  Kościele,  aby  chętne  serca  i  chętne  do  uczestnictwa  nie  
osłabły.  Każdy  z  osobna,  zgodnie  z  różnymi  rolami  i  służbami,  jest  powołany  do  bycia  towarzyszem  w  
podróży.  Czujemy,  że  synodalność  jest  kluczem  do  tożsamości  kościelnej  i  czyni  nas  rozmówcami  Dobrej  
Nowiny  dla  wszystkich,  a  zwłaszcza  dla  najbiedniejszych  i  najbardziej  cierpiących.  W  tym  sensie  widzimy  
potrzebę  towarzyszenia  wiernym  zaangażowanym  w  świat  polityki,  dążącym  do  budowania  świata  bardziej  
sprawiedliwego.

Odkryliśmy,  że  brakuje  nam  szkolenia,  konwersji  ekologicznej,  odpowiedniego  i  intensywnego  korzystania  
z  MCS  oraz  innych  środków  zapewnianych  przez  technologię.  Wierzymy,  że  w  szczególny  sposób  seminaria  
winny  być  szkołami  synodalności  dla  przyszłych  księży.

26  Mówi  się,  że  „brakuje  prawdziwych  przestrzeni  dla  młodych  ludzi  i  miejsc  spotkań  międzypokoleniowych”.  
Dlatego  szczególnie  dzwonią  do  nas  młodzi  ludzie  i  starsi  dorośli.  W  tych  pierwszych  wyróżnia  się  ich  
nieobecność  w  ogóle,  ale  jednocześnie  ich  udział,  gdy  są  wzywani  do  realizacji  zadań  solidarnościowych.  
W  przypadku  osób  starszych  okazuje  się,  że  stopniowo  są  degradowani,  mimo  że  często  stanowią  
większość  populacji  naszych  społeczności.  Dlatego  zobowiązujemy  się  nie  tylko  do  słuchania  i  towarzyszenia  
młodym  i  starszym,  ale  także  do  budowania  razem  z  nimi  przestrzeni  i  czasów,  które  sprzyjają  ich  
aktywnemu  uczestnictwu  w  naszych  wspólnotach.  Zamierzamy  „znaleźć  sposoby  na  integrację  młodzieży  
i  dorosłych”.  Ta  sama  troska  skłania  nas  do  osób  w  każdym  wieku,  które  przechodzą  przez  sytuacje  
bezbronności.

Modlitewne  słuchanie  Słowa  Bożego,  które  staje  się  empatycznym  i  uczuciowym  słuchaniem  braci  i  sióstr,  
zwłaszcza  tych  najbardziej  oddalonych,  sprzyja  postawie  rozeznawania  rzeczywistości  przeżywanej  jako  
procesu,  który  ma  na  celu  odwrócenie  Kościoła .

22

Duchowość  synodalności  jest  żywotna,  jest  duchowością  bliskości,  przyjęcia  i  służby,  w  stylu  
naszej  Matki  Maryi,  która  daje  się  popychać  i  kierować  mocą  Ducha  Świętego,  który  mieszka  w  każdym .  
Ta  duchowość  wzywa  nas  do  bycia  rodziną.  Ważne  jest,  aby  odkryć  „potwierdzenia”,  jakie  daje  nam  Bóg,  
ponieważ  Bóg  przemawia  we  wspólnocie.  Czujemy  obecność  Boga,  który  obejmuje  każdą  rzeczywistość  i  
daje  nam  niezbędne  dary,  aby  oddać  je  w  służbę  Kościołowi  i  społeczeństwu.

23

21  Zasmuca  nas  fakt,  że  w  niektórych  społecznościach  mówi  się  o  przemocy  instytucjonalnej,  przemocy  
ze  względu  na  płeć,  nadużywaniu  władzy,  wykorzystywaniu  seksualnym,  jako  o  chorobach  społecznych,  
które  dotykają  również  Kościół:  „Znajdujemy  ludzi  o  niskiej  samoocenie,  super  kontrolowanych  i  
strzeżonych  przestrzeniach  przez  te  same  władze,  które  od  lat  rządzą  i  nie  pozwalają  ich  zastąpić,  wierząc,  
że  wiedzą  wszystko,  uniemożliwiają  nam  aktywność  i  tworzenie  przestrzeni  do  ponownego  przemyślenia  
paradygmatów  misji”.  Krótko  mówiąc,  zauważamy  nierozwiązane  napięcia,  które  utrudniają  drogę  synodalną.

Przemiany  kulturowe  i  społeczne  pilnie  rzucają  wyzwanie  naszej  misji,
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Główne  pomysły.  Synodalność  służy  misji  Kościoła,  do  udziału  w  której  wezwani  są  wszyscy  
członkowie.  Dialog  wymaga  wytrwałości  i  cierpliwości,  ale  pozwala  też  na  wzajemne  zrozumienie.

Wśród  „najbiedniejszych”  kładziemy  nacisk  na  dzieci  i  młodzież,  które  znajdują  się  w  trudnej  
sytuacji.  Pan  Jezus  objawia  się  szczególnie  w  tych  złamanych  Chrystusach  w  rodzinie  i  we  
wspólnocie.

33  Sprawdziliśmy,  że  zdolność  do  dialogu  w  Kościele  jest  ściśle  powiązana  ze  zdolnością  Kościoła  
do  dialogu  ze  społeczeństwem.  Osłabienie  tej  zdolności  w  naszej  praktyce  duszpasterskiej  
powoduje,  że  wielu  ludzi  nie  znajduje  w  Kościele  odpowiedzi,  której  oczekuje.  Dialog  to  
poszukiwanie  ścieżek  włączenia.

Bóg  widzi  rzeczywistość  i  nie  ignoruje  jej.  Dla  niego  historia,  ze  swoją  siecią  życiową,  z  jej  
problemami  i  wyzwaniami,  ze  swoimi  cierpieniami  i  nadziejami,  jest  „ziemią  świętą”  i  zaprasza  nas  
do  przejęcia  kontroli,  wyjścia  na  spotkanie  braci  i  sióstr  z  naszych  prowincji  i  sąsiedztwa.

29  W  większości  raportów  diecezji  Argentyny  zwraca  się  uwagę  na  fakt,  że  chociaż  kobiety  
stanowią  większość  liczebną  we  wspólnotach  i  w  animacji  duszpasterskiej,  takiej  jak  katecheza,  
Caritas,  duszpasterstwo  zdrowia,  liturgia  itd.,  bardzo  niewiele  z  nich  znajduje  się  w  miejscach,  w  
których  podejmowane  są  decyzje.  W  związku  z  tym  istnieje  silne  żądanie,  aby  świeckie  lub  
konsekrowane  kobiety  uczestniczyły  w  podejmowaniu  decyzji  w  sferze  wspólnot  parafialnych  i  
diecezjalnych.

Chcemy  wzrastać  w  naszych  wspólnotach  w  pragnieniu  wyjścia,  otwarcia  się  i  wyjścia  na  spotkanie  bólu  i  ran,  które  obserwujemy.  Podczas  słuchania  synodalnego  człowiek  pozbawiony  
wolności  powiedział  nam,  że  chce  być  przyjęty  „tak,  jak  Jezus  przyjął  mnie  tutaj  w  więzieniu.  
Przytulił  mnie,  pocieszył,  pokazał  mi  swoją  miłość.  Chcemy  bardziej  słuchać  młodych  ludzi,  aby

30

w  szczególności:  nowe  konstytucje  rodziny,  kolektyw  LGTBQI+,  osoby  zaangażowane  w  
problematyczne  używanie  substancji  i  przemoc.  Jezus  nie  czynił  przeszkód,  aby  włączyć  ludzi.  
Kościół  musi  jeszcze  bardziej  otworzyć  się  na  różnorodność,  zarówno  w  zakresie  słuchania,  jak  i  
działania  duszpasterskiego.  Słyszymy,  jak  ludzie  ze  społeczności  LGBTQI+  zadają  sobie  pytanie:  
„Czy  Bóg  przestał  mnie  kochać,  ponieważ  mam  taki  stan?  Czy  nie  mogę  być  częścią  Kościoła,  
ponieważ  jestem  inny?  Czy  Jezus  Chrystus  nie  włącza  mnie  do  grupy,  za  którą  oddał  swoje  życie?  
Uznajemy,  że  musimy  także  wzrastać  w  włączaniu  „innych  grup,  takich  jak  osoby  rozdzielone  w  
nowym  związku,  młodzież  z  marginesu,  osoby  pozbawione  wolności,  osoby  nieuczestniczące  lub  
niezainteresowane,  osoby  starsze,  osoby,  które  są  na  rzecz  aborcji,  osób  uzależnionych  i  ich  rodzin  
oraz  ogólnie  tych,  którzy  żyją  i/lub  myślą  inaczej”.

31

III…  DLA  MISJI  I  DIALOGU  ZE  ŚWIATEM  (5  i  6)

32

28  Wspólnoty  są  ubogacone,  gdy  uznajemy  najbiedniejszych  z  nas  jako  aktywnych  podmiotów  w  
procesie  ewangelizacji,  a  nie  tylko  jako  biernych  odbiorców  miłości:  każda  wspólnota  jest  wezwana  
do  otwarcia  swojego  uczestnictwa  w  swoim  życiu  wspólnotowym.

Duch  przynagla  nas  do  bycia  Kościołem  wychodzącym,  aby  głosić  Dobrą  Nowinę  Jezusa  
wszystkim  tym,  którzy  jej  szukają  ze  szczerym  sercem.  Prosi  nas,  byśmy  byli  otwarci  na  zaskoczenie  
i  kreatywność,  doceniali  ziarna  Słowa  rozsiane  we  wszystkich  obszarach  społeczeństwa.  Pragniemy  
wyrazić  bliskość,  radość  i  towarzyszenie,  przekazać  istotę  przepowiadania  ewangelicznego.

7

Machine Translated by Google



37

36  Boli  nas  narastająca  wrogość  wobec  Kościoła,  czasem  nieuzasadniona,  a  innym  razem  oparta  na  
skandalach  seksualnych,  ekonomicznych  lub  na  częściowych  interpretacjach  deklaracji  czy  postaw  
Papieża.  Przyczynia  się  to  do  utrudniania  nam  dialogu  z  innymi  sektorami  społeczeństwa.

39  Proponujemy  stworzyć  więcej  przestrzeni  dla  modlitwy,  pogłębienia  i  formacji  duchowej,  aby  stać  
się  bardziej  świadomym  zmiany  historycznej  i  kulturowej,  w  którą  jesteśmy  włączeni,  i  wyjść  z  większą  
pokorą  i  decyzją  synodalną,  porzucając  przestarzałe  struktury.

Rozumiemy,  że  synodalność  służy  misji,  która  jest  wspólną  odpowiedzialnością  wszystkich  
ochrzczonych,  z  intencją  kochania  i  służenia.  To  chodzenie  razem,  w  wielości,  słuchanie  przede  
wszystkim  Ducha,  który  pozwala  nam,  wierzącym,  słuchać  siebie  nawzajem  i  słuchać  świata.  Musimy  
wyruszyć  na  poszukiwanie  wszystkich  braci  i  sióstr,  a  nie  tylko  czekać  na  ich  przybycie.  Nie  
zapominamy  o  intymnym  związku  parafii  z  sąsiedztwem.  Wierzymy,  że  także  dziedziny  polityki,  
gospodarki  i  społeczeństwa  sprzyjają  przybyciu  Kościoła  ze  swoim  misyjnym  towarzyszeniem.

40  Autentyczna  komunikacja  ułatwia  komunię  zarówno  w  Kościele,  jak  i  poza  nim.

mniejszości  i  wykluczonych,  dając  możliwość  partycypacji,  tworząc  środowiska,  aby  było  to  możliwe.  
Ważne  jest,  aby  my  świeccy  przejęli  inicjatywę  w  porozumieniu  z  władzami  kościelnymi,  ale  nie  
czekając,  aż  zadecydują  o  wszystkim.

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  wiele  razy  nie  jesteśmy  połączeni  lub  nie  pracujemy  w  sieci.  Poprawa  w  
tym  aspekcie  zakłada  większe  braterstwo  wśród  grup  duszpasterskich,  większą  obecność  duszpasterzy  
wśród  świeckich;  zbliżanie  się  do  chorych,  samotnych,  rodzin,  dziadków  itp.,  słowem  dialog  z  tymi,  
którzy  wydają  się  najdalej  od  Kościoła.  W  poszukiwaniu  coraz  skuteczniejszej  reklamy  pilnie  musimy  
się  szkolić  w  zakresie  rozumienia  i  obsługi  tradycyjnych  mediów  oraz  nowych  technologii  sieciowych.

38  Czujemy  się  wezwani  do  przygotowania  się  i  podjęcia  skutecznego  i  uczuciowego  działania  w  
służbie  rozwoju  człowieka.  Synodalność  zachęca  nas,  byśmy  byli  bardziej  kościelni  i  nie  zamykali  się  
w  wewnętrznych  dyskusjach,  nie  oddzielali  się  od  codzienności  i  przejmowali  kruchość  Kościoła  i  
świata.  Jest  to  mocne  wezwanie  do  odnowy  i  nawrócenia  postaw  i  struktur  wspólnotowych  i  
osobistych,  zachęcając  nas  do  osobistego  spotkania  z  Jezusem  Chrystusem  i  koniecznej  spójności  
między  wiarą  a  życiem.  Żyj  bliskością  z  całą  rzeczywistością  wrażliwości,  słuchaniem,  towarzyszeniem  
i  generowaniem  spotkania.

41  Zamierzamy  mieć  kościelną  obecność  na  peryferiach  i  przeprojektować  struktury  diecezjalne  w  
tym  celu,  promować  i  wzmacniać  wzajemne  słuchanie  z  referentami  społecznymi.  Oznacza  to  życie  
ewangeliczną  wolnością  i  poczucie,  że  Jezus  jest  właścicielem  naszych  serc.  Potrzebujemy  zmiany  
języka,  kreatywnych  i  atrakcyjnych  działań,  przestrzeni  fizycznych  i  działań  integracyjnych,  aby  
promować  integrację  w  różnorodności.

35  Znakiem  synodalności  jest  otwartość  na  zmiany  społeczne  i  chęć  budowania  mostów  i  odkrywania  
sieci,  które  łączą  nas  z  ludzkimi  i  egzystencjalnymi  peryferiami.  Za  trudność  uważamy  biurokratyzację  
kościelną  w  celu  rozwiązania  konkretnych  sytuacji,  a  czasami  wzrost  wymagań  dotyczących  
przyjmowania  sakramentów  wtajemniczenia.

Różne  akcje  charytatywne,  które  są  prowadzone,  aby  pomóc  naszym  najbiedniejszym  braciom  i  siostrom,  muszą  dążyć  do  promowania  postępu  ludzkiego.  Ta  bliskość  musi  być  wyrażona  
poprzez  otwarcie  fizycznych  przestrzeni  kościelnych.  Mamy  doświadczenie,  że  gdy  jest  otwartość  na  
potrzeby  najbardziej  kruchych,  wspólnota  rośnie,  wzmacniają  się  więzi  wewnątrz  wspólnoty  iz  
sąsiedztwem.  Ceni  się  wszystko,  co  Kościół  robi  dla  najbiedniejszych.

8
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WNIOSKI
Następne  kroki

43  główna  idea.  „Iść  razem”  jest  możliwa,  jeśli  opiera  się  na  wspólnotowym  słuchaniu  Słowa  i  
sprawowaniu  Eucharystii,  zawsze  wzbogaconej  o  odpowiednią  inkulturowaną  odnowę  liturgiczną.

(2  Kor  4,7),  świadomi  naszej  słabości,  dlatego  nasz  duch  misyjny  jest  podtrzymywany  przez  spotkanie  z  
Bogiem  na  modlitwie,  rozważanie  Słowa  i  zasadniczo  przez  uczestnictwo  w  Eucharystii.  Nasze  
świadectwo  miłości,  nawiasem  mówiąc  niedoskonałe,  karmi  się  ołtarzem  i  do  niego  powraca.  Szczególnie  
cenimy  sobie  modlitwę  Różańca  Świętego  i  Adorację  Eucharystyczną.  Dlatego  wydaje  nam  się  ważne,  
aby  tworzyć  przestrzenie  spotkań  ze  Słowem  i  adoracją  eucharystyczną,  promować  posługę  muzyki,  
przygotowanie  świeckich  do  celebracji  Słowa  i  Nadzwyczajnych  Szafarzów  Komunii,  zwłaszcza  na  
terenach  wiejskich.

46  Ten  sam  spacer  zachęca  nas  do  przyjęcia  wartości  ewangelicznych,  które  przejawiają  się  w  
pobożności  ludowej.  W  niektórych  naszych  prowincjach  ta  pobożność  tworzy  przestrzenie  spotkań,  
które  przyciągają  rzesze  pielgrzymów  i  sprawowanie  sakramentów.  Mamy  przykłady  Tinkunaco,  
pielgrzymek  do  sanktuariów  maryjnych  rozsianych  po  całym  kraju,  świętych  uważanych  za  pośredników  
i  którym  ufają  ludzie  prości,  jak  np.  San  Cayetano,  do  którego  prosimy  o  pokój,  chleb  i  praca.  Nie  
powinniśmy  ich  uważać  jedynie  za  „wydarzenia  społeczne”,  a  tym  bardziej  za  religijność  „drugiej  
kategorii”,  ponieważ  –  jak  naucza  Papież  Franciszek  –  „Wyrażenia  pobożności  ludowej  mają  wiele  do  
nauczenia  i  dla  tych,  którzy  umieją  je  czytać  są  miejscem  teologicznym ,  na  które  trzeba  zwrócić  uwagę,  
zwłaszcza  myśląc  o  nowej  ewangelizacji”.  (EG  126)

47  Proces  synodalny  pomógł  nam  się  obudzić.  Przykład  przygotowania  referatów  na  Synod  2021-2023  
wytworzył  sam  w  sobie  dynamizm  uczestnictwa  poprzez  zespoły  zwoływane  ad  hoc ,  a  także  liczony  w  
wielu  przypadkach  z  posługą  Rad  Duszpasterskich  i  Kapłańskich  każdej  diecezji.  Te  strony  ledwo  
wyrażają  bogactwo  zaangażowanego  życia  i  podjętego  zadania:  konsultacje  z  księżmi,  życie  
konsekrowane,  wierni  uczestniczący  w  parafiach,  szkołach  katolickich,  ruchach  i  stowarzyszeniach;  ale  
także  poszukiwanie  (często  po  omacku),  aby  móc  słuchać  tych,  którzy  chodzą  po  naszych  ulicach,  tych,  
którzy  mieszkają  na  wsi  lub  w  popularnych  dzielnicach,  ludzi  chorych  lub  pozbawionych  wolności,  
między  innymi  młodych.  To,  co  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  tych  wersach,  w  równym  stopniu  
oświetla  drogę  każdej  diecezji.

IV  OD  WSPÓLNEJ  CELEBRACJI  JAKO  SYNODALNY  WYRAZ  WIARY  (4)

44  Jako  Lud  Boży  kroczymy  z  radością  u  boku  wszystkich  narodów  i  pragniemy  być  świadkami  Bożej  
miłości  do  wszystkich  bez  różnicy.  „Ten  skarb  nosimy  w  glinianych  garnkach”

Czujemy  się  wezwani  do  kreatywności  i  braterstwa  w  naszych  celebracjach  wiary,  włączając  niuanse  typowe  dla  naszej  kultury  regionalnej,  aby  nasycić  „nasze  miasto  nowym  życiem  Jezusa  i  
radością  Ducha  Świętego”.  Modlitwa  wprowadza  nas  w  komunię  z  Ojcem,  tym,  który  jest  zawsze  gotów  
nas  wysłuchać  i  bezwarunkowo  nawiązać  z  nami  dialog.
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Raporty  diecezjalne  wyrażają,  że  tryby  eklezjalności  przed  węzłem  tak  48  wzbogacają  lub  utrudniają  obecną  ścieżkę  synodalną.  Niektórzy  wyrażają  pewną  nieufność  lub  opór.  Jednak  dla  
ogromnej  większości  doświadczenie  słuchania,  wspólnego  chodzenia  i  wspólnej  celebracji  w  tym  
procesie  było  źródłem  radości,  spotkania  i  odnowy,  dając  początek  nowym  przestrzeniom  doświadczenia  
kościelnego  i  misyjnego.

53

51  Jednak  pomimo  trudności  przestrzenie  spotkań,  zgromadzenia,  synody  cesans  świadczą  o  Kościele,  
który  marzy  o  byciu  bardziej  ewangelicznym  i  pragnie  rozpoznać  Boga  obecnego  w  codziennym  życiu  
naszej  historii,  który  obejmuje  każdą  rzeczywistość  i  daje  niezbędne  dary,  aby  oddać  je  w  służbę  
Kościołowi  i  społeczeństwu.  Dlatego  możemy  powiedzieć,  że  zarówno  kiedy  Synod  pomógł  nam  odkryć  
nasze  mocne  strony,  jak  i  kiedy  oświetlił  nasze  słabości  w  zakresie  doświadczenia,  przekazywania  i  
zaangażowania  wiary,  był  powodem  do  dziękczynienia.

49  Czasami  pojawia  się  gorzki  posmak,  że  nie  dotarli  do  wszystkich  lub  nie  byli  w  stanie  podtrzymać  tego  
procesu  tak,  jak  by  chcieli:  pandemia  z  konsekwencjami  izolacji,  choroby  i  ból  utraty  rodziny  i  przyjaciół  
wywołała  pewne  doświadczenia  synodalne  trudne.

52  Marzymy  o  Kościele  bardziej  synodalnym,  bardziej  misyjnym,  który  może  rozwiązać  problem  braku  
słuchania  i  uczestnictwa  we  wspólnym  chodzeniu.  Dzięki  zaangażowaniu  ludu  doświadczenie  synodalne  
jest  samo  w  sobie  radością.  Wymaga  nawrócenia  duchowego,  intelektualnego  i  duszpasterskiego,  
ponieważ  świętość  jest  horyzontem  synodalności”

Gdybyśmy  mieli  wskazać  najważniejsze  wątki  syntezy,  wskazalibyśmy  na  następujące  (kolejność  
mogłaby  się  zmienić):  słuchanie,  dialog  i  włączanie  to  roszczenia  do  życia  w  Kościele  i  poza  nim,  jako  
kluczowe  potrzeby  tego  czasu.  Innym  fundamentalnym  tematem  jest  klerykalizm,  który  każe  nam  myśleć  
o  zarządzaniu  władzą  w  Kościele  jako  o  kwestii  zasługującej  na  badanie,  nawrócenie  i  zmianę  w  kulturze  
kościelnej.  Trzecią  silną  kwestią,  związaną  z  władzą  i  współodpowiedzialnością,  jest  wiodąca  rola  kobiet  
w  Kościele:  jest  to  kwestia  sprawiedliwości  i  jest  to  mocne  żądanie  w  społecznościach.  Czwartym  tematem  
są  celebracje,  pożądane  jest,  aby  były  bardziej  świąteczne,  znaczące  i  inkulturowane,  obejmując  świętych,  
nabożeństwa,  symbole  i  wyrazy  różnych  regionów  naszego  kraju.  Piątym  tematem  jest  formacja:  wyłania  
się  nowy  paradygmat  kościelny,  do  realizacji  którego  nie  są  przygotowani  ani  świeccy,  ani  wyświęceni.  
Po  szóste,  jest  kwestia  młodych  ludzi;  wspólnoty  doświadczają,  że  nie  umiemy  ich  przyjąć  lub  że  młodzi  
ludzie  nie  podchodzą  do  nich,  ponieważ  nie  dostrzegają  przyjęcia,  którego  oczekują.  Na  koniec  musimy  
przekazać  wątek  duchowości  synodalnej,  przekrojowy  w  stosunku  do  wszystkich  poprzednich,  rozumianej  
jako  duch,  który  zachęca  nas  do  odnowienia  się  i  dokonania  niezbędnych  zmian,  aby  żyć  Kościołem  
bardziej  zbliżonym  do  propozycji  Jezusa.

Droga  synodalna  jest  drogą  powolną  i  wiele  razy  trudno  jest  nam  zaakceptować  konieczne  
zmiany,  które  odkrywamy  lub  dostrzegamy,  słuchając  wiernego  Świętego  Ludu  Bożego.  Dlatego  
pragniemy  odnowić  naszą  ufność  w  Panu,  który  się  zbliża  i  patrząc  na  siebie  w  Maryi,  odnowić  nadzieję.  
Podobnie  jak  ona,  my  także  staramy  się  strzec  i  rozważać  tę  drogę  synodalną  w  naszych  wspólnotach,  
wychodzić  na  spotkanie  innych  i  głosić,  że  tylko  otwierając  się  na  Jego  pełną  miłości  obecność,  możemy  
się  na  nowo  odrodzić  i  głosić  ją  z  radością.
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