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Oświadczenie  arcybiskupa  Franza  Lacknera

W  maju  ubiegłego  roku  papież  Franciszek  zaskoczył  wielu,  ogłaszając  temat  kolejnego  synodu  biskupów  
w  2023  r.:  „O  kościół  synodalny.

Od  początku  Papież  wielokrotnie  podkreślał,  że  powinien  to  być  duchowy  proces  słuchania  i  
rozeznawania.  Taki  też  jest  cel  modlitwy  synodalnej,  modlitwy,  którą  odmawiano  na  spotkaniach  Soboru  
Watykańskiego  II”.

Konferencja  prasowa  prezentująca  syntezę  krajową

Miarą  tego  jest  pierwszy  synod,  Sobór  Apostolski  w  Jerozolimie,  o  którym  mówią  Dzieje  Apostolskie.  
Dyskusja  kończy  się  wysłuchaniem  tego,  co  można  przekazać  na  temat  autentycznego  doświadczenia  wiary,  
ale  jednocześnie  wysłuchaniem  wkładu  odpowiedzialnych  władz.  Na  końcu  znajduje  się  zdanie  decydujące  
dla  procesów  synodalnych:  „Duch  Święty  i  my  zdecydowaliśmy” (Dz  15,28).

pozostać  otwartym,  zdolnym  do  dokowania,  zdolnym  do  uzupełnienia  z  myślą  o  Kościele  powszechnym.

Konsultacje  w  Mariazell  pokazały  raz  jeszcze  jasno:  Jako  Kościół  ponosimy  podwójną  odpowiedzialność.  Z  
jednej  strony  za  królestwo  Boże  tu  na  miejscu,  jak  żyje,  cierpi  i  jest  kształtowane  przez  tęsknoty.  Z  drugiej  
strony  jest  też  odpowiedzialność

wywodzący  się  z  tradycji  ignacjańskiej  jezuickiej  –  był  praktykowany  i  zalecany.

Od  października  ubiegłego  roku  wykonywano  z  nim  także  pracę  w  naszym  kraju  w  diecezjach,  parafiach,  

zakonach,  uniwersytetach  i  różnych  organizacjach  świeckich.  W  wielu  diecezjach  odbywały  się  tak  zwane  
„zbory  przedsynodalne”.  My  biskupi  spotkaliśmy  się  z  gośćmi  na  jednodniowym  studium  w  Salzburgu  i  
zaprosiliśmy  na  takie  przedsynodalne  zgromadzenie  w  ramach  letniego  zgromadzenia  plenarnego  
konferencji  biskupów  w  Mariazell.  Wraz  z  przedstawicielami  różnych  wyznań,  zakonnikami,  delegacjami  
stowarzyszeń  świeckich,  chrześcijanami  z  różnych  dziedzin  życia  społecznego  i  publicznego,  pełnoetatowymi  
i  honorowymi,  doświadczenia  i  spostrzeżenia  tego  procesu  znalazły  odzwierciedlenie  w  dwudniowym  
spotkaniu  synodalnym.

mówiono  regularnie.  W  ramach  otwarcia  procesu  synodalnego  odbył  się  w  Rzymie  dzień  studyjny,  podczas  
którego  metoda  tzw.  koła  słuchania  –

Społeczność  –  Uczestnictwo  –  Misja”  to  pełny  tytuł.  Nawet  z  opóźnieniem  uważam,  że  wybór  tematu  
przez  Ojca  Świętego  był  genialnym  pomysłem  inspirowanym  przez  Ducha  Świętego.  W  czasach,  gdy  w  
kościele  jest  wiele  ruchów,  obecnie  odbywa  się  synod  dotyczący  samej  synodalności,  ponieważ  synodalność  
jest  esencją  Kościoła.

Wielkim  wyzwaniem  jest  oddanie  obu  stron  sprawiedliwości.  W  szczególności  oznacza  to  uniknięcie  
niebezpieczeństwa  100%  odpowiedzi.  Papież  wielokrotnie  przed  tym  ostrzegał.  Chciałbym  zacytować:  „Jestem  
uczulony  na  myśli,  które  są  już  kompletne  i  zamknięte.”  Oraz:  „Nie  ma  nic  bardziej  niebezpiecznego  dla  
synodalności  niż  myślenie,  że  już  wszystko  rozumiemy,  że  już  wszystko  kontrolujemy”.

Aby  zachęcić  do  szczerej  dyskusji,  uważnego  słuchania  i  porywającej  ciszy,  papież  Franciszek  przekazał  
temu  procesowi  kwestionariusz.
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podsumowane,  które  jest  już  dostępne.  Redagował  ją  czteroosobowy  zespół  redakcyjny

Kiedy  dziś  trzymamy  w  rękach  sprawozdanie  Austrii,  mamy  świadomość,  że  słyszeliśmy  
wiele  głosów,  ale  nie  wszystkie  reprezentatywne.  Mimo  wytężonej  pracy  i  uczciwych  wysiłków,  
niektóre  grupy  w  ogóle  nie  były  słyszane.  Widzimy  to  nie  tylko  jako  brak,  ale  jako  zadanie  
kontynuacji  procesu  synodalnego  i  ustanowienia  porozumienia  synodalnego  w  ogóle  jako  
sposobu  pracy  w  Kościele  w  Austrii.

Konferencja  prasowa  prezentująca  syntezę  krajową

Zgromadzenie  Kontynentalne  dla  Europy  odbędzie  się  w  Pradze  w  lutym  przyszłego  roku

Wyniki  procesu  synodalnego  w  Austrii  znajdują  się  w  raporcie

„Kościół,  który  organizuje  synody,  nie  jest  kościołem  synodalnym.  Możemy  tak  
opisać  siebie,  gdy  codzienność  Kościoła  na  wszystkich  poziomach  charakteryzuje  
się  […]  stylem  synodalnym”.

Po  fazie  krajowej  proces  ten  jest  obecnie  kontynuowany  na  poziomie  kontynentalnym.  
Rzymski  Sekretariat  Generalny  Synodu  Biskupów  wykorzystuje  wszystkie  zgłoszenia  do  
stworzenia  dokumentu  roboczego,  który  jest  omawiany  na  siedmiu  zgromadzeniach  
kontynentalnych.  Wezmą  w  nich  udział  nie  tylko  biskupi,  ale  także  po  trzech  świeckich  z  każdego  narodu.

1.  Rozpoczęty  proces  synodalny  zdecydowanie  powinien  być  kontynuowany.  Nawet  jeśli  
wśród  zaangażowanych  osób  pojawiła  się  początkowa  niechęć  i  sceptycyzm,  większość  opinii  
zgadza  się,  że  proces  synodalny  reprezentuje  przyszłościowy  i  duchowo  ugruntowany  ruch  
poszukiwawczy,  który  zdecydowanie  powinien  być  kontynuowany.

wspólna  droga  na  wszystkich  kontynentach!

Na  koniec  chciałbym  wszystkim  podziękować  za  udział.  Szczególne  podziękowania  kieruję  do  
tych,  którzy  podjęli  się  specjalnych  zadań  –  zwłaszcza  synodu  i  redakcji  na  szczeblu  diecezjalnym  
i  krajowym.

pisemnej,  a  także  zawiera  informacje  zwrotne  ze  spotkania  przedsynodalnego  w  
Mariazell.  My,  biskupi,  nie  interweniowaliśmy  w  korpus  tej  syntezy  i  informacji  zwrotnej.  Nasz  
wkład  to  jedynie  list  towarzyszący,  który  również  otrzymałeś.

To  stwierdzenie  z  jednej  z  otrzymanych  odpowiedzi  podsumowuje  centralny  wgląd  w  proces  
synodalny  w  Kościele  austriackim:  oczekujące  zadanie  zmiany  kulturowej  w  kierunku  kultury  
synodalnej,  która  kształtuje  i  przenika  życie  wspólnoty  kościelnej  na  wszystkich  poziomach.  Jak  
to  jest  konkretnie  rozumiane  przez  osoby  zaangażowane  w  proces  synodalny,  można  pokrótce  
podsumować  w  następujących  9  tezach:

zdarzać  się.  Możemy  być  ciekawi,  gdzie  Duch  Boży  nas  przez  to  poprowadzi
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3.  Zaangażowanie  Kościoła  na  polu  charytatywnym  i  społeczno-politycznym  jest  niezbędne  i  
niezbędne.  Bardzo  doceniane  jest  zaangażowanie  Kościoła  na  polu  Caritas;  obejmuje  to  takie  
tematy,  jak  walka  z  ubóstwem,  praca  na  rzecz  uchodźców,  wspieranie  osób  starszych,  chorych  i  
potrzebujących,  praca  na  rzecz  bezdomnych,  praca  na  rzecz  globalnej  solidarności,  sprawiedliwości,  
pokoju  i  integralności  stworzenia.  Ten  społeczny  wymiar  zaangażowania  Kościoła  i  wierzących  
powinien  być  dalej  wzmacniany,  przyczynia  się  do  wiarygodności  Kościoła  zarówno  wewnętrznie,  
jak  i  na  zewnątrz.

5.  Synodalność  kwitnie  na  uczestnictwie  –  należy  to  promować  na  wszystkich  obszarach  i  na  
wszystkich  poziomach.  W  kilku  syntezach  odniesiono  się  do  faktu,  że  uczestnictwo  to  napotyka  
przeszkody:

   Niektórzy  obserwują  zamknięte  społeczności,  w  których  znajdują  się  osoby  pokrzywdzone  społecznie,

4.  Wspólnota  jest  przede  wszystkim  przeżywana  w  parafiach  –  wspólnoty  te  muszą  być  odpowiednio  
ukształtowane.  Wielu  doświadcza  domu,  wsparcia  i  znaczenia  w  parafii.

Migranci,  rodziny,  dzieci  i  młodzież,  osoby  rozwiedzione  w  nowych  związkach  małżeńskich  i  
członkowie  społeczności  LGBTQIA+  nie  mają  dostępu  do  tych  grup  lub  odwrotnie,  że  
członkom  kościoła  trudno  jest  znaleźć  dostęp  do  tych  grup.

Wierzący  cenią  Eucharystię  jako  źródło  siły  i  relacji  z  Bogiem,  ale  także  jako  
fundament  wspólnoty.  Istnieje  potrzeba,  aby  nabożeństwa  kościelne  były  atrakcyjne  i  aby  mówiono  
współczesnym  językiem.

Dzieje  się  tak  właśnie  ze  względu  na  dostrzeganą  w  wielu  miejscach  utratę  znaczenia  Kościoła  
katolickiego,  w  społeczeństwie  pluralistycznym  religijnie  i  ideologicznie,  charakteryzującym  
się  tendencjami  sekularyzacyjnymi,  oraz  ze  względu  na  liczne  pytania,  jakie  są  obecnie  stawiane  
o  przyszłość  Kościoła.  Kościół  katolicki.

   Należy  również  promować  uczestnictwo  w  sensie  większego  zaangażowania  i  przejrzystości  
w  odniesieniu  do  organów  doradczych,  takich  jak  rady  parafialne,  rady  duszpasterskie  itp.

Jest  też  wielka  tęsknota  za  ofertami  duchowymi,  a  także  za  większą  mistycyzmem  i  kontemplacją,  
czyli  głębokim  wymiarem  wiary.

2.  Synodalność  nie  jest  celem  samym  w  sobie.  W  syntezach  zgadzają  się  również  w  dużej  mierze,  że  
synodalność  nie  jest  celem  samym  w  sobie,  ale  powinna  służyć  umożliwieniu  Kościołowi  życia  jego  
misji,  jego  misji,  w  najlepszy  możliwy  sposób  w  duchu  Jezusa.  W  centrum  tej  „misji”  jest  Jezus  
Chrystus,  patrzący  na  Niego  i  patrzący  od  Niego  na  naszych  bliźnich.  W  tym  celu  należy  zatem  
przeanalizować  i  dalej  rozwijać  wytyczne  i  struktury  kościelne,  aby  wspierały  Kościół  w  aktywnym  
zbliżaniu  się  do  ludzi,  czyniąc  miłość  i  miłosierdzie  Boga  namacalną  dla  wszystkich  i  dając  jasną  
opcję  dla  ubogich  i  pokrzywdzonych.

Konferencja  prasowa  prezentująca  syntezę  krajową Wiedeń,  21  września  2022  r.

Machine Translated by Google

http://www.kathpress.at/
http://www.katholisch.at/
http://www.bischofskonferenz.at/


4

www.kathpress.at  |  www.katholisch.at  |  www.bischofskonferenz.at

6.  Obawy  wynikające  z  konsultacji  synodalnej,  które  mogą  zostać  podjęte  i  wdrożone  na  miejscu,  
należy  natychmiast  wdrożyć.  Zgodnie  z  syntezami  są  to  takie  tematy  jak:

   wspomniana  wyżej  równość  płci,  którą  można  by  wzmocnić  np.  poprzez  ukierunkowaną  
promocję  kobiet  na  stanowiskach  kierowniczych  w  kościołach  i  organach  zarządzających  
(np.  poprzez  parytet  kobiet).

kontemplacja  itp.).

7.  W  przypadku  problemów,  których  nie  można  zrealizować  lokalnie,  wierzący  chcą,  aby  zostały  
one  rozwiązane  na  odpowiednim  szczeblu  kościelnym.  Zgodnie  z  syntezami  są  to  takie  tematy  jak:

   rozszerzenie  możliwości  uczestnictwa  w  kierunku  transparentności

   dostęp  kobiet  do  święceń  i  związanych  z  nimi  urzędów,
   celibat  jako  warunek  przyjęcia  do  posługi  święceń,     
adaptacja  doktryn  z  uwzględnieniem  postępowych

Procesy  decyzyjne  i  współdecydowanie  na  wszystkich  szczeblach  (większe  zaangażowanie  
w  zakresie  porad  rad  parafialnych,  udział  w  nominacjach  na  urzędy  itp.)

   wzrost  udziału  świeckich  w  liturgii,  np.  poprzez  kazania

Konferencja  prasowa  prezentująca  syntezę  krajową

Objawienie  Ducha  Świętego  (np.  przemyślenie  niektórych  stanowisk  kościelnych  w  
obszarze  moralności  seksualnej,  etyki  lekarskiej  itp.).

i  pozwolenie  chrzcielne  dla  asystentów  duszpasterskich  i  pozwolenie  na

Kapelani  szpitalni  ofiarują  namaszczenie  chorych.
   dążenie  do  posługiwania  się  bardziej  zrozumiałym  językiem  w  liturgii  i  przepowiadaniu  

oraz  duszpasterskie  podejście  do  osób  na  różne  sposoby  wykluczonych  z  życia  
kościelnego.     Dalsze  przejrzyste  przetwarzanie  nadużyć.

   Udział  kobiet  jest  również  omawiany  niemal  konsekwentnie:  wykonują  one  pracę  
wolontariacką  w  kościele,  ale  często  nie  czują,  że  są  odpowiednio  słyszane  i  słyszane
cenny.  Godne  uwagi  jest  to,  że  wierzący  dokonują  tutaj  rozróżnienia  między  
poświęceniem  się  a  wykonywaniem  funkcji  przywódczych:  bardzo  wiele  stwierdzeń  
przemawia  za  ukierunkowaną  promocją  kobiet  na  stanowiskach  przywódczych  w  
kościele  w  sensie  większej  sprawiedliwości  płci,  ale  nie  oznacza  to  automatycznie  domagać  
się  konsekracji  kobiet,  nawet  jeśli  wielu  może  lub  chce  to  sobie  wyobrazić  przynajmniej  w  
formie  diakonatu.

   promocja  formacji  wiary  (oferty  z  zakresu  duchowości  i
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Oświadczenie  prof.  dr  Reginy  Polak

2.  Diecezjalne  różnice  w  metodologii,  uczestnictwie  i  intensywności

1.  Proces  synodalny  zdefiniowany  przez  papieża  Franciszka

W  procesie  synodalnym  lud  Boży  powinien  słuchać  Ducha  i  Słowa  Bożego,  znaków  czasu,  
marginalizowanych  i  siebie  nawzajem.  W  szczególności  biskupi  powinni  słuchać  ludu  Bożego.  Proces  
synodalny  jest  więc  metodycznie  uporządkowanym  słuchaniem,  aby  w  procesie  duchowym  wspólnie  
określić  misję  Kościoła  w  XXI  wieku.  W  ten  sposób  należy  wzmocnić  wiedzę,  uczestnictwo  i  wspólną  
odpowiedzialność,  budować  mosty  i  uczyć  się  od  siebie  nawzajem  oraz  rosnąć  nadzieje:  „Na  tej  wspólnej  

drodze  jesteśmy  wezwani  do  przyjęcia  nowej  postawy  i  odnowienia  naszych  struktur  kościelnych,  aby  móc  
odpowiedzieć  na  Boże  wezwanie,  aby  Kościół  wśród  ludzi  podążał  za  znakami  czasu.  Słuchanie  całego  Ludu  
Bożego  pomoże  Kościołowi  w  dokonywaniu  wyborów  duszpasterskich,  które  najlepiej  odpowiadają  woli  

Bożej” (por.  Vademecum  na  Synod,  s.  8).

Proces  synodalny  był  interpretowany  i  wdrażany  w  Austrii  bardzo  niejednorodnie.  Metody  wahały  się  od  
odgórnych  ankiet  prowadzonych  przez  profesora  i  naukowca

W  porównaniu  z  tą  specyfikacją  następują  teraz  przykładowe  obserwacje  dotyczące  wydarzeń  synodalnych

8.  Zrozumienie  i  praktyka  synodalności  powinny  być  dalej  rozwijane  i  pogłębiane.  Obejmuje  to  
ćwiczenie  „rozmowy  duchowej”:  w  fazach  ciszy  celem  jest  świadome  przyjęcie  postawy  intensywnego  i  
aktywnego  słuchania  Ducha  Świętego  i  innych  uczestników.  W  tle  jest  przekonanie,  że  każdy  człowiek  bez  
wyjątku  jest  „małym  słowem  Bożym”,  poprzez  które  Bóg  działa  w  tym  świecie.  Wychodząc  z  tej  duchowej  
postawy,  słucha  się,  a  nawet  mówi  do  następujących  „kręgów  słuchania”.

Konferencja  prasowa  prezentująca  syntezę  krajową

Proces  w  Austrii  z  perspektywy  teologii  duszpasterskiej:

9.  Komunikacja  synodalna  i  oparta  na  niej  kultura  synodalna  dialogu,  dyskusji  i  konfliktu  mogą  
być  również  dalekowzrocznym  wkładem  Kościoła  w  rozdrobnione  społeczeństwo.  Świadomie  praktykowane  
„słuchanie”  w  postaci  rozmowy  duchowej  z  sekwencjonowaniem  faz  dialogu  z  fazami  milczenia  okazuje  się  
„trwałym  odkrywaniem  procesu”.  Praktykowanie  tej  postawy  obiecuje  pozytywny  rozwój,  zwłaszcza  gdy  za  
wzajemnym  słuchaniem  idzie  niezbędne  rozeznanie,  decyzje  i  konkretne  działania.
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Jednocześnie  problemy  wewnątrz  Kościoła  i  związane  z  nimi  zaległości  w  reformach  wydają  się  
uniemożliwiać  Kościołowi  w  Austrii  intensywne  zajmowanie  się  swoją  misją  w  upadającym  
świecie  XXI  wieku.  Chociaż  Caritas,  Akcja  Katolicka  (KAÖ)  i  zakony  odnoszą  się  do  wielu  zadań  
diakonalnych  i  społeczno-politycznych  (ubóstwo,  zmiany  klimatyczne,  migracje  itp.),  o  znaczeniu  
diakonii  wspomina  się  na  poziomie  wspólnotowym,  ale  większość  ma  silną  wewnętrzną  orientacji  i  
pewnego  braku  wkładu  diakońskiego  i  społeczno-politycznego.  Również  tematy  takie  jak

Pojawiły  się  również  trudności  z  udziałem  młodzieży,  społeczności  posługujących  się  innymi  
językami  oraz  rozmówców  zewnętrznych,  takich  jak  osoby  niereligijne,  tzw.  „dalecy  od  
Kościoła”,  grupy  marginesowe  i  świeccy  eksperci.

wierzący  byli  bardzo  aktywni,  a  proces  spotkał  się  z  pozytywną  reakcją,  zwłaszcza  wśród  tych,  
którzy  już  byli  zaangażowani.  W  wyniku  rozczarowujących  wcześniejszych  doświadczeń  z  
podobnymi  procesami  (Dialog  dla  Austrii,  Future  Forum  3000)  w  segmencie  podstawowym  
pojawiła  się  również  powściągliwość,  sceptycyzm  i  nieufność.  Poszczególne  grupy  –  w  tym  grupy  
i  ruchy  konserwatywne  –  dystansowały  się  od  procesu.  W  poszczególnych  diecezjach  można  było  
usłyszeć  skargi  na  nieprzejrzyste  procesy  i  zbyt  mały  udział.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  zwłaszcza  w  „wewnętrznym  kręgu”,  istniała  wielka  potrzeba  dyskusji  
między  różnymi  grupami,  a  także  z  biskupami  na  temat  kwestii  wiary  i  struktury.  Oprócz  wielu  
nowych  i  pozytywnych  doświadczeń  z  metodologią  synodalną  można  było  również  zaobserwować  
lęki,  nieufność,  gniew  i  ukryte  konflikty.

Ekumenizm  czy  dialog  międzyreligijny  były  omawiane  jedynie  w  poszczególnych  syntezach  
diecezjalnych.  Konfrontacja  ze  „znakami  czasu”  jest  przeważnie  słabsza  niż  sprawy  wewnątrz  
kościoła.

3.  Treść

towarzyszyły  ankietom  na  temat  „kręgów  podsłuchowych”  demokratycznie  uzgodnionych  projektów

Konferencja  prasowa  prezentująca  syntezę  krajową

Dominowały  tematy,  które  od  dziesięcioleci  okupują  Kościół  katolicki  w  Austrii  i  na  które  
pojawiają  się  obszerne  stanowiska:  zwłaszcza  kobiety  (w  tym  diakonisy,  kapłaństwo),  udział  
świeckich,  przejrzyste  mianowanie  biskupów,  klerycki  styl  przywództwa,  młodość,  etyka  seksualna .  
Nowymi  tematami  były  w  szczególności  wielokrotnie  obserwowana  i  opłakiwana  utrata  znaczenia  
w  społeczeństwie  oraz  pytanie,  jak  Kościół  radzi  sobie  z  parami  osób  tej  samej  płci  i  różnymi  
tożsamościami  seksualnymi.  Przede  wszystkim  to  problemy  w  kościele  palą  dusze  większości  
zaangażowanych  wierzących  –  zwłaszcza  tych  bardzo  zaangażowanych.  Choć  nie  ma  w  tym  zakresie  
pełnej  jedności,  zdumiewająco  jednorodne  syntezy  krajowe  wyraźnie  pokazują,  że  zaangażowani  
oczekują  reform  w  tym  zakresie.

Programy  wzmocnienia  struktur  synodalnych.  W  większości  zaangażowanych  diecezji
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Silna  orientacja  wewnętrzna  Kościoła  austriackiego  wymaga  poszerzenia  horyzontów  poza  granice  
Kościoła,  aby  wypełniać  misję  Kościoła  w  kontekście  wielu  kryzysów.  Obejmuje  to  dogłębną  formację  
wiary  i  wzmożoną  analizę  znaków  czasu.  Są  one  również  niezbędne,  jeśli  żądania  reform  nie  zostaną  
spełnione.

Pytanie,  jak  podejmować  decyzje,  pozostawało  otwarte  i  często  było  podnoszone.

Ze  względu  na  swoje  zasady,  metodologia  synodalna  („kręgi  słuchania”)  jest  idealna  do  
wymiany  doświadczeń  lub  osobistych  podejść,  a  tym  samym  do  nauki  wzajemnego  słuchania  i  
rozumienia.  Na  przyszłość  jednak  potrzebne  są  formy,  w  których  można  również  wymieniać  
argumenty  faktyczne  i  prowadzić  (niezbędne)  konflikty.  Doświadczenia  synodalne  mogą  stanowić  
do  tego  dobrą  podstawę.

To  wymaga  rozeznania  duchów.  O  ile  widzę,  proces  ten  prawie  nie  miał  miejsca,  ponieważ  kryteria  
i  metoda  jego  stosowania  są  niejasne.  Rozeznawanie  duchów  nie  powinno  być  dokonywane  tylko  
przez  biskupów,  ale  także  przy  zaangażowaniu  wiernych:  Austria  posiada  do  tego  celu  wielu  
świeckich  wykształconych  teologicznie.  Ponadto  wzywa  się  do  większego  zaangażowania  teologię  
uniwersytecką.

Niektóre  troski  i  życzenia  wiernych  mogą  i  powinny  być  realizowane  już  na  poziomie  diecezjalnym,  
w  tym  promowanie  równości  płci  i  kobiet  na  stanowiskach  kierowniczych,  wzmocnienie  
przejrzystości  i  uczestnictwa,  opieka  duszpasterska  z  tak  zwanymi  „grupami  marginesowymi”  itp.

4.  Konsekwencje

Konferencja  prasowa  prezentująca  syntezę  krajową

Te  obawy  i  argumenty,  o  których  może  decydować  tylko  Kościół  powszechny,  powinny  być  
podnoszone  i  wyjaśniane  przez  biskupów  na  synodach  biskupów,  które  teraz  mają  nastąpić  –  
ponieważ  są  oni  również  obrońcami  swoich  wierzących.  Nie  musisz  dzielić  się  tymi  obawami,  ale  nie  
powinieneś  też  zbyt  szybko  odrzucać  trudnych  kwestii  w  pochopnym  posłuszeństwie.

Proces  synodalny  powinien  być  kontynuowany  i  wymaga  instytucjonalizacji  narodowej  i  
diecezjalnej.  Metoda  synodalna  jako  styl  i  postawa  słuchania  powinna  być  dalej  rozpowszechniana  
i  praktykowana,  ponieważ  ten  szczególny  sposób  słuchania  i  wymiany  argumentów  nie  jest  jeszcze  
powszechnie  znany  w  Kościele  austriackim.  Ponadto  należy  aktywnie  zaangażować  te  osoby,  grupy  
itp.,  które  wcześniej  nie  były  zaangażowane.
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