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Kościół Boży jest zwoływany na synod (PD 1). Kościół w Słowenii odpowiedział na to 
wezwanie we wszystkich sześciu Kościołach lokalnych - diecezjach, wspólnotach zakonnych, 

ruchach kościelnych, grupach, wspólnotach i sercach wiernych. Jesteśmy wdzięczni 
papieżowi Franciszkowi za jego prorocze zaproszenie. A ponieważ sami weszliśmy na drogę 
synodalnego marszu razem w dążeniu do Chrystusa, przyznajemy, że poprzez sam proces 
nauczyliśmy się synodalnej mentalności i konkretnych form współpracy. Wychodząc od 
konkretnej sytuacji naszych zgromadzeń, chcieliśmy poprzez szczerą rozmowę wsłuchać się 
w głos Ducha Świętego, który wskazuje nam drogę do wspólnego kroczenia za naszym 
Panem Jezusem Chrystusem. 

 

 

1. Ponowne odczytanie doświadczenia synodalnego 

1.1 Dotychczasowe doświadczenia synodalne 

W Słowenii od czasu Soboru Watykańskiego II podejmowane są wysiłki na rzecz odnowy 

synodalnej. Powstały pierwsze rady duszpasterskie, a w diecezjach odbywały się różne 
procesy diecezjalnych zgromadzeń ogólnych, mimo ograniczeń nałożonych przez ówczesne 
władze komunistyczne. W latach 1997-2002 odbyło się Wielkie Zgromadzenie Plenarne 

Kościoła w Słowenii. W 2012 roku miało miejsce opracowanie dokumentu "Parasol" 
Słoweńskiego Planu Duszpasterskiego. Doświadczenie synodalne zdobywaliśmy na synodach 
biskupów o rodzinie i o młodzieży, gdzie prowadziliśmy szerokie konsultacje z wiernymi. 

Każde z tych doświadczeń przyniosło pewne owoce i powstała cenna sieć struktur 
duszpasterskich. Jednocześnie trzeba przyznać, że wiele wniosków nie zostało 
zrealizowanych lub nie urzeczywistniło się w pełni zgodnie z założeniami. 

 

1.2 Proces synodalny 2021-2022 

W maju 2021 roku papież Franciszek zaprosił Kościół powszechny do procesu synodalnego. 
W październiku 2021 r. biskupi słoweńscy mianowali biskupa odpowiedzialnego za Synod 
oraz członków Sekretariatu Synodu w ramach Konferencji Episkopatu Słowenii (SBC). 

Ordynariusze we wszystkich diecezjach powołali urzędników diecezjalnych lub zespoły 
synodalne. Do udziału w procesie synodalnym zaproszono istniejące organy robocze MTK. Z 
inicjatywy Biskupa odpowiedzialnego za Synod, Biskupi powołali także specjalną grupę 



 

 

studyjną na poziomie krajowym. W Synodzie uczestniczyły również wspólnoty religijne, 
które za pośrednictwem Słoweńskiej Konferencji Zakonników przedstawiły swoje 
podsumowanie synodalne. 



 

 

 

Każda diecezja weszła w drogę synodalną z własnymi akcentami. W jednej z diecezji do 
sekretariatu synodu zaproszono miejscowego biskupa ewangelickiego. Diecezje 

zorganizowały specjalne szkolenia dla duchownych i świeckich prowadzących rozmowy 
synodalne. Kluczową metodą szkolenia było przeprowadzenie rozmowy synodalnej i uczenie 
się poprzez osobiste doświadczenie. Odzew uczestników spotkań był bardzo dobry. 
Większość diecezji wykorzystała specjalne arkusze do pracy w grupach z pytaniami wokół 10 
rdzeni tematycznych. Dwie diecezje przyjęły niedawno nowego biskupa ordynariusza i 
połączyły podróż synodalną z kilkuletnim poszukiwaniem wizji dla swojej diecezji. Gdzie 
indziej synod był połączony z istniejącymi grupami animacyjnymi na rzecz odnowy struktur 

duszpasterskich oraz z diecezjalnymi duszpasterstwami. Cały proces był utrudniony przez 
epidemię koronawirusów, ze względu na ograniczone zgromadzenie osób, a spotkania często 
odbywały się wirtualnie. Jednocześnie diecezje szeroko zapraszały ludzi do odpowiedzi na 
pytania synodalne poprzez specjalne plakaty, ulotki, foldery i kwestionariusze internetowe. 

 

1.3 Wyzwanie dotarcia do odległych 

Szczególnym wyzwaniem w procesie synodalnym było dotarcie do osób peryferyjnych i 
odległych oraz uchwycenie ich doświadczenia Kościoła. Pomimo nowatorskich wysiłków w 
postaci nieformalnych wywiadów i ankiet internetowych, stwierdziliśmy, że jako wspólnota 
kościelna trudno jest dotrzeć do osób odstających. Otrzymaliśmy jednak kilka odpowiedzi, 

które są tym cenniejsze, że reprezentują dużą grupę chrześcijan, którzy w ostatnich latach w 
przyspieszonym tempie odchodzą od praktykowania swojej wiary. 

 

1.4 Odpowiedź na Synod o synodalności 
W pierwszej fazie synodu o synodalności widzieliśmy z jednej strony wielki entuzjazm wśród 
wiernych, ale także wielką powściągliwość (zwłaszcza wśród duchownych) wynikającą z 
przekonania, że synod nie przyniesie pożądanych zmian w ustalonych procesach Kościoła. 
Początkową niechęć udało się przełamać dzięki prezentacji Synodu na różnych szczeblach i 
włączeniu wszystkich do dyskusji. Okazało się, że nawet ci, którzy początkowo byli 
niechętni, po żywym doświadczeniu rozmowy synodalnej uświadomili sobie wartość tej 

formy konsultacji. Ogólnie rzecz biorąc, uświadamianie znaczenia synodu i wchodzenie w 
proces synodalny przebiegało wolniej niż oczekiwano. 

 

1.5 Publikacje medialne 

Od samego początku wspieramy proces synodalny w Słowenii poprzez różne publikacje w 
mediach katolickich i cywilnych. Biskupi i kapłani wypowiadali się na temat Synodu w 
specjalnych listach, kazaniach i publicznych rozmowach. Szczególną rolę odegrały 
świadectwa świeckich przy okrągłym stole i w wywiadach. Wydział Teologiczny poświęcił 
Synodowi centralny krajowy kurs teologii. Odbywały się także liczne inne regularne spotkania 

studyjne poświęcone tematyce Synodu. 
 

1.6 Uczestnicy procesu synodalnego 



 

 

Uczestnictwa na poziomie krajowym nie można określić ilościowo. Możemy tylko bardzo 
ogólnie powiedzieć, że w proces synodalny weszło od 1/3 do 2/3 parafii (Parafialnych Rad 
Duszpasterskich i innych grup). Ponadto do diecezji wpłynęło kilka tysięcy odpowiedzi na 
ankiety internetowe. 



 

 

 

Podczas synodalnych podsumowań odnotowaliśmy udział następujących grup wiernych: 
księża, katecheci, grupy modlitewne, grupy męskie, grupy kobiece, organizacje rodzinne, 
grupy małżeńskie, grupy dla rozwiedzionych i konkubentów, grupy katechezy rodzinnej, 
kursy Alpha, społeczność romska, Caritas i instytucje charytatywne, katolickie ruchy 
duchowe, Współpracowników Duszpasterskich, Parafialne Rady Duszpasterskie, muzyków 
kościelnych, młodzież, grupy studenckie, media katolickie, Grupy Duszpasterstwa Powołań, 
szkoły i przedszkola katolickie, zakonników i zakonnice, Grupy Duszpasterstwa Chorych, 
Zdrowia i Kategorii oraz osoby oddalone. 

Oprócz powyższego, w styczniu i lutym 2022 r. odbyły się procesy synodalne w specjalnie 
utworzonej Synodalnej Grupie Studyjnej UOC oraz w organigramie organów roboczych 

UOC. Perspektywa tych dwóch konsultacji synodalnych jest ważna, ponieważ z jednej strony 
potwierdzają one wnioski z dyskusji, które miały miejsce na poziomie parafii i mniejszych 
wspólnot, a z drugiej strony uzupełniają je o wnioski istotne dla całego Kościoła w Słowenii. 

 

1.7 Zbiór streszczeń synodalnych 

Podsumowania synodalne słoweńskich diecezji, wspólnot i osób indywidualnych były 
zbierane na poziomie słoweńskim do końca maja 2022 r. Na poziomie słoweńskim 
otrzymaliśmy sześć podsumowań diecezjalnych, podsumowania organigramu UOC i Zespołu 
Studiów Synodalnych UOC, podsumowanie Konferencji Instytucji Religijnych Słowenii oraz 
kilka wypowiedzi poszczególnych grup i osób indywidualnych. 

Na podstawie całego zgromadzonego materiału Sekretariat Synodu Rady Kościoła Słowenii 
opracował niniejsze krajowe podsumowanie, które zostało przejrzane przez biskupów 
słoweńskich na posiedzeniu Rady Kościoła Słowenii w Lublanie w dniu 22 czerwca 2022 r. i 
uzupełnione o ich własne poglądy jako pasterzy Kościoła podczas synodalnej wymiany 
poglądów. 

 

 

2. Rozeznanie wkładu synodalnego 

Pomimo tego, że proces synodalny odbywał się w różnych wspólnotach i przy różnych 
podejściach, podsumowania odzwierciedlają bardzo podobne akcenty. W tym fakcie 

rozpoznajemy działanie Ducha Świętego, który w różnych miejscach i czasach inspiruje 
swoje orędzie, które dopiero czytane razem otrzymuje swoją prawdziwą interpretację (Dz 10). 
Poniżej przedstawiamy streszczenie głównych punktów dyskusji synodalnych w Słowenii. 

 

2.1 Definicja kompetencji i odpowiedzialności 
Sam proces dyskusji synodalnych przyniósł pewne spostrzeżenia, które mogą służyć jako 
merytoryczne wskazówki na przyszłość: 
Ważne było uświadomienie sobie, że każdy proces musi być poprzedzony jasnym 
określeniem obowiązków i odpowiedzialności. Nauczyliśmy się, że nierealistyczne 
oczekiwania stwarzają okazję do złej woli. Oczekiwania muszą być zatem ustalone zgodnie z 



 

 

rzeczywistymi możliwościami i odpowiedzialnością osób i grup. Zgodnie z zasadniczym 

pytaniem dokumentów synodalnych, świadomie skupiliśmy nasze spojrzenie najpierw na 
dobrych przykładach wspólnego kroczenia w naszej konkretnej rzeczywistości. 



 

 

 

Dopiero potem, w atmosferze modlitwy, szukaliśmy podpowiedzi, gdzie Duch Święty nas 
wzywa. W ten sposób uniknęliśmy częstej pokusy negatywizmu i nierealistycznych, zbyt 
wysokich oczekiwań. Zadając pytania, zachęcaliśmy uczestników do uznania, że wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki jest Kościół. 

 

2.2 Wdzięczność dla parafii 

Gdy uczestnicy mówili o swoich własnych doświadczeniach, w dyskusjach synodalnych dało 
się zauważyć silny nacisk na wspólnotę parafialną i małe zgromadzenia, które uzupełniają 
życie parafialne. Wspólnota parafialna wyłoniła się jako podstawowa wspólnota Kościoła i 
jeden z głównych punktów odniesienia dla przyszłości Kościoła. Wierni chcą dobrych i 
pięknych relacji w parafii, które zbyt często naznaczone są osobistymi konfliktami. 
Jednocześnie mamy świadomość, że formalna przynależność do wspólnoty parafialnej nie jest 
wystarczająca, gdyż nie pozwala na osobistą więź i wzrost w wierze. Z tego powodu wielu 
podkreślało potrzebę poszukiwania nowych form wspólnoty parafialnej, zwłaszcza jako 

komunii małych wspólnot. Małe komunie pozwalają wiernym lepiej się poznać i nawiązać 
więzi przyjaźni. Należy przewartościować rolę Parafialnej Rady Duszpasterskiej i 
wprowadzić zdrowe formy grupowego podejmowania decyzji i współpracy. Należy lepiej 
rozwijać kulturę autentycznego rozeznawania w Duchu Świętym opartego na wierze. 

 

2.3 Małe społeczności i tworzenie sieci 

Wiele małych zgromadzeń i grup w Słowenii można określić jako zdrowe zalążki Kościoła. 
Do nich w Słowenii możemy zaliczyć: działalność charytatywna Kościoła, ruchy kościelne, 
wizyty domowe u osób starszych, nabożeństwa i pielgrzymki, zwłaszcza dla osób starszych, 
festyny parafialne po niedzielnej Mszy Świętej, oddani współpracownicy, duże 
duszpasterstwo rodzin, parafialne rady duszpasterskie, grupy modlitewne o powołania 
duchowe, przygotowanie do małżeństwa, katecheza dla dzieci i edukacja katechetów, 
coroczny kurs pastoralny i sympozjum teologiczne, harcerstwo, oratorium, katecheza rodzinna, 

rekolekcje dla młodzieży, kursy Alfa i inne. 

Z jednej strony, zdając sobie sprawę z bogactwa istniejących możliwości duszpasterskich, 
stajemy również przed wyzwaniem, jakim jest fakt, że wierni często nie znają wszystkich 
form duszpasterstwa lub, ze względu na szczególną sytuację lokalną, nie mają do nich 
dostępu. Tę przeszkodę można pokonać dzięki nowym formom informacji i komunikacji. 
Jednocześnie potrzeba więcej sieci współpracy ponad granicami parafii, dekanatów, diecezji 
czy organizacji kościelnych, tak aby każdy miał naprawdę możliwość uczestnictwa. 
Wierni podkreślali swoje pragnienie większej ilości katechez dla dorosłych, katechez 
rodzinnych oraz przeniesienia katechezy dzieci do środowiska rodzinnego. Uczestnicy 
pragnęli więcej okazji do pogłębiania wiary, duchowości i wiedzy religijnej, gdzie mogliby 

wzrastać w znajomości wiary, radości i pewności siebie, a przez to łatwiej dawać świadectwo 
w świecie. 

 

2.4 Wiara i komunia kościelna wyrastają z kultu 



 

 

Rozmowy synodalne pokazały, że kult i świętowanie są centralnym elementem życia 
wspólnot kościelnych. Wierni chcą pięknych, przygotowanych i zrozumiałych nabożeństw z 



 

 

 

wysokiej jakości adresy, pełnych pasji pastorów i wiernych chrześcijan, którzy naprawdę żyją 
i są świadkami swojej wiary. Szczególną rolę w uwielbieniu odgrywa śpiew i udział zespołu 
uwielbienia. Uczestnicy stwierdzają, że ich wiara wzrasta w miarę uczestnictwa w 
uwielbieniu. Sugerują zatem, że należy zaangażować jak największą liczbę osób. Do 
uczestnictwa i właściwego rozumienia liturgii potrzebna jest także odpowiednia edukacja. 

Należy ciągle na nowo wyjaśniać znaczenie sakramentów, warunki godnego ich 
przyjmowania oraz różne postawy w kulcie. W szczególności konieczne jest uświadomienie, 
że namaszczenie chorych nie jest przygotowaniem do śmierci. 
Szczególną uwagę należy poświęcić młodzieży, dzieciom i młodym rodzinom, aby sprawić 
im radość i zapewnić miejsce w liturgii. Należy zachęcać do specjalnych nabożeństw 
rodzinnych. Musimy też słuchać grup wiernych, którzy wołają o tradycyjny kult, a czują się 
wykluczeni. 

Mocno podkreślono potrzebę spotkań wiernych po Mszy św. w formie prostych, 
zorganizowanych spotkań przy kawie (agape). Wierzymy, że piękne liturgie w połączeniu ze 
spotkaniami przygotowującymi liturgię i spotkaniami po Mszy św. mogą wnieść do parafii 
więcej modlitwy, radości, uśmiechu, wiary i świętowania. W liturgii dotykamy samego sedna 
wyzwań synodalnych, bo jest to pytanie o naszą wiarę i o to, co w wierze jest istotne. W 
pięknej liturgii powinniśmy wzmacniać poczucie tego, co istotne, życia w pełni, 
autentycznego życia i wiary. W uwielbieniu spotykamy Jezusa Chrystusa, a On łączy nas w 
komunii Kościoła. 

 

2.5 Entuzjazm świeckich dla współpracy 

W wielu parafiach wśród świeckich jest już duży zapał do uczestnictwa. Świeccy chcą się 
czuć potrzebni i chciani (jako współpracownicy), a nie tylko jako słuchacze i odbiorcy. 
Uczestnicy rozmów synodalnych podkreślali, że konkretne zadania, w których uczestniczą, 
zwiększają ich przynależność, budują osobowość, umacniają wiarę i spajają wspólnotę. 
Konieczne jest więc promowanie konkretnych działań, do których oprócz uczestnictwa w 
nabożeństwach i w grupach parafialnych należą pielgrzymki, wycieczki, rajdy rowerowe, 

pikniki, akcje robocze i inne nieformalne spotkania. Ideałem jest, aby każdy wierzący podjął 
się jakiegoś zadania w komunii. Zamiast "współpracowników" należałoby zacząć mówić o 
"nosicielach odpowiedzialności", którzy otrzymaliby odpowiedzialność i mogliby, w 

porozumieniu z proboszczem, kierować konkretną działalnością z dużą dozą autonomii. 
Jednocześnie należy zadbać o to, aby ciężar zadań był odpowiednio rozłożony na kilka osób, 
tak aby nie spoczywał w całości na kilku, które są już przeciążone lub które przyjmują na 
siebie zbyt wygórowaną rolę. 
Większy jest też entuzjazm i pragnienie treści duchowych wśród młodych ludzi. Choć 
zmniejsza się ogólna liczba młodych ludzi aktywnych w Kościele (po bierzmowaniu), to ci, 
którzy pozostają wierni, mają coraz większe pragnienie konsekwentnego i głębokiego życia 
chrześcijańskiego. Chcą poważnych i jakościowych treści. Młodzi ludzie lubią jasne 
instrukcje, wyraźne cele i silnego lidera. 

 

2.6 Współpraca między kapłanami i świeckimi 
Zaangażowanie świeckich we współpracę jest bardzo mocno związane z postawą kapłana. 



 

 

Temat współpracy między duchownymi i świeckimi był bardzo często wyrażany w 
dyskusjach synodalnych i widać, że przed Kościołem w Słowenii stoi w tej dziedzinie wielkie 
wyzwanie. Inicjatywy aktywnych świeckich często spotykają się z oporem księży/kapłanów, 
którzy nie mają zaufania i wsparcia dla świeckich. 



 

 

 

Księża natomiast często narzekają na bezinteresownych świeckich, którzy nie chcą 
podejmować zadań i nie chcą się narażać. Jest więc kilka powodów do napięć. Czasami 
świeccy nie czują się kompetentni i nie są w stanie sami wykonać jakiegoś zadania. Innym 
razem księża zbyt mocno trzymają sprawy w swoich rękach i nie chcą pozostawić pewnych 
zadań w rękach świeckich. 
Z pewnością w naszej tradycji nadal bardzo mocno zakorzeniona jest rola księdza/proboszcza, 
który ostatecznie decyduje o tym, czy i jak dana rzecz będzie realizowana we wspólnocie. 
Przykładem dobrej praktyki jest sytuacja, gdy świeccy z własnej inicjatywy proponują jakiś 
projekt i są gotowi wziąć za niego pełną odpowiedzialność, w porozumieniu i konsultacji z 
księdzem. Należy pamiętać, że osoby świeckie mają często wysokie kwalifikacje zawodowe 
do organizowania i wykonywania różnych prac betonowych. Ogólnie przyjmuje się, że laicy 
wolą podejmować się zadania, jeśli przyjmują za nie odpowiedzialność i mogą je wykonać 
samodzielnie. Świeccy chcą być nie tylko wykonawcami, ale także nosicielami 
odpowiedzialności. Kościół w Słowenii potrzebuje deklerykalizacji w taki sposób, aby 
świeccy wzięli na siebie część odpowiedzialności za życie Kościoła lokalnego. 

 

2.7 Współpraca i kształtowanie przywództwa 

Potrzebujemy bardziej ukierunkowanych programów formacyjnych dla księży i świeckich. 
Kapłani powinni być narażeni na zdrowe przywództwo, pracę zespołową, podejmowanie 
decyzji w grupie, podejmowanie i delegowanie odpowiedzialności poprzez programy 
formacyjne. Natomiast świeccy powinni otrzymać podstawową wiedzę o posługach i 
zadaniach Kościoła, co uzdolni ich do funkcjonowania w środowisku kościelnym, do 
podejmowania odpowiedzialności i współpracy z duchowieństwem. Chcielibyśmy zobaczyć 
kulturę zdrowego przywództwa (zarówno wśród duchownych, jak i świeckich), gdzie lider 
zachęca do dynamiki grupy i słucha wszystkich. 
Wszystkie powyższe aspekty są szczególnie istotne, gdy kapłani i świeccy współpracują ze 
sobą także zawodowo w kontekście różnych instytucji kościelnych. Na przykład księża boją 
się objąć parafię z przedszkolem czy domem starców, bo nie mają kwalifikacji do zarządzania 
placówką oświatową i zespołem pracowników. Kandydaci do tej pracy potrzebują 
specyficznej formacji. Księży jest coraz mniej i słuszne jest pozostawienie świeckim jak 
największej ilości prac, które nie są związane z posługą przy święceniach kapłańskich. 
Dobrze, że w Słowenii w pracę duszpasterską zaangażowanych jest wielu wolontariuszy, ale 
my w Kościele w Słowenii dostrzegamy potrzebę istnienia przynajmniej pewnej liczby 

profesjonalnych pracowników świeckich w posługach kościelnych. Musimy przygotować dla 
nich specjalną formację, a jednocześnie upewnić się, że ich praca jest odpowiednio doceniana. 

 

2.8 Życie księży 

W rozmowach synodalnych wielokrotnie poruszano temat życia i roli kapłanów w naszych 
wspólnotach. Te rozmowy prowadzili albo księża między sobą, albo świeccy o księżach. 
Wydaje się, że istnieje wiele wyzwań dotyczących życia i roli księży w Słowenii. 
Obiektywnie rzecz biorąc, liczba księży maleje, a ich wiek rośnie. Nowych powołań 
duchownych jest bardzo mało. Wydaje się, że jako Kościół nie mamy właściwych odpowiedzi 
na te pytania lub nie bardzo się nimi przejmujemy. Troska o powołania duchowe nie może 



 

 

wynikać jedynie z potrzeby uzupełnienia istniejących struktur Kościoła. Zasadnicze pytanie, 
dlaczego Bóg dopuszcza taki stan powołań duchowych, brzmi: powołania duchowe będą rosły 
jako owoce w zdrowym Kościele. 



 

 

 

Księża zauważają, że brakuje braterskiej więzi, wspólnej modlitwy i szczerej wspólnoty. 

Potrzeba więcej szczerości w rozmowach między księżmi, a także między księżmi a 
biskupami. Księża zauważają, że za mało słuchają natchnień Ducha Świętego, wiernych i 
swoich współbraci. Ważna jest pomoc świeckich, których część jest chętna do pomocy. 
Wierni są przygnębieni, gdy proboszcz nie jest sercem z parafią, gdy dochodzi do sporów 
między księżmi, lub gdy widzą, że warunki życia księdza są nieuporządkowane. Wydaje się, 
że księża są często samotni, nie mają prawdziwych przyjaciół po ludzkiej stronie i nie 
znajdują zrozumienia. Często nie ma kto zadbać o ich wyżywienie, sprzątanie i pranie. Należy 
kompleksowo uregulować status zatrudnienia, sytuację socjalną i finansowanie pracy księży. 
Wielu księży nie ma już energii na zaangażowaną pracę duszpasterską. Pojawia się też 
problem nadmiernej troski o remonty budynków, gdy łączy się to z ucieczką od relacji. Część 
wiernych nadal uważa je za istoty bezpłciowe. Obok tych wszystkich kwestii pojawia się 
również pytanie o obowiązek lub wolność wyboru celibatu. 
W rozmowach synodalnych wielokrotnie używano terminu klerykalizm w odniesieniu do 
nadmiernego oddzielenia duchownych i świeckich, sztywnego instytucjonalizmu i zimnej 
samowystarczalności osób i struktur kościelnych. Jest to poczucie wyższości księży nad 
innymi wiernymi, które okazują w swoim zachowaniu i działaniu. Klerykalizm jest obecny 
nie tylko wśród księży, ale także wśród świeckich, którzy oczekują wszystkiego od księży i 
biskupów. Musimy mieć świadomość, że Duch Święty przemawia do Kościoła przez 
wszystkich ochrzczonych. 

Nadużycia seksualne niektórych księży wniosły w życie Kościoła wiele cierpienia, piętna, 
ignorancji, strachu, wątpliwości i podejrzeń. Ochrona dzieci i nieletnich musi być kwestią 
priorytetową. Konieczne jest rozwiązanie konkretnych przypadków i wprowadzenie 
odpowiednich procedur zapobiegawczych na przyszłość. Jednocześnie należy umieścić tę 
kwestię w zdrowym kontekście i nie tracić z oczu innych problemów, przed którymi stoi 
Kościół lokalny. 

 

2.9 Zdalna, otwarta komunia i słuchanie 

Trzeba przyznać, że mimo wielkich chęci, nasze zaproszenia nie dotarły do dużej liczby 
najodleglejszych. To uświadomiło nam, że nasze komuny tak naprawdę nie są otwarte na 
odchodne. Choć w codziennym życiu religijni świeccy otaczają się głównie osobami 
niewierzącymi i oddalonymi, trudno im wejść z nimi w otwartą rozmowę o wierze. 
Zorganizowany kontakt z osobami peryferyjnymi zapewnia sieć Caritas i innych instytucji 
charytatywnych. Należy jednak zdać sobie sprawę, że największą grupę odstających stanowią 
liczni chrześcijanie, którzy odeszli od wiary, co co roku pokazują nam na nowo statystyki 
Kościoła. Uczestnicy rozmów synodalnych oczekują, że biskupi dokonają wnikliwej analizy 
statystyk, gdyż spadające liczby tak naprawdę nikogo nie martwią. Wydaje się, że 
pogodziliśmy się z Kościołem, który umiera. Radzą, by w duszpasterstwie masowym bardziej 
dbać o jakość niż o ilość. 
Oddzielone są także pary rozwiedzione i konkubinaty, osoby homoseksualne, młodzież, 
zwłaszcza ta, która po bierzmowaniu wyprowadza się z domu, osoby starsze, niedołężne, 
niedosłyszące, niepełnosprawne, niewidome i niedowidzące, nowi przybysze do 
miejscowości, ubodzy itp. Sami wierni również mogą się oddalać, gdy nie przystępują do 



 

 

komunii Kościoła lub nie czują się w niej akceptowani. 



 

 

 

Konieczne jest rozwijanie umiejętności prawdziwego słuchania, kiedy traktujemy bliźniego 
poważnie, akceptujemy go i jesteśmy przygotowani na to, że słuchanie zmieni nasze 
przekonania. Potrzebujemy więcej kultury rozeznania, gdzie każdy czuje się "wysłuchany", 
nawet jeśli jego indywidualne życzenia nie są ostatecznie "wysłuchane". Duch Święty wzywa 
nas do otwarcia naszych komunii i aktywnego dotarcia z osobistymi zaproszeniami do tych, 

którzy są daleko. Wszyscy, zarówno wierzący, jak i osoby postronne, powinni czuć się mile 
widziani i akceptowani w komunii. Dlatego nawet tym, którzy nie mogą przyjmować 
sakramentów, trzeba dać możliwość uczestnictwa i podjęcia pewnych zadań. Należy rozwijać 
współpracę międzypokoleniową i przekaz wiary między pokoleniami. Sakramenty i święta, w 
których uczestniczą ci, którzy są daleko i dla których można przygotować odpowiednią 
katechezę, są szczególnym punktem wejścia. 
W większości przypadków odstępcy nie odrzucają nauczania i doktryny Kościoła. Często 
zdarza się, że chętnie podejmują dyskusję na temat podstawowych zagadnień wiary i chętnie 
wysłuchują punktu widzenia wiernych. Zdystansowali się z powodu różnych złych 
doświadczeń. Doświadczają Kościoła jako instytucji, która jest częścią kultury, ale za bardzo 

zależy jej na władzy, pieniądzach i powiązaniu z władzą. To co najbardziej mają za złe 
wierzącym i księżom to dwulicowość ich działań. Wierzący i niewierzący oceniają nas po 
naszych czynach. Język Kościoła często nie jest zrozumiały nawet dla wiernych, a co dopiero 

dla osób z zewnątrz. Uczestnicy synodu mówią, że poza członkami hierarchii, Kościół 
najbardziej słucha osób starszych, bogatych i wpływowych politycznie. To także publiczny 
wizerunek Kościoła. 

 

2.10 Świadectwo wiernych w przestrzeni publicznej 

Aktywni chrześcijanie stanowią dziś mniejszość w słoweńskim społeczeństwie i znajdują się 
pod presją negatywnej opinii publicznej. Z tego powodu często unikają delikatnych sytuacji i 
rozmów, w których konieczne byłoby konfrontowanie stanowisk. Uczestnicy rozmów 

synodalnych przyznają, że często brakuje im środków, tj. wiedzy i uzasadnionych stanowisk, 
aby przedstawić chrześcijański pogląd. Z drugiej strony przyznają, że często żyją w swoich 
działaniach i decyzjach tak samo jak wszyscy wokół. 
Uczestnicy rozmów synodalnych mówią, że najważniejsze dla ich chrześcijańskiej pewności i 
świadectwa jest doświadczenie autentycznej komunii chrześcijańskiej we własnym 
zgromadzeniu, z której czerpią radość, dumę, przynależność i zdrową pewność siebie. Ważne 
są też pozytywne historie i publiczne świadectwa chrześcijan. Chcą coraz bardziej 
przystępnych programów, w których otrzymują wiedzę i argumenty do debaty publicznej na 
ważne tematy moralne. Wielu chce, aby Kościół wypracował zdrowy dystans wobec państwa 
i poszczególnych opcji politycznych. I oczekują, że przywódcy Kościoła będą wyraźniej 
wypowiadać się w podstawowych chrześcijańskich kwestiach moralnych i społecznych, 
takich jak rodzina i ochrona życia od poczęcia do śmierci. Chcą, aby w debacie publicznej 
wypowiadali się na gruncie chrześcijańskim, przy zachowaniu równych standardów dla 
wszystkich. 

 

2.11 Podnoszenie rzeczywistych kwestii 

W Słowenii panuje duże napięcie z powodu skandali, ponieważ w ciągu ostatnich 15 lat 



 

 

przechodziliśmy od jednego skandalu do drugiego. W chwilach kryzysu wierni nie otrzymali 

od rządzących właściwych wyjaśnień. Osoby oddalone od Kościoła obserwują wyraźnie 
apologetyczną postawę i prawno-apologetyczny język, który jest odpychający dla ogółu. W 
Kościele boimy się poruszać poważne sprawy i często nie wymieniamy 



 

 

 

prawdziwy problem. Zbyt mało zdajemy sobie sprawę, że siłą Kościoła jest to, że jesteśmy 
mali. Wyzwaniem dla Kościoła jest to, że wszyscy uznajemy się za ubogich. Wiele 
zyskalibyśmy też na publicznym wypowiadaniu się i byciu wrażliwym, bo bylibyśmy bardziej 
wiarygodni i atrakcyjni. Potrzebujemy zdrowej pokory, w której potrafimy nazwać problemy i 
rozwiązać je, zamiast je ukrywać. 

 

2.12 Współpraca między diecezjami i biskupami 

Wierni, a zwłaszcza księża i bliscy współpracownicy, mają wobec biskupów duże 
oczekiwania. Uczestnicy rozmów synodalnych zauważają, że w ostatnich latach nie było 
prawdziwej jedności wśród słoweńskich biskupów. Współpraca między diecezjami też często 
była trudna. Prawdą jest, że poszczególne diecezje są autonomiczne w swojej działalności. 
Różnorodności między diecezjami nie należy się obawiać, ale można ją postrzegać jako atut. 
Napięcia i sprzeczne tendencje mogą być źródłem zachęty do dalszej pracy. Jednocześnie 
istnieje potrzeba bardziej systematycznej współpracy w kwestiach na poziomie słoweńskim, 
które wykraczają poza poszczególne diecezje. Biskupi postrzegają Konferencję Episkopatu 
Słowenii jako organ synodalny służący nawiązywaniu kontaktów między biskupami, 
komunikacji wewnątrz Kościoła, a przede wszystkim w relacjach z państwem. 
Wielu osobom w społeczeństwie brakuje widoczności i wyraźnego autorytetu Kościoła w 
Słowenii. Wierni nie doświadczają biskupów jako liderów, którzy nadają kierunek i wizję. 
Czują się niepewnie, dokąd płynie łódź Kościoła. Chcieliby, aby doszło do wspólnych 
poszukiwań i aby biskupi poświęcili więcej czasu na synodalne planowanie kierunku. Nadal 
istnieje wielka przepaść między polem duszpasterskim a kierownictwem diecezji. Istnieje 
poczucie, że hierarchowie nie mają realistycznego spojrzenia na rzeczywistość. 
Ból związany z finansowym upadkiem archidiecezji Maribor wciąż odbija się w Słowenii. 
Szczególnie we wschodniej Słowenii wciąż pokutuje myśl o (zbyt) małej solidarności 
(finansowej) między diecezjami. Niektórzy nie widzą realnej przyszłości bez wspólnego 
poszukiwania rozwiązań wśród słoweńskich diecezji. Silnie obecna jest też idea Kościoła 
bogatego i krytyka, że większa część środków finansowych powinna być kierowana na 
duszpasterstwo, a nie na mury. 

 

 

3. Przyszłe kroki na drodze synodalnej 

Podróż synodalna w Słowenii ukazała bardzo szczery obraz aktualnej sytuacji naszego 
lokalnego Kościoła. Jesteśmy wdzięczni za całą podróż, którą odbyliśmy. Ujawniło się wiele 
pięknych rzeczy. Ze szczerością stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom. Z odwagą patrzymy w 
przyszłość i ufamy, że pod przewodnictwem Ducha Świętego podołamy wszystkim krokom, 
które On przed nami stawia. Nie boimy się wyzwań, bo mamy pewność, że Pan jest zawsze z 
nami i że Kościół jako całość nie zawiedzie (Mt 16,18). 

Diecezjalny etap procesu synodalnego w minionym roku był początkiem długiej drogi, która 
nie ma końca. Synodalność jest zasadniczo wpisana w życie Kościoła, który przemierza 
historię jako komunia z Panem. Owoce Synodu będą zbierane przede wszystkim przez te 

wspólnoty, które same przeszły drogę synodalną. Dla wszystkich innych ich wyniki mogą być 



 

 

zachętą i zaproszeniem do samodzielnego wyruszenia w drogę synodalną. 



 

 

 

Z dyskusji synodalnych wyłoniliśmy następujące wezwania na przyszłość w Słowenii: 
Niech synodalność trwa! Rozmowy synodalne, synodalne formy konsultacji i synodalna 

mentalność powinny być kontynuowane na wszystkich poziomach. 
Twórzmy piękne, bogate duchowo i zrozumiałe liturgie! Regularnie uczestniczmy w 

nabożeństwach, aby nasza wiara była umacniana i abyśmy otrzymywali z niej siłę. Każdy 
wierny powinien przyjąć zadanie w komunii kościoła/parafii. Wielokrotnie wyjaśniajmy 
znaczenie kultu. 

Bądźmy radosnymi i dumnymi chrześcijanami! Łączmy się w żywą komunię, która sięga 
do codzienności. Bądźmy świadkami z ufnością życiem i słowem w każdych okolicznościach. 
Otwórzmy naszą komunię! Wspieramy kulturę dialogu, słuchania i wzajemnej akceptacji, 
aby każdy czuł się akceptowany. Zachowajmy sympatię do odległych, mimo ich specyfiki. 
Rozpocznijmy rozmowę na temat podstawowych pytań wiary. 
Umacniajmy rolę świeckich i ich współpracę z kapłanami! Pomagajmy księżom w 
sprawach ich życia i pracy. Upoważnić świeckich do skutecznej współpracy z kapłanami. 
Proponujmy programy formacyjne umacniające wiarę, wiedzę i umiejętności współpracy. 
Budowanie kultury odpowiedzialności i podejmowania decyzji! Jasno określmy obowiązki 
i odpowiedzialność. Niech każdy przyjmie swoją część odpowiedzialności. Budujmy kulturę 
zdrowego przywództwa. 

Odnówmy nasze struktury, aby odpowiedzieć na natchnienia Ducha Świętego! Niech 

parafialne rady duszpasterskie staną się tym, co noszą w swojej nazwie. Nauczmy się 
rozeznawać i decydować zbiorowo. 

Pracujmy razem i łączmy się ze sobą! Proponujmy i przyjmujmy dobre inicjatywy 

wykraczające poza granice poszczególnych parafii, diecezji i wspólnot kościelnych. 
 

Mamy świadomość, że Duch Święty inspiruje wszystkich ochrzczonych. Każdy z nas ma 
obowiązek kształtować pod natchnieniem Ducha Świętego synodalny Kościół przyszłości. W 
szczególny sposób odpowiedzialność tę ponoszą biskupi i kapłani jako przywódcy wspólnot. 
Razem jesteśmy wezwani do rozeznawania w wierze podszeptów Ducha Świętego, do 
podejmowania kluczowych decyzji, a także do podejmowania konkretnych działań. 
Maryjo, Królowo Słoweńców i Królowo Nowej Ewangelizacji, prowadź nas naprzód na 
drodze synodalnej, abyśmy odważnie podejmowali kroki, które Duch Święty inspiruje 
Kościołowi w Słowenii! 

 

 

 
Bp dr Maximilian Matjaž Biskup 

odpowiedzialny za synodalność w 
Konferencji Episkopatu Słowenii 
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