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MESSAGE 
PRZEWODNICZĄCY EPISKOPATU ANTYLSKIEGO KONFERENCJA 

 
 
 

15 sierpnia 2022 

roku Drogi Ludu 

Boży, 

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2022 r., Konferencja Episkopatu Kościoła Antyli 

przedkłada Sekretariatowi Synodu w Rzymie owoce wielu miesięcy słuchania Ducha Świętego i słuchania siebie 

nawzajem, aby rozeznać rozbrzmiewający głos Ducha Świętego dla Kościoła Antyli. 

Ta synteza synodalna jest jak kosz owoców. Stanowi zbiór radości, trudności, ran, udręk, nadziei i marzeń Kościoła 

karaibskiego. Podobnie jak w przypadku kosza z owocami, owoce są różnorodne - wielkości, kształty, kolory i faktury. 

To właśnie pośród tej różnorodności Kościół dostrzega działanie Ducha Świętego. 

Korzystam z okazji, aby podziękować świeckim, młodzieży, zakonnikom, duchownym, biskupom i osobom z marginesu, 

którzy aktywnie uczestniczyli w tej podróży synodalnej. Tych, którzy z jakichkolwiek powodów nie wzięli w niej 

udziału, proszę o zapewnienie, że podróż synodalna nie została zakończona. Podróż trwa nadal i będą inne możliwości 

stałego uczestnictwa, gdy będziemy zmierzać do stania się Kościołem bardziej synodalnym. 

Dlatego zapraszam wspólnoty parafialne, wspólnoty zakonne, świeckich współpracowników i duszpasterzy do 

modlitewnej lektury i refleksji nad Synodalnym Koszem Owoców Kościoła Karaibskiego oraz do rozeznania, gdzie Duch 

Święty nas teraz prowadzi. 

Niech Maryja, Matka Kościoła, nadal towarzyszy nam w rozeznawaniu głosu Ducha Świętego. Wierni, 

 
Wielebny Gabriel Malzaire 

Przewodniczący 

Konferencja Episkopatu Antyli. 
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"Ta synteza synodalna jest jak kosz owoców. Stanowi zbiór radości, trudności, ran, udręk, 

nadziei i marzeń Kościoła karaibskiego. Podobnie jak w przypadku kosza z owocami, 

istnieje różnorodność w owocach - rozmiary, kształty, kolory i tekstury. To właśnie pośród 

tej różnorodności Kościół rozeznaje ruch Ducha Świętego." 

WPROWADZENIE 
 

Kamienie milowe w podróży  
 

✓ Przyjęcie dokumentu Synodu Wstępnego oraz Vadamecum z jego strukturą i zaproszeniem 
do podróży. Była pozytywna energia wśród naszych ludzi. 

✓ Rozpoczęcie procesu diecezjalnego w październiku 2021 r. Poczucie ruszenia w drogę. 
✓ Przejście od przygotowań do Synodu Antyli do Synodu Powszechnego. Był to moment 

satysfakcji, uniesienia, afirmacji i potwierdzenia działania Ducha Świętego. 
✓ Nasze spotkania Zoomu przedstawicieli diecezji były fenomenalne. Zostaliśmy zainspirowani, 

aby iść do przodu. 

✓ Świadectwo przedstawicieli diecezji o ich doświadczeniu drogi. Wyrazy entuzjazmu dla wiary, 
bycia artykułowanym i pasjonatem wiary i zaangażowania w Kościół. Pewność siebie 
przedstawicielki młodzieży w jej przemówieniu do biskupów. 

✓ Poczucie jednomyślności celu wśród biskupów, gdy odpowiadali na wezwanie Ojca Świętego i 
odkrywali naszą wspólną troskę o nasze Kościoły diecezjalne - idziemy tą samą drogą. 

✓ Ujawnienie entuzjazmu naszych ludzi, zwłaszcza w specjalnych doświadczeniach grupowych i 

ich zainteresowania realnymi rozwiązaniami. 
✓ Te momenty "AHA", kiedy uznaliśmy, że biskupi mogą dać świeckim wolność do wyrażania i 

bycia sobą. 
✓ Spotkanie twarzą w twarz biskupów z diecezji St. John's-Basseterre, Antigua, w celu 

przygotowania pierwszego szkicu syntezy, dało ciała kolegialności i synodalności ze sobą w 
pogłębianiu przyjaźni. 

✓ Momenty prawdy. Biskupi odkryli, że temat sprawiedliwości społecznej nie był priorytetem w 
syntezach diecezjalnych i mogli uznać nasze własne braki w tym względzie, co doprowadziło 
do głębszego otwarcia się na naszą potrzebę jako biskupów w zakresie formacji 
ciągłej/nawrócenia. 

✓ Spotkanie biskupów z kardynałem Grechem było doświadczeniem bycia wysłuchanym przez 
szerszy Kościół. 
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Punkty zwrotne w podróży 
 

W posiedzeniu Zgromadzenia CELAM wzięli udział przedstawiciele krajów z regionu Karaibów i 
Ameryki Łacińskiej. Wielu z nich czuło się jednak oderwanych od tego procesu. Przyniosło ono 
minimalne rezultaty. 

 

Ogłoszenie przez Stolicę Apostolską synodu powszechnego, a następnie przedstawienie przez 
Watykan dokumentów przygotowawczych, określających cel synodu, wniosło do tego procesu 
jasność i większe zrozumienie. 

 

Zaplanowanie i przeprowadzenie inauguracji Synodu w każdej 
Archidiecezji/Diecezji po powszechnej inauguracji przez Papieża 
Franciszka w Watykanie - zmaganie się z dokumentami Kościoła; 
inkulturacja - pieśni, wiersze i inne re Synodu. 

 

 
Wybór Zespołu Synodalnego i proces, który przeszedł, aby zbadać i 

zrozumieć wagę i ogrom pracy, która ma być wykonana. Zmaganie się z tekstami o synodalności. 
 

Realizacja i rozwój strategii Zespołu Synodalnego, aby zaangażować w proces jak najwięcej osób. 
Gdy proces się rozpoczął, nastąpił efekt falowania - osoby albo z entuzjazmem uczestniczyły w nim, 
albo nie były nim zainteresowane. 

 

Biskupi z wielkim niepokojem oczekiwali na końcowe sprawozdania z Synodu, ale już po pierwszym 
przeczytaniu wyników doznali zniechęcenia. Nasuwało się wiele pytań o wpływ, jaki Kościół wywiera 
na swoją trzodę oraz o słuszność lub niesłuszność jego obecnego modus operandi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
To objawienie zostało podkreślone, ku wielkiemu zaskoczeniu biskupów podczas spotkania syntezy 
Synodu AEC w Antigua, kiedy to możliwość dokładniejszego rozbioru raportów pozwoliła biskupom 
wyznaczonym do zadania odnalezienia Radości wyrażonych w raportach, odkryć, że wierni nadal 
wierzą w przesłanie - Radość Ewangelii - i że Kościół może się zmienić. 

Po dokładniejszym przetrawieniu syntez synodów diecezjalnych pojawiła się 

świadomość, że wierni rzeczywiście wyrażają swoje aspiracje wobec Kościoła, 

ponieważ 

mieli głęboką i głęboką miłość do Kościoła i rozumieli, że może on być, ponownie, 

kanałem radości i pokoju. 
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Czy biskupi i duchowni 

są gotowi zmienić 
sposób bycia Kościoła 
czy utrzymać status 

quo? 

Czy biskupi wykorzystają tę 
okazję do zmiany sposobu 

bycia Kościoła poprzez 
aktywne wsłuchiwanie się w 

podnoszone głosy i 
angażowanie wiernych w 

doprowadzenie do bardziej 
radosnego i szczęśliwego 

Kościoła? 

W tym kontekście biskupi są wezwani do rozważenia następujących kwestii: 
 
 

 
 

Po wysłuchaniu ludzi, Kościół 
instytucjonalny musi teraz 

podjąć kilka trudnych decyzji, 
ale czy jest na to gotowy? 

Czy AEC zajmie się 
prawdziwymi kwestiami i 

skorzysta z wyboru, by 
reprezentować głos wiernych, 

czy też zaoferuje kliniczne, 
odkażone sprawozdanie? 

 

 

 

Duchowy wymiar podróży  
 
 

 Odnowa jest jednocześnie darem i zadaniem, aby parafia odpowiadała na duchowe i 
wspólnotowe potrzeby wiernych i duszpasterzy. Wspólnota Kościoła musi posiadać 
wartości opiekuńcze życia rodzinnego. Kościół domowy musi być odnowiony w rodzinie. 
 Osoby, które odeszły z kościoła, były pomocne w kontekstualizacji wyzwań w kościele. 

 Wyrażane jest pragnienie Kościoła przyjaznego, w którym ludzie są akceptowani i kochani. 
Osoby nie mogą czuć się niemile widziane, wykluczone i dotknięte uprzedzeniami 
społecznymi. Kapłani, osoby pełniące posługi i świeccy liderzy muszą być pokorni i 
odzwierciedlać wartości biblijne. 
 Duchowość musi wypływać z wiary i formacji duchowej, karmionej przez celebrację 
Eucharystii, która wymaga całościowego przygotowania i wykonania, aby uniknąć biernych 
czcicieli. Zbyt wiele homilii jest pustych i pozbawionych kontekstu. 

 Liturgia musi realizować spotkania z Chrystusem, zwłaszcza Eucharystia i pojednanie, 
oraz para-liturgie dla dzieci. 

 Duchowni potrzebują lepszej formacji, aby odzwierciedlać cnoty Jezusa. Potrzebują 
ustrukturyzowania i ustalenia priorytetów swojej posługi, zwłaszcza zrozumienia swojej roli 

dla skutecznego duszpasterstwa młodzieży, które musi koncentrować się na formacji 
ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej. 
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 Posługa kapłanów musi polegać na obecności z ludem, aby zrealizować nakaz: "Moje 

owce słuchają mojego głosu, znam je i idą za mną". Duszpasterstwa zewnętrzne (Dzieła 
Miłosierdzia) muszą być integralną częścią życia Kościoła. 
 Rola i kompetencja wiernych świeckich w życiu Kościoła i jako agentów ewangelizacji musi 
być wzmocniona przez pogłębianie wiedzy doktrynalnej nauczania kościelnego, któremu 
towarzyszy kierownictwo duchowe. 

 Kościół jest zbyt milczący i musi stać się aktywny w sprawach publicznych. 
 Współpraca między duchowieństwem a biskupem, która ma odzwierciedlać jedność 
diecezji; brakuje braterskiej troski wśród duchowieństwa, nowo wyświęconych i 
zagranicznych księży. Istnieje potrzeba skutecznej komunikacji na poziomie diecezjalnym i 
parafialnym. 

 Należy zająć się rolą w ekumenizmie, aby można było wyjaśnić nieporozumienia związane 
z sakramentalnym związkiem z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. 
 Konsultacje muszą sprzyjać słuchaniu, a nie monopolom. Dlatego pozwólmy Duchowi 
Świętemu inspirować nasze parafie i misję duszpasterską. Ważne jest wykorzystanie 
technologii i wyposażenie osób do uczestnictwa w misji. 

 

JAK PODRÓŻUJEMY RAZEM? 
 

Jakie doświadczenia z naszego lokalnego kościoła przywołuje to pytanie?  

Obchody liturgiczne zostały określone jako doświadczenia, 
które łączyły ludzi i dawały poczucie tożsamości, 
przynależności i nadziei. Były one postrzegane jako silne i 
pozytywne doświadczenia, poprzez które ludzie czuli się 
wspierani, zwłaszcza podczas pandemii COVID-19. Grupy i 

duszpasterstwa kościelne były również postrzegane jako 
centralny element podróży. Ponadto, formacja duchowa i 
wiara, katecheza dla dzieci, wydarzenia społeczne, 
katolickie nabożeństwa i administracja (z naciskiem na 
duchownych) były innymi wymienionymi doświadczeniami. 

 

Doświadczono również poczucia tożsamości w stosunku do innych kościołów i szerszego 
społeczeństwa. Duch wspólnoty, widoczny w grupach, był postrzegany jako żywy. Niektórzy 
odnajdywali wyraźniejsze poczucie bycia Kościołem poprzez obrazy przeszłości - nostalgię. 

 Wyartykułowane obawy/napięcia: 

► Wszyscy nie podróżują razem z powodu różnic społecznych, edukacyjnych (teologicznych), 
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ekonomicznych i politycznych 
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Przyniósł doświadczenia frustracji i dezorganizacji, a także zagroził 
ciepłem i zachętą oraz zmniejszył towarzystwo. 

Paradoks wirtualnego kościoła - otwarcie możliwości, ale zagrożenie 
dla frekwencji i relacji 

► Poczucie wspólnoty i towarzystwa jest poszukiwane przez wielu, ale wydaje się, że go brakuje 

► Wezwanie Kościoła do większego zaangażowania w sprawy społeczne i ekologiczne 

► Nadzieja, że Kościół będzie rozwijał relacje z innymi Kościołami 
► Pojawienie się braku wsparcia ze strony niektórych duchownych oraz potrzeba poprawy relacji 

między księżmi, zakonnikami i świeckimi 
► Ogólne środowisko kościelne wydaje się nieprzyjazne, co przyczynia się do mniejszego 

zaangażowania, niezadowolenia i trzymania się z dala od kościoła 

► Niektóre osoby czują, że ich wkład nie jest doceniany 

► Niewystarczająca posługa wobec potrzebujących 

► Potrzeba stworzenia możliwości budowania relacji między ludźmi (kościołem) 
► Niektórzy członkowie mają tendencję do dominacji, co wydaje się zniechęcać innych do uczestnictwa. 

► Jest troska o młodzież, rolę kobiet i pełne funkcjonowanie Ciała Chrystusa 

► Nie ma koncelebry Eucharystii z duchownymi wyznań niekatolickich. Może to być punktem 
napięcia, ale także okazją do dialogu. 

 

Warte uwagi odniesienia do pandemii CoronaVirusa: 
 

 
 

Podjęto wspólny wysiłek, by podróżować tam, gdzie wysiłek jest większy niż napięcia. Uczestnicy byli 
zadowoleni, że stworzono przestrzeń do wysłuchania głosu ludzi, zwłaszcza tych bezbronnych i z 
marginesu - którzy często wyrażali większy szacunek i podziw dla Kościoła niż aktywni członkowie. 

Jakie radości przynoszą?   

Nasza karaibska tradycja i historia kultury czynią nas wyjątkowymi. Nasze rodziny diecezjalne i AEC 
są częścią większej rodziny - Kościoła powszechnego - której celem jest, abyśmy wszyscy pracowali 

razem, aby stać się Kościołem słuchającym. 
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Kościół jako rodzina całego ludu Bożego, łączy się i jest prowadzony przez Ducha Świętego. 
Łączymy się z ludźmi innych wyznań w dialogu, kulcie i wierze, bez względu na pewne ograniczenia. 

Docieramy do tych z marginesu i bezbronnych ze współczuciem, włączeniem, przyjęciem i opieką. 
Nasza młodzież jest szczególną radością, ponieważ pomaga nam żyć teraźniejszością z nadzieją. 

 
Ta rodzina rodzin składa się z osób samotnych, małżeństw, 
kapłanów, zakonników i konsekrowanych osób świeckich, 
którzy są oddani. Jest to szczególna radość, gdy wędrują razem 
w jedności i misji. Spotkanie z Bogiem budzi nas do prawdy i 
rzeczywistości Bożej miłości. Nasze żywe liturgie karaibskie są 
źródłem jedności i pokarmu naszej rodziny. Słowo Boże jest 
naszym stałym towarzyszem i miejscem spotkania. Nasza 
popularna religijność i święte miejsca są źródłami ciągłej 
odnowy. 

 

Nasza rodzina gromadzi się poza 
mszą świętą na kwestę, uwielbienie, modlitwę, adorację i zabawę, 
co tworzy poczucie wspólnoty. Nasze duszpasterstwa i nowe ruchy 

dzielą się Dobrą Nowiną z wszystkimi ludźmi w sposób namacalny. 
Nasza działalność w mediach społecznościowych jest wielkim 
źródłem radości, która łączy rodzinę, zaprasza i wychowuje 
wszystkich. Ponadto edukacja katolicka była znaczącym darem w 
budowaniu cywilizacji karaibskiej. 

 
 
 

Jakie trudności i przeszkody napotkali?  

1. Klerykalizm jako autokratyczny styl przywództwa tkwiący w przeszłości: Przywódcy wydają 
się niezdolni do inspirowania zaangażowania wszystkich. To przywództwo polega na 
monopolu pewnych liderów, którzy infantylizują innych, wykluczają ich z procesu decyzyjnego, 
eliminują struktury współodpowiedzialności, uniemożliwiają hierarchii ochronę wiernych przed 
nadużyciami, tłumią uczestnictwo i inicjatywę, izolują i wyczerpują księży, których liczba 
maleje i uniemożliwia posługę, a organizacji zakorzenienie w duchowości i wspólnej modlitwie. 

2. Rezygnacja niektórych świeckich, którzy nie pielęgnują poczucia przynależności do Kościoła i 
nie rozumieją swojej roli. Ta rezygnacja wydaje się być zakorzeniona w braku formacji w 
wierze; braku stałej ewangelizacji; i jest wynikiem struktur, obniżonej duchowości i słabo 
rozwiniętej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. 

3. Dysfunkcja części kleru: brak gotowości do empatycznego wysłuchania cierpienia; 
niespójność między przesłaniem a sposobem życia; skandale; kulturowy brak kontaktu z 
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zagranicznym duchowieństwem; niewłaściwa komunikacja, pusta 
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homilie długie i niezwiązane z życiem wspólnoty lub ze Słowem Bożym oraz milczenie na 
temat sprawiedliwości społecznej. 

4. Poczucie wykluczenia młodych ludzi, niezrozumienie dla ich kultury i języka 

5. Izolacja wiernych i duchowieństwa w ramach wspólnoty. Klasy społeczne i podziały 
społeczeństwa znajdują odzwierciedlenie we wspólnocie kościelnej. W Kościele brakuje 
działań pielęgnujących ducha braterstwa i komunii. 

6. Marginalizacja wielu kategorii: rozwiedzionych, mężczyzn, rozwodników żyjących w 
ponownych związkach małżeńskich, samotnych matek, niekatolików żyjących w związkach 
małżeńskich z katolikami, homoseksualistów. 

7. Niezdolność rodzin do tworzenia Kościołów domowych zdolnych do utrzymania wiary i 
równowagi swoich członków, niekiedy z powodu braku ojców. 

8. Zaniedbanie wobec ludzi ubogich, izolowanych i słabych, wynikające z braku integracji 
cielesnych i duchowych dzieł miłosierdzia. 

9. Dezorganizacja związana z Covid-19 zmniejszyła spójność ministerstwa. 

10. Między duszpasterzami a wiernymi, którzy nie czują się zaproszeni, istnieje dystans. 

11. Nierównowaga w duszpasterstwie spowodowana przewagą kobiet, które nie są dostatecznie 
uznane za liderki. Wycofanie się mężczyzn, którzy nie znajdują swojego miejsca i zbytnia 
klerykalizacja ustanowionych duszpasterstw. 

12. Niezrozumienie kultu katolickiego powoduje utratę świętości i czci eucharystycznej. Także 
dodatki liturgiczne, które pomniejszają korzyści duchowe. 

13. Nieznajomość doktryny Kościoła utrudnia misję. Ograniczona wiedza katechetyczna 
przyczynia się do tego, że katolicy nie są przygotowani do ewangelizacji i głoszenia wiary 
katolickiej jako ożywczej i przemieniającej dobrej nowiny. 

Jakie rany ujawniły?  

Podróżowanie razem z duchownymi 

 
● Ludzie w ministerstwie wyrażają zmęczenie i 

wypalenie, nawet jeśli pracują z miłości do Boga 

● Brak kapłanów jako pasterzy ludu 

● Przywódcy Kościoła (księża/diakoni) często milczą w 
sprawach sprawiedliwości społecznej i moralności, 
co może powodować nieufność i sceptycyzm wobec 
przesłania i posłańca 

● Wykorzystywanie liturgii przez księży i diakonów do 
wyrażania swoich osobistych żalów i problemów 

● Niekorzystanie z sakramentu pojednania i jego 

niedostępność 
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● Podział wśród duchowieństwa 

 
Podróżowanie razem jako parafia 

 
● Wyspy w rozproszonych geograficznie państwach wyspiarskich czuły się odsunięte od reszty 

Kościoła i siebie nawzajem. 
● Wiele duszpasterstw społecznych jest odłączonych od wspólnot czcicieli. 

● Osoby czują się lekceważone i osądzane, gdy zabierają głos, a także z różnych powodów nie 
słuchane przez innych. Biedni czują się pozbawieni głosu, a zmarginalizowani są ofiarami 
korupcji i 

egoizm. 

● Pogodzenie różnic wewnątrz 
wspólnoty kościelnej nie jest łatwe. 
Członkowie o silnych osobowościach mają 
tendencję do dominowania nad innymi, 

którzy nigdy nie są wysłuchani. To utrudnia 
postęp w życiu parafii. 

● Systemy klasowe w kościele, gdzie 
jedni są traktowani z większym 
szacunkiem niż inni. 

● Osoby nie doświadczają opieki, 
uwagi, troski, szacunku i zrozumienia dla 

potrzeb innych i dlatego nie czują się mile 
widziane. 

● Ludzie boją się, bo nie rozumieją swojej 
roli i mogą mieć zatargi z członkami, którzy już wykonują pewne obowiązki. 

● We wspólnocie Kościoła wśród ubogich i "zwykłych" ludzi panuje "hałas" relacji. 
● Niektórzy młodzi ludzie wyrażają swoją walkę o to, by czuć się akceptowanymi i mile 

widzianymi przez dorosłych. Doświadczają dyskontowania, braku szacunku i niesprawiedliwej 
krytyki. 

● Niektórzy parafianie czują się niedostosowani do posługi parafialnej. 

● Wspólnota kościelna nie jest uważana za bezpieczną społeczność, w której można się dzielić i 
być wrażliwym. 

 

Podróżowanie razem jako Kościół powszechny 

 

● Zaangażowanie społeczności jest potrzebne, a Kościół musi 
tworzyć możliwości. 

● Kościół jest doświadczany jako sztywny (z zasadami i przepisami), 

nie dbający, niekonsekwentny i autorytarny. 
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● Kościół tuszował niektóre nadużycia i nie stanął w obronie niektórych ofiar. 

● Skandal związany z wykorzystywaniem dzieci spowodował deficyt zaufania i stanowi poważną 
barierę dla misji Kościoła. Zranił reputację Kościoła. 

● W Kościele nie ma dostrzeganej bezpiecznej przestrzeni dla osób wykluczonych społecznie, 
n p . homoseksualistów, narkomanów, rozwiedzionych. 

Podróżowanie razem jako parafia i podróżowanie razem jako duchowni 

 

● Straciliśmy zdolność słuchania sercem i nie osądzania. 

● Parafianie czuli się odcięci i bezsilni, by pociągnąć kogokolwiek do 
odpowiedzialności. 

 
 

Jakie INSIGHTS wywołały?   

Lud Boży w Kościele Antyli wzywa, aby synod pozostał ciągłym procesem słuchania i promowania 
kultury dialogu i uczestnictwa. Wiąże się to z podwójnym procesem otwartości na podszepty Ducha 
Świętego i głos Ludu Bożego. W związku z tym: 

 

 Kościół jest wezwany do uznania swoich błędów z przeszłości, zwłaszcza w zakresie 
niewrażliwości na sprawy sprawiedliwości i miłości: Jesteśmy również wezwani do większej 
obiektywnej otwartości wobec innych i prowadzenia samooceny. 
 Duchowni są zachęcani do bycia bliżej ludzi i bardziej obecni w trudnych momentach ich 
życia. Można to osiągnąć przez lepszą formację duchownych w sprawach kultury, 
duchowości, przywództwa i większego współczucia dla trzody. 
 Rodzina, jako podstawowe miejsce formacji ludzkiej i duchowej, powinna być zachęcana do 
wzajemnego słuchania się, wspólnego przeżywania wiary i dawania świadectwa wobec 
szerszej społeczności. 
 Kościół jest wezwany do większego zaangażowania w różne oblicza tych, którzy są uważani 
za zmarginalizowanych, jak to zostało wcześniej powiedziane, takich jak: ubodzy, migranci, 
rdzenni mieszkańcy, analfabeci, rozwodnicy i narkomani. 
 Liturgia może być obecnie bardziej twórcza i inkulturowana; homilie mogą być bardziej 

inspirujące.  Ewangelizacja musi być centralnym elementem misji Kościoła w jego różnych 
wymiarach: 

katechezę, ewangelizację i apologetykę, a także o odpowiednie kształcenie wiernych w celu 
zaspokojenia tych potrzeb. 

 Młodzież wymaga szczególnej uwagi; potrzeba poczucia przynależności i głębszego 
zaangażowania. Czują się zagubieni i opuszczeni przez Kościół. Ich brak zainteresowania 
Kościołem to 
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częściowo z powodu braku wzorców dla dorosłych. Szukają przekonującej wizji życia, która 
zaangażuje ich w życie i pomoże im odkryć i wzmocnić talenty. 
 Wewnętrzne i zewnętrzne sposoby komunikacji, takie jak właściwe wykorzystanie środków 
społecznego przekazu, mogą stać się (po części) wizytówką życia naszego Kościoła, 
wykorzystywaną do przekazywania wiary, rozwijania duchowości i wyrażania stanowisk 
moralnych. 

 Konieczność lepszej formacji świeckich w duchowości jest niezbędna dla prawdziwego 
spotkania z Panem, dla ewangelizacji i dla ochrony przed spustoszeniem przez kulturę 
świecką. 
 Większą uwagę należy poświęcić tym, którzy z takich czy innych powodów odłączyli się od 
Kościoła. 
 Powracające kwestie żonatych księży i kobiet diakonów do rozważenia 

JAK DUCH ŚWIĘTY PROWADZI NAS, ABY NASZA PODRÓŻ BYŁA 

LEPSZA? 

 

Duch Święty zaprasza Kościół Karaibski do kontynuowania procesu duchowego i empatycznego 
słuchania po zakończeniu przygotowań do Synodu 2023. Słuchanie Ducha Świętego i głosów z 
marginesu było podkreślane we wszystkich raportach diecezjalnych. Przestrzenie i możliwości do 
słuchania i dzielenia się są niezbędne na tej drodze. 

 

Kościół słuchający to znacząca zmiana 
kulturowa w stosunku do Kościoła 
opowiadającego. W Kościele 
słuchającym każdy głos i 
doświadczenie ma znaczenie. Ruch w 

kierunku prawdziwego stania się 
Kościołem słuchającym jest dowodem 
działania Ducha Świętego. Osoby, 
które cierpią, oczekują najpierw, że 
zostaną wysłuchane; niekoniecznie 
przychodzą szukać odpowiedzi. 

 

Duch Święty zaprasza nas do 
aktywnego wsłuchiwania się w głosy 

młodzieży i do podjęcia kroków które

Gdzie w tych DOŚWIADCZENIACH rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? 
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 pokazują że ich głos 
ma znaczenie. Jesteśmy wezwani, aby 

ustanowić 

obecność troskliwych, wspierających relacji, w których młodzież doświadcza konkretnie Ewangelii. 
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O co prosi nas Duch Święty? 

CO SŁYSZELIŚMY? (Spontaniczne "jelitowe" reakcje i obrazy) 

Głos Ducha Świętego rozbrzmiewa także w wezwaniach do nadania priorytetu życiu rodzinnemu w 
Kościele. Is tn ie je potrzeba umacniania, wspierania i odżywiania rodzin. 

 

Słuchanie polega na otwarciu serca bez uprzedzeń i osądów. Kształtuje ono Kościół na bardziej kochającą 
się wspólnotę 

 

 
Duch Święty prosi nas o: 

 

 Odnów nasze parafie, aby stworzyć troskliwą, gościnną i nieosądzającą rodzinę parafialną. Ta 
odnowa obejmuje przyjęcie, opiekę i towarzyszenie tym, którzy są na marginesie, takim jak 
ubodzy, starsi, młodzież i osoby LGBTQIA+. Troska o siebie nawzajem jest kluczowym 

założeniem przeżywanej komunii oraz kluczem do tworzenia i podtrzymywania wspólnoty. 
 Bądź otwarty na osobiste i wspólnotowe nawrócenie, które płynie ze spotkania z Chrystusem. 
 Zawsze słuchaj głosu Ducha w każdym kontekście. Wiąże się to z poznaniem i praktykowaniem 

rozeznania indywidualnego i wspólnotowego. 

 Nadać priorytet rodzinie i jej roli jako szkoły katechezy i ewangelizacji. Wspólnota parafialna 
uzupełnia to, co jest modlone, uczone i przeżywane w domu. 
 Formować uczniów misyjnych (ewangelizatorów), którzy rozumieją i żyją nauką Kościoła oraz 
są otwarci na prowadzenie przez Ducha Świętego. 

 

✓ Wyrażenie zainteresowania i miłości do bycia Kościołem oraz chęć uczestnictwa w nim 

✓ Wyrażanie nadziei 

✓ Celebrowanie pozytywnych cech 

✓ Świadomość oraz nadawanie nazw z złamanie, ograniczenia i

 pustki bez potępienia, rozpaczy czy poddania się 

✓ Pertraktacje w zakresie korekty - kapłani i świeccy 

✓ Pragnienie czegoś więcej 
✓ Obraz wulkanu: dudnienie, nie wiadomo kiedy może wybuchnąć, obecna głęboka energia 

✓ Pobudzenie ducha; wezwanie do nawrócenia 

✓ Ciało na respiratorze 

✓ Obraz karaibskiej kobiety rodzącej, głośno krzyczącej; jest w nim ból, ale także nadzieja i 
radość. Proces rodzenia to taki, który ułatwia i przynosi nowe życie. 

✓ Uczucia strachu, przytłoczenia, jak może dojść do zmiany. 
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Jakie są punkty, które należy POTWIERDZIĆ, perspektywy zmian, kroki, które należy 

podjąć? 

✓ Prawdziwa miłość jest potrzebna; tam są wołania za relacji

 i komunikacji. Miłość ich księdza przez ludzi 
 

 

Nasi ludzie proszą, abyśmy przeszli do duszpasterstwa 
zorientowanego na relacje. Oznacza to, że mamy razem 
podróżować, aby nauczyć się kochać Boga i siebie 
nawzajem w głębszy i bardziej głęboki sposób. 

Szpitalnictwo jest słowem kluczowym, rozumianym nie 
tylko jako "spotkać się, przywitać i usiąść", ale "jako 
doświadczenie całego Kościoła". Obejmuje to opiekę i 
pomoc dla ubogich, osób niepełnosprawnych emocjonalnie 
i umysłowo, osób starszych, chorych, migrantów, 

homoseksualistów i ludzi o innych słabościach. Nasza 
młodzież wyraziła "pragnienie, aby Kościół był przyjazny 
dla wszystkich i był miejscem wypełnionym radością 
Ewangelii." To jest właśnie rodzina rodzin. 

 

Musimy znać naszych ludzi po imieniu, a także znać ich 
radości, nadzieje, smutki i niepokoje. To oznacza 
wrażliwość na różnice pokoleniowe, kulturowe i językowe w 
naszych wspólnotach. Nie możemy czekać, aż ludzie 
przyjdą; Kościół musi wyjść do naszych ludzi i spotkać się z 
nimi w ich domach, wspólnotach społecznych i w nowych 
przestrzeniach - na peryferiach (ewangelizacja). Chorzy i 

zamknięci w sobie powinni zawsze czuć się częścią 
rodziny. Musimy w sposób szczególny powoływać naszych 
mężczyzn do uczniostwa. 

 

Ponieważ nasza młodzież doświadcza wysokiego stopnia 

alienacji, musimy stworzyć opcję preferencyjną dla 
młodych (wszechstronne i aktualne duszpasterstwo 
młodzieży). W połączeniu z gościnnością, opcja ta powinna 
być orientacją całego Kościoła. 

 

To dążenie wymagałoby innego modelu Kościoła, opartego 
na wierze w Boga, który stwarza, odkupuje i powołuje 

każdego z nas do jego unikalnego powołania. Formacja musi 
najpierw przygotować wszystkich członków tej rodziny do 

odpowiedzi na Boże wezwanie. 

i przyjąć współodpowiedzialność za misję głoszenia, rządzenia i uświęcania. Wymaga to kompleksowego 
podejścia do formacji - nie tylko treści wiary, ale także zdolności do aktywnej relacji z innymi ludźmi. 
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Gdzie zarejestrować konsensus? 

empatyczne słuchanie Boga i drugiego człowieka. Będzie to wymagało ciągłego i dynamicznego nawrócenia 

wszystkich członków rodziny. 
 
 

Nasi biskupi i księża muszą być celowo formowani do prowadzenia tej rodziny. Konkretnie, 

potrzebują umiejętności, aby: 

GŁOSIĆ 

OFEROW

AĆ 

PROMOW

AĆ 

PRZYGOT

OWYWAĆ 

 • docierając do serca, umysłu i wyobraźni religijnej naszego narodu, wtajemniczając go w święte tajemnice; 
 

 
 • liturgii, które prowadzą do pełnego, aktywnego i świadomego uczestnictwa; 

 

 

 • sprawiedliwość i pokój w naszej rodzinie oraz inspirowanie narodu do 
bycia pro-life, od poczęcia do naturalnej śmierci; oraz 

 

 • naszych ludzi duchowo, aby poprzez medytację nad Biblią i codzienną modlitwę wchodzili w tajemnice Boga i człowieka, aby łączyli się ze źródłem swojego powołania. 

 

Wszystko to powinno doprowadzić do tego, że cała rodzina stanie się duchowo inteligentna. Do 
wypełnienia tej misji trzeba będzie wykorzystać narzędzia komunikacji społecznej. 

 

 
Świeccy ostrzegają przed niebezpieczeństwem organizowania Kościoła przede wszystkim na 
zasadach komercyjnych, które kierują ludzkimi instytucjami. Struktura i zarządzanie Kościołem 
muszą być przeniknięte duchowymi fundamentami i językiem. Pierwszeństwo należy przyznać 
Eucharystii jako "sercu komunii kościelnej", która dostarcza również zasad życia wiarą 
chrześcijańską, w tym nawrócenia i przebaczenia. Z doświadczenia liturgicznego powinny wypływać 



20 
 

Duszpasterskie szafarstwo 

więzi i partnerstwa, aby wspierać się wzajemnie w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa w życiu 
zawodowym i społeczno-politycznym. 

 

 
Świeccy przyjmują proces synodalny z nadzieją. Odpowiada on na potrzebę bycia wysłuchanym i 
uczestniczenia w misji Kościoła. Oczekują od duchownych umiejętności duszpasterskich i "wiedzy o 
tym, co się dzieje na miejscu". 
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Jakie są rozbieżne głosy poglądów lub głosy, które są "nie na czasie" lub 
marginalizowane? 

Duchowni powinni unikać mentalności "każdy 
dla siebie" i pielęgnować braterstwo jako 
eklezjalny sposób życia (między duchownymi, 
między duchownymi i świeckimi oraz między 
świeckimi). "Wspólna misja Kościoła w tym 
świecie jest zasadniczo misją miłości", dlatego 

dyskryminacja nie może charakteryzować 
wspólnoty chrześcijańskiej. 

 
Tam jest a zapotrzebowanie na

 Współodpowiedzialność, przejrzystość, 
odpowiedzialność i aktualizacje, które pozwolą 

zainteresowanym na bieżąco się orientować. 
Świeccy pragną więc uczestnictwa w

 duszpasterskim planowaniu że 

wyznacza następujące priorytety: (a) zwrócenie uwagi na młodzież, (b) outreach to lapsed 
Catholics, (c) programy dla młodych dorosłych, (d) nasza posługa dla osób starszych, 
ubogich, zamkniętych, chorych psychicznie, (e) zajęcie się dobrem pracowników kościoła, (f) 
posługa dla osób homoseksualnych i środowisk znanych jako "LGBTQIA+". 

 

Ponadto promocja powołań musi być celowa i szeroko zakrojona, tak aby obejmowała życie 
zakonne, jak również rolę świeckich, z uwagą i jasnością dotyczącą roli mężczyzn i kobiet na 
stanowiskach kierowniczych. Ponadto wierni muszą nauczyć się szanować rolę duchowieństwa, 
Magisterium i nauczanie Kościoła. 

 

Istnieje pragnienie głębokiego zrozumienia liturgii i formacji katechetycznej. 
 

Kierowanie Kościołem Powszechnym 
 

● Nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim 

● Ambiwalencja wobec procesu synodalnego - Czy 

bycie wysłuchanym coś zmieni? 

● Więcej wysiłku wymaga usłyszenie (odjęcie) głosu 
członków nieaktywnych, którzy w rzeczywistości 
stanowią największą grupę. Te konsultacje to było 
tylko przeglądanie się aktywnych członków w 
lustrze. 

● Nie zmieniajcie Mszy, zmieńcie wszystko inne. 
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● Kościół powinien ponownie rozważyć swoje 
stanowisko w sprawie zapłodnienia in vitro. 
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Kierowanie duchowieństwem 

 
● Jeśli kapłan nie ma entuzjazmu, to jego 

parafianie nie będą czuli, że ich duchowy głód jest 
zaspokojony. 

● Kościół musi rozważyć możliwość istnienia 
żonatych księży. 

● Marzę o tym, żeby kościół był miejscem, w 
którym mogę zrozumieć, co mówi ksiądz. (12 lat) 

● Od papieża aż po księży w parafii powinni 
być ochrzczeni w Duchu Świętym 

● Potrzebne jest nowe myślenie, które 

dopuszcza różnice. Rodzaj radykalnej, 
nieakceptowalnej miłości, która wstrząsa 

psychikę narodu i świata. Liderzy gotowi pobrudzić sutannę z rozplatanymi na niej ludzkimi 
historiami. 

● Liderzy, wykonajcie pracę własną. Zbierzcie się szybko. 
 

Prowadzenie parafii 
 

● Potrzeba udziału wiernych w decyzjach administracyjnych diecezji, zwłaszcza w kwestii 
długości okresu rotacji księży 

● Jeśli młodzież zaprzęgnie do pracy miłość 
do Boga, to będzie rozumiała, co robi w 
Kościele, a nie będzie tego robić, bo musi. 

● Czy członkowie opuszczają Kościół, 
ponieważ inne denominacje zapewniają 
opiekę duszpasterską i misję, do której 
powołany jest Kościół katolicki? Jest to 
fałszywe przekonanie, ale ludzie nie 
uważają już Eucharystii za powód do 
pozostania w Kościele katolickim. 

● Chrzest niemowląt nie pozwala małym 
dzieciom na podjęcie prawdziwie 
zmieniającej życie decyzji. 

● W naszych kościołach musi nastąpić inkulturacja obrazów. Powinny one odzwierciedlać 
etniczność mieszkańców danego miejsca. Jeśli historia stworzenia zaczęła się w Afryce 
Północnej, dlaczego w kościele nie ma czarnych obrazów? 

● Potrzeba formacji przywódczej młodzieży 

● Potrzeba zachęcania i pielęgnowania grup mężczyzn 
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Jakie drogi otwierają się przed naszym lokalnym 

Kościołem? 

Przewodnictwo w diecezji 
 

● Katecheci potrzeba solidny szkolenia

 w liturgii, sakramentów i nauki Kościoła. 
● Organizowanie rekolekcji dla całych rodzin 

● Silniejsza administracja finansowa i przejrzystość 
zarówno w parafii jak i w diecezji 

● Poprawa komunikacji w parafii i diecezji 

● Potrzeba ustanowienia diecezjalnej infolinii 

● Modlitwa i promocja powołania 

● Ekumeniczne nabożeństwo modlitewne i dzieła miłosierdzia. 
 

Obraz Kościoła w chwili obecnej 
 

Obraz - ciało, które jest zdrowe w wielu częściach, ale na respiratorze, ponieważ nie oddycha 
swobodnie. Potrzebuje dopływu tlenu. Jest uzależnione od czegoś sztucznego, aby oddychać... 

 

W odpowiedzi na to pytanie stwierdziliśmy duże podobieństwa w zakresie uzyskanych spostrzeżeń. 
Jednakże, oto kilka dodatkowych kwestii, które zostały poruszone: 

● Wymaga to, aby istniejące struktury Kościoła, takie jak Parafialne Rady Duszpasterskie, Rady 
Prezbiterialne i organizacje regionalne, szły naprzód w duchu procesu synodalnego - 

słuchania i współpracy; krytycznej samooceny, odpowiedzialności i poszukiwania kreatywnych 
sposobów wspólnej drogi, nie wykluczając nikogo. 

● W sposób szczególny należy wspomnieć o szkole katolickiej jako miejscu referencyjnym dla 
ewangelizacji. 

● Ekumenizm i dialog międzyreligijny stanowią uprzywilejowany kanał wspólnego słuchania 
podszeptów Ducha Świętego. 
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PODSUMOWANIE 
 

Jeśli Pan nie zbuduje domu, ci, którzy go budują, pracują na próżno. 

Psalm 127:1 

Duch Święty zaprasza nas do odnowienia naszego karaibskiego Kościoła, aby stworzyć troskliwą, 
gościnną i nieosądzającą rodzinę, w której wszyscy (świeccy, biskupi, księża, zakonnicy) są 
akceptowani i szanowani. Ta odnowa obejmuje przyjęcie, opiekę i towarzyszenie tym, którzy znajdują 
się na naszym marginesie. Podczas całego procesu synodalnego Duch Święty zapraszał nas do 
zwrócenia szczególnej uwagi na Lud Boży znajdujący się na marginesie. Do tych, którzy są na 
marginesie należą katolicy, którzy przestali być katolikami, nasza młodzież, osoby LGBTQIA+, osoby 
starsze, ubogie, kobiety, mniejszości etniczne, uchodźcy i ci, których zraniliśmy. 

 
Jako Kościół musimy rozwijać skuteczne 
duszpasterstwa, aby dotrzeć do tych osób/grup i 
prowadzić z nimi otwarty dialog. Jesteśmy wezwani do 
bycia uważnymi na ich rzeczywistość. Cytując Elie 
Wiesela, papież Franciszek przypomniał nam ostatnio w 
swoim przemówieniu do rdzennych mieszkańców 
Kanady, że "przeciwieństwem miłości nie jest 
nienawiść, lecz obojętność (...), a przeciwieństwem 
życia nie jest śmierć, lecz obojętność". Duch Święty 
zaprasza Kościół karaibski do większej uważności i 
miłości wobec tych, którzy znajdują się na marginesie 
Kościoła i społeczeństwa. 

 
 

 
To niektóre z obszarów, w których potrzebne jest większe rozeznanie i zaangażowanie: 

 
1. Istnieje potrzeba zastanowienia się nad kwestią społeczną. Bardzo niewiele usłyszeliśmy 

na temat kwestii pracy, dbałości o środowisko, migrantów, kwestii płci, praw kobiet, ochrony 
dzieci i osób wykorzystywanych seksualnie. 

2. Zmiany klimatyczne to jeden z głównych problemów egzystencjalnych naszych czasów. 
Ojciec Święty pisał o tym, więc powinno to zająć pewne miejsce w dyskusjach synodalnych, 
jeśli chodzi o interakcję ze społeczeństwem ponowoczesnym. 

3. Większe znaczenie należy nadać integralnemu rozwojowi człowieka, czyli równowadze 

między fizycznym, duchowym, społeczno-gospodarczym i środowiskowym dobrostanem 
ludzkości. 

4. Laudato Si' § 146 mówił o ludach tubylczych jako naszych głównych partnerach w 
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dialogu. Należy położyć na to większy nacisk. W tym względzie Kościół musi mieć większą 
troskę o Gujany i inne narody z ludnością tubylczą. 
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Prowadź nas Duchu Święty do głębi życia wiecznego, abyśmy nie zbaczali 

z drogi prawdy i tego, co słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który 

działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki 

wieków. Amen 

5. Należy zwrócić większą uwagę na utrzymanie demokratycznego i sprawiedliwego 
wykonywania prawa. Prawo jest czasem uprzedzone do pewnych grup ludzi. Należy 
przyjrzeć się ogólnemu korzystaniu z praw człowieka. 

6. Wpływ świata cyfrowego na ewangeliczną misję Kościoła wymaga dalszego rozeznania. 

7. Dialog międzyreligijny, zwłaszcza w takich regionach jak Trynidad i Tobago, Surinam i 

Gujana, musi być bardziej widoczny. 
8. Kościół zawsze promował i chronił sztukę i kulturę. W naszym regionie musimy zbadać, w 

jaki sposób mogą one pomóc wzmocnić naszą duchowość. Czasami sztuka przemawia 
głośniej niż słowo pisane lub mówione. 

9. Wiele z naszej współczesnej muzyki liturgicznej ma bardzo mało treści i teologicznej 
głębi. Istnieje potrzeba głębszej refleksji nad tym, w jaki sposób nasi pisarze i poeci mogą 
pomóc naszej wyobraźni o większej przyszłości. 

10. Nasze duszpasterskie towarzyszenie młodym ludziom powinno mieć charakter całościowy, 
ponieważ pomagamy im w rozeznawaniu woli Bożej wobec ich życia i ich osobistego 
powołania. 
. 

Duch Święty nieustannie do nas przemawia. Najważniejszym krokiem dla nas jako Kościoła jest 
obecnie znalezienie czasu na słuchanie Ducha Świętego. Wspólnotowe rozeznanie jest drogą do 
podróży z Panem. 
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DODATEK A 
 

Karaiby - krótki kontekst 
 

Konferencja Episkopatu Antyli składa się z diecezji z angielskich, francuskich (Martynika, Gwadelupa 
i Gujana Francuska) i holenderskojęzycznych krajów Karaibów, w tym Bermudów na Oceanie 
Atlantyckim. Terytoria te składają się z wysp i krajów oraz suwerennych państw i terytoriów 
zamorskich państw europejskich - Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii. 

 

Region Karaibów był historycznie opisywany jako "Basen Karaibski" i "Indie Zachodnie". Ogólnie 
rzecz biorąc, historycy używali terminu Indie Zachodnie, aby określić grupę krajów, które są 
ograniczone przez Morze Karaibskie, Zatokę Meksykańską i Atlantyk. Boswell (2003) uważa, że 
Karaiby to: "zbiór trzech koncentrycznych stref tożsamości karaibskiej, przy czym najbardziej 
wewnętrzna strefa jest rdzeniem i obejmuje wyspy, które wszyscy uważają za Karaiby. Strefa 
środkowa to obrzeża, które obejmują wyspy, takie jak Bahamy oraz Turks i Caicos, a także wyspy 
położone u karaibskich wybrzeży Ameryki Środkowej. Belize, Gujana, Surinam i Gujana Francuska 
są uważane za część tego obrzeża. Najbardziej zewnętrzna strefa stanowi peryferia i obejmuje 
południowy Meksyk oraz Wenezuelę w Ameryce Południowej. 

 

Narodami granicznymi Morza Karaibskiego są Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, 
Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Dominika, Dominikana, Stany Zjednoczone, Grenada, Gwatemala, 
Gujana, Haiti, Honduras, Jamajka, Meksyk, Nikaragua, Panama, St. Vincent i Grenadyny, Surinam, 
Trynidad i Tobago, Wenezuela oraz terytoria zamorskie Francji (Martynika, Gwadelupa i Gujana 
Francuska), Niderlandów (Aruba, Curacao, Bonaire, Saba, St. Maarten) i Zjednoczonego Królestwa 
(Montserrat, Brytyjskie Wyspy Dziewicze). 

 

Tożsamość karaibska. As a result of slavery and other historical associated antecedents, the 
Caribbean today comprises a variety of 'races' and ethnic identities, cultures and ideologies which 
have influenced the broad social formation system of the region. The social system of the Caribbean 
is characterized by a rich, compelling mix of numerous linguistic traditions: angielskiego, 
francuskiego, holenderskiego i społeczności kreolskich. Norman Girvan zwraca uwagę, że kiedyś 
modne było mówienie o istnieniu czegoś, co nazywano "tożsamością karaibską" (Girvan 2001 
cytowany w UWI, 2004). Girvan twierdzi jednak, że bardziej akceptowalne jest postrzeganie 
społeczno-kulturowych realiów regionu jako współistnienia wielu tożsamości kulturowych. Karaibowie 
to ludzie urodzeni w regionie Karaibów, mieszkańcy tego regionu lub osoby pochodzenia 
karaibskiego mieszkające poza Karaibami. Region Karaibów był początkowo zaludniony przez 
Amerykanów z kilku różnych grup Kalinago i Taino. Grupy te zostały zdziesiątkowane przez 
połączenie zniewolenia i chorób przyniesionych przez europejskich kolonizatorów. Potomkowie 
plemion Taino i Kalinago żyją dziś na Karaibach i w innych miejscach, ale zazwyczaj mają częściowe 
pochodzenie amerykańskie. 

 

Współcześni mieszkańcy Karaibów zazwyczaj dodatkowo identyfikują się poprzez swój specyficzny 
rodowód etniczny, stanowiąc tym samym różne podgrupy, wśród których są: Afro Caribbean (w dużej 
mierze potomkowie niewolników z Afryki) White Caribbean (w dużej mierze potomkowie europejskich 
kolonizatorów i niektórych pracowników najemnych) oraz Indo-Caribbean (w dużej mierze 
potomkowie pracowników najemnych jahadi (UWI, 2004). 
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Oprócz tych realiów społecznych istnieje również kwestia "diasporycznej podwójnej świadomości", 
która jest terminem odzwierciedlającym uczucia doświadczane przez osobę lub społeczność 
diasporyczną. Czasami osoba karaibska może być rozdarta pomiędzy dwoma zestawami 
tożsamości. 

 

Na karaibską tożsamość wpływają tak sztucznie skonstruowane społeczeństwa, jak te występujące 
na Karaibach, a co za tym idzie, rozważania na temat rasy, etniczności i klasy są nieuniknione. 
Wpływają one, w mniejszym lub większym stopniu, na każdy aspekt stosunków międzyludzkich. The 
plurality of the region has been the fundamental feature of the region's history over the past five 
hundred years. Po tym jak pierwotni mieszkańcy zostali szybko zdziesiątkowani przez wojny, choroby 
epidemiczne i fizyczne przemieszczenia na początku XVI w., sukcesywnie zasiedlali ten region 
imigranci z Europy, Afryki i Azji. Ci imigranci - wolni i niewolni - stworzyli podstawowe podziały 
etniczne i kulturowe oraz różnice, które ostatecznie stały się cechą charakterystyczną populacji 
Karaibów. The development of the system of slavery as well as plantation societies, especially after 
the middle of the seventeenth century, established communities of mutually-reinforcing social 
cleavages permeated by race, colour, ethnicity and class (UWI, 2004). 

 

Język Karaibów jest bezpośrednio związany z ich historią - procesem zniewolenia Afrykanów, 
głównie z Afryki Zachodniej, w celu zapewnienia darmowej siły roboczej na plantacjach cukru oraz 
okresem indentury, w którym siła robocza z Chin, Indii i Jawy została sprowadzona do pracy na 
plantacjach cukru w erze po Emancypacji. Podczas gdy język kolonizatorów pozostaje językiem 
urzędowym w tych krajach (angielski, holenderski, francuski, hiszpański), dominującym językiem 
ludności jest język hybrydowy, powstały w wyniku mieszania się różnych grup etnicznych. Języki te to 
hiszpański, francuski, języki kreolskie oparte na francuskim (Haitian Creole, Antillean Creole), 
angielski, języki kreolskie oparte na angielskim (Jamaican Patois, Bahamian Creole), Papiamento, 
San Andrés-Providencia Creole. Języki mniejszości narodowych to holenderski, karaibski hindustani i 
chiński. 

 

W podobny sposób historia tego regionu ukształtowała religijne formy wyrazu i grupy. Grupy religijne 
z religii kolonizatorów, te przywiezione przez indentured labourers z Indii i Chin, oraz grupy religijne 
zrodzone z gleby cierpienia i ucisku. Grupy te to chrześcijaństwo, hinduizm i islam. Mniejszości to 
Rastafari, Duchowi Baptyści, Orisza, Buddyzm, Sikhizm, Dżinizm, Zoroastrianizm, Judaizm, Baháʼí, 
religia Amerindian, religia Afroamerykanów, Taoizm, Konfucjanizm, chińska religia ludowa i 
Kebatinan. 

 

Aspekty ekonomiczne 
 

Zasoby. Roślinność regionu Karaibów jest ogólnie tropikalna, jednak różnice w topografii, glebach, 
opadach, wilgotności i składnikach odżywczych gleby sprawiły, że jest ona zróżnicowana. Porowate 
wapienne tarasy wysp są zazwyczaj ubogie w składniki odżywcze. W pobliżu brzegu morza, czarne i 
czerwone lasy namorzynowe tworzą gęste lasy wokół lagun i ujść rzek, a palmy kokosowe typują 
piaszczystą roślinność litoralu. Zarówno region Ameryki Środkowej, jak i wyspy Antyli znajdują się na 
szlakach ptaków wędrujących do lub z Ameryki Północnej, tak więc w populacjach ptaków występują 
duże wahania sezonowe. Papugi, bananowce i tukany są typowymi karaibskimi ptakami, podczas 
gdy fregaty, boobies i ptaki tropikalne można zobaczyć nad otwartym oceanem. 

 

Tourism is an important part of the Caribbean economy, serving primarily the populations of the 
United States and Canada to the north and Brazil and Argentina to the south. Połączenia lotnicze i 
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morskie między Karaibami a Ameryką Północną są zazwyczaj bardziej rozwinięte niż połączenia 
między wyspami. 



31 
 

połączenia. Dzięki typowo słonecznemu klimatowi i zasobom rekreacyjnym Karaiby stały się jednym 
z głównych światowych ośrodków wypoczynku zimowego. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Karaibskiego Banku Rozwoju (2021), w ciągu 2021 r. Karaiby nadal 
zmagały się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym z poważną presją na systemy 
opieki zdrowotnej i edukacji, gwałtownym spadkiem produkcji, znaczną utratą życia i środków do 
życia, zwiększoną nierównością społeczną i pogorszonymi warunkami dla grup szczególnie 
narażonych. W ciągu dwóch lat od początku pandemia pochłonęła 6 000 ofiar, spowodowała spadek 
aktywności gospodarczej o 7,6% i nasiliła znaczące wyzwania społeczno-gospodarcze, przed którymi 
region już stoi. Pomimo niesprzyjającego otoczenia, gospodarki BMC wzrosły w 2021 r. średnio o 
3,1%. Wzrost ten został pobudzony przez wdrożenie bezprecedensowych fiskalnych programów 
stymulacyjnych, wprowadzenie szczepionek oraz stopniowe wycofywanie kontroli granicznych i 
środków blokady wewnętrznej. Odpowiednio, dzięki wzrostowi PKB, średni stosunek długu do PKB 
zmniejszył się do 80,5% w porównaniu z 82,5% w poprzednim roku. Łączna wartość projektów CDB 
zatwierdzonych w 2021 r. wyniosła 122,6 mln USD (mln), na co złożyło się 71,2 mln USD pożyczek i 
51,4 mln USD dotacji. Wypłaty wyniosły łącznie 256,6 mln USD, z czego 185 mln USD stanowiły 
pożyczki, a 71,6 mln USD dotacje. Drugi rok z rzędu Bank wspierał reakcje swoich BMC na 
pandemię i zmobilizował ponad 80 mln USD na zaspokojenie specyficznych potrzeb COVID-19. 

 

Obecnie, mimo że w gospodarkach produkujących towary i świadczących usługi rozpoczęło się 
ożywienie, wzrost gospodarczy w regionie pozostaje na niskim poziomie. Szkodliwe skutki COVID-19 
w połączeniu z istniejącą wcześniej słabością strukturalną utrudniają i tak już powolny postęp regionu 
w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Surmounting these adversities requires a 
multifaceted response to complete the rescue of CDB's BMCs from the immediate effects of the 
pandemic, while accelerating their economic recovery and repositioning for future growth and 
prosperity (ibid). 

 

Another major thrust which commenced in 2021 is the elevation of knowledge acquisition to promote 
a shift to evidence-based decision-making, a key driver for sustainable development. CDB opowiada 
się za połączeniem cyfrowych, przeszukiwalnych i interaktywnych obiektów wiedzy w celu 
zwiększenia dostępu do informacji na temat kluczowych aspektów gospodarki, środowiska i 
społeczeństwa Karaibów. Improved access to refined data and enhanced analytics will facilitate the 
use of reliable, high-quality knowledge solutions to ensure the Region's development efforts and 
achieve intended outcomes (ibid). 

 

DODATEK B 
Filmy, historie, ekspresje artystyczne, obrazy 

 
Archidiecezja Castries, St. Lucia 

• Synodalność w Konferencji Episkopatu Antyli - https://youtu.be/WTJXqIJVPOY 
• Zgromadzenie synodalne - https://fb.watch/eR15RkMEO6/ 
• Podróż rozpoczyna arcybiskup-emeryt Robert Rivas - https://fb.watch/eR17RqwtmG/ 
• Orędzie Arcybiskupa Emeryta Roberta Rivasa - https://fb.watch/eR1aoSaOkS/ 
• Dla Kościoła synodalnego - https://fb.watch/eR1d6B6R8N/ 
• Modlitwa synodalności - https://fb.watch/eR1f3BTBCC/ 

 

Archidiecezja Nassau, Bahamy 
• Modlitwa - https://youtu.be/rlnZVgLjIBk 
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• Kościół jest zwoływany na synod - https://fb.watch/eR1mMd9yFm/ 
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• Orędzie arcybiskupa Patricka Pindera - https://fb.watch/eR1qCwxvtG/ 
• Msza Święta na rozpoczęcie Synodu w Archidiecezji - https://fb.watch/eR1sfwVyW8/ 
• Synod o synodalności - https://fb.watch/eR1u5i2YWc/ 
• Proces synodalny - https://fb.watch/eR1wB97XqI/ 
• Nadszedł czas synodu! - https://fb.watch/eR1yZ_EAD-/ 

 

Archidiecezja Port of Spain, Trynidad i Tobago  
• Synodalne filmy promocyjne - 

https://youtube.com/playlist?list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0KtFHq 
 

• Pierwsza strona lokalnej katolickiej gazety 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Świadectwa audio/wideo młodzieży, duchownych i zakonników 
 

Młody mężczyzna: 
https://www.youtube.com/watch?v=or4qPKjAV6U&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq 

 

Młoda kobieta: 
https://www.facebook.com/catholictt/videos/1122091621959297 

 

Kapłan: 
https://www.youtube.com/watch?v=gF9aR8iBYSs&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq&index=4 

 
 

Siostra zakonna/zakonnik: 
https://www.youtube.com/watch?v=8NFhnGvHdIY&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq&index=3 

http://www.youtube.com/watch?v=or4qPKjAV6U&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0
http://www.facebook.com/catholictt/videos/1122091621959297
http://www.youtube.com/watch?v=gF9aR8iBYSs&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0
http://www.youtube.com/watch?v=8NFhnGvHdIY&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0
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Archidiecezja Kingston, Jamajka 
• Krótkie kursy oferowane przez Kolegium Teologiczne św. Michała na temat synodalności 
•  

 
 

diecezja St. George's - w - Grenadzie 
• Diocesan Theme Song - https://youtu.be/bevo4a73DRU 
• Modlitwa - https://youtu.be/N9QunVu_Wh8 
• Prezentacja biskupa Clyde Harvey'a - https://youtu.be/KMDmgcpvkvg 
• Homilia biskupa Clyde Harvey'a - https://youtu.be/XBSo56Ioav0 

 

Diecezja Paramaribo, Surinam  
• Diocesan Theme Song - https://www.youtube.com/watch?v=dPPN_QjoDU0 

 

Diecezja Bridgetown, Barbados  
• Orędzie biskupa Neila Scantlebury - https://youtu.be/Ho-MIBb09i8 
• Bp Neil Scantlebury Orędzie synodalne o słuchaniu - https://www.youtube.com/watch?v=- 

zLhJLIdtzM 

http://www.youtube.com/watch?v=dPPN_QjoDU0
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Diecezja Kingstown, St. Vincent i Grenadyny  
• Msza Święta na rozpoczęcie Synodu - https://fb.watch/eR6tQvZ3KQ/ 
• Grafika w mediach społecznościowych 

 

Diecezja Belmopan - Belize City, Belize 
• Obraz odsłonięty na rozpoczęcie Synodu 

 

• Ulotki dotyczące kilku mszy synodalnych 
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Banner w Belize City  
 
 
 
 

Msza synodalna dla przyszłych matek 
 
 

• Wezwanie do podróży - prezentacja wideo - https://youtu.be/aDJmdsZ5UkE 
• Rozpoczęcie Synodu w diecezji - https://youtu.be/TP9r391ZzT4 
• Synod Theme Song: "Call to You" Jackie Castillo i s. Mary Rachel - 

https://fb.watch/eR52NTl61B/ 
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Diecezja Montego Bay, Jamajka  

 

 

Diecezja Mandeville, Jamajka  
• Muzyka - Journeying Together in Christ - https://youtu.be/-k1FgkvHgXo 
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Diecezja św. Jana - Basseterre, Antigua 
 

• Batuta 
"Krzyż, główny symbol naszej wiary chrześcijańskiej, zostaje dziś przekazany przez naszego biskupa 
15 członkom naszej wspólnoty parafialnej, którzy sami symbolicznie reprezentują wszystkich 
wiernych naszej diecezji. Grupa ta odzwierciedla również obraz 15 osób na logo synodalnym, gdyż w 
jej skład wchodzą. 

osoby w różnym wieku, różnej płci, z różnych 
środowisk społecznych i kulturowych. Pierwszą 
osobą, która otrzymuje pałeczkę od naszego 
biskupa jest małe dziecko. Reprezentuje ono dla 
nas dyspozycję prostoty, otwartości i zaufania, 
która jest wymagana od każdego z nas, gdy 
rozpoczynamy ten proces synodalny. Przekazanie 
pałeczki małemu dziecku pięknie symbolizuje to, 
co papież Franciszek podkreślał w ostatnich 
tygodniach: nikt nie może być wykluczony z tego 
procesu, a ci, którzy zwykle nie są słuchani lub nie 
są włączani w ten proces. 

mają mieć zapewniony głos. 
 

Ta krzyżowa pałeczka może służyć do 
przypominania nam, że Chrystus jest pośród nas, 
gdy rozpoczynamy tę wspólną podróż. 
Gdy pałeczka jest nadal przekazywana od osoby 
do osoby, po obwodzie katedry, przypominamy 
sobie o podróży, jaką odbędzie w nadchodzących 
tygodniach i miesiącach, gdy będzie 
przekazywana z parafii do parafii, z wyspy na 
wyspę, aż zostanie przyjęta w każdej parafii 
naszej diecezji." 

 
 

• Listening Sessions w diecezji Basseterre, Antigua i Barbuda 
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Diecezja Willemstad, Curacao 
• Orędzie biskupa Luigi Secco - https://fb.watch/9BLXjMLSK0/ 
• Pieśń synodalna - https://youtu.be/nTYmGS6ZlIo 

 

Diecezja Basse-Terre, Gwadelupa 
• Rozpoczęcie Synodu o Synodalności - https://www.youtube.com/watch?v=Fu-rLoldW48 

 

Diecezja Cayenne, Gujana Francuska 
• Rozpoczęcie Synodu o Synodalności - https://youtu.be/-PDEgOdNuOk 
• Artykuł pt. "Zespół synodalny Saint Laurent du Maroni przy pracy" - 

https://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300190-lequipe-synodale-de-saint- 
laurent-du-maroni-en-travail/  

• Artykuł zatytułowany "Spotkanie synodalne w Saint Laurent du Maroni: Sables Blancs" - 
https://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300548-rencontre-synodale-a-saint- 
laurent-du-maroni-sables-blancs/. 

 

 

Diecezja Roseau, Dominika 
• Rozpoczęcie Synodu - każdy przedstawiciel Synodu otrzymał zapaloną świecę synodalną 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fu-rLoldW48
http://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300190-lequipe-synodale-de-saint-
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• Zamknięcie synodu na temat 
synodalności w diecezji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diecezja Georgetown, Gujana 
• Sesja odsłuchowa w Kamwatta: Misja Moruca - ludy tubylcze 
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• Działalność synodalna w St. Ignatius: Ludy tubylcze 
 

 
Sekretariat Konferencji Episkopatu Antyli Materiały synodalne 

• Artykuły synodalne i stacje drogi krzyżowej - https://aecbishops.org/on-the-road-to-synodality/ 
• Synod Retreat Powerpoint Presentations - https://belovedreflections.org/synodality/ 
• Synodalne rekolekcje wielkopostne z prezentacjami - 

https://youtube.com/playlist?list=PL1oKnFge4BJq- 7SG9BUjlWwgY3WC4y-jB 
• FaceBook Live: Uczestnicy synodu - https://youtu.be/xZ15BgcUQes 
• FaceBook Live: Refleksja biskupów nad procesem redakcyjnym - https://youtu.be/eIulwuGagDw 
• Rozpoczęcie Synodu o Synodalności przez AEC - https://youtu.be/xV1Niv0tFa8 
• Synod o synodalności Prezentacja wprowadzająca - 

https://docs.google.com/presentation/d/1DiVPVNiwhGR7VsNhGY4jS25UC8WJPUYi/edit?usp 
=sharing&ouid=101778617603213180484&rtpof=true&sd=true 

• Proces projektowania Powerpoint - 
https://drive.google.com/file/d/1zV8d2OvtlxzuNlQTaoVt8ph0gDwW1zBM/view?usp=sharing 

• Audio blog ks. Donalda Chambersa - Posłuchaj - Buduj mosty - https://youtu.be/4_s8HPp1I38 
• Arkusz informacyjny Synod 101 w języku angielskim i francuskim. Dokument ten został 

również wypełniony w języku hiszpańskim i holenderskim. 
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Synod Produkcje z Komunikacji dla Antyli Szkolenie specjalistyczne 
 

Studenckie projekty wideo - https://youtube.com/playlist?list=PLSv3_jcD-IUlFUmbW8tcWAhU5fvwtxvRg 
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DODATEK C 
 

Cytaty Ludu Bożego 
 

Diecezja Belize City-Belmopan, Belize 
 

"Najważniejszym wydarzeniem dla mnie było zgromadzenie zakonników na modlitwie i posiłku w dniu 
2 lutego. To była sesja słuchania Synodu, która miała dla mnie największe znaczenie, ponieważ 
spotykałem się z grupą tych ludzi po raz pierwszy. Jak mam podróżować razem z innymi 
zakonnikami w mojej diecezji, jeśli ich nie znam i nigdy nie wymieniamy się pomysłami? Ale to się 
tam wydarzyło i mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować komunikację i współpracę w 
przyszłości." - Misjonarki Konsekrowane Zakonnice 
"Myślę, że Bieg 5k dla Jedności dla Chrystusa oraz Msza Synodalna w intencji Matek 
Nienarodzonych i Ciężarnych na Świętych Innocentych była punktem kulminacyjnym podróży 
synodalnej". - Matka 
"Dzień skupienia kapłanów był niesamowity. Był bardzo owocny. Byłem w grupie młodzieżowej i było 
wiele dobrych pomysłów, którymi się dzielono. Zdałem sobie sprawę, że naprawdę muszę 
wygospodarować czas, aby spotkać się z innymi księżmi. Jestem tak zajęty i nigdy nie mam okazji do 
odwiedzin". - Nowo wyświęcony ksiądz diecezjalny 
"Zadzwoniłem do kilku katechistów w odległych wioskach w PG i wylali swoje serca z powodu braku 
środków i głębokiego głodu nauki wiary katolickiej". - Wolontariuszka Zespołu Synodalnego 
"Dla mnie największym wydarzeniem było przysłuchiwanie się rozmowom synodalnym w SJC wśród 
studentów i wykładowców. To było inspirujące usłyszeć ich prawdziwe pragnienia i głód wiary, która 
do nich przemawia i ich karmi. Było to wyzwanie, w dobry sposób, usłyszeć niektóre z ich nadziei i 
krytyki naszego lokalnego Kościoła." - Kapelan szkolny 
"Czułem, że niektóre rozmowy pozostawały trochę na poziomie powierzchownym. Rozeznawanie 
wymaga dużo czasu, dużo modlitwy i dużo słuchania. Niektóre z jednorazowych rozmów, nawet 
wśród nas, duchownych, wydawały się zbyt pospieszne i być może nie sięgające tak głęboko, jak 
bym chciał." - Ks. 
"Podczas dnia rozeznawania z nową ekipą, siedząc z odpowiedziami Ludu Bożego z sesji spotkań i 
czytając je po kolei podczas Adoracji. To było jak słuchanie wołania ludu". - Członek Diecezjalnego 
Zespołu Synodalnego. 
"Odpowiedzialność za dzielenie się słowem Bożym sprawiła mi wielką przyjemność i napełniła mnie 
zadowoleniem, że mogę nadal służyć Mu codziennie. Moje nastawienie poprawiło się w ciągu tych 
ostatnich miesięcy, po prostu z powodu rozważania i internalizowania Jego słów oraz stosowania 
Jego sposobów w sytuacjach, które zostały mi przedstawione. 
*Bogu niech będzie chwała! w czasie naszej wspólnej podróży. Amen." - Nauczycielka Katolickiej 
Szkoły Podstawowej 
Jakie rany ujawniły? 
"Spowiedź została odsunięta na bok". 

 

O co prosi nas Duch Święty? 
 

"Muszę być z moimi ludźmi, muszę pamiętać o słowach Jezusa. 'Moje owce słuchają mojego głosu; 
znam je i idą za mną'". - Kapłan 

 

"Diecezja powinna stworzyć Diecezjalny Plan Duszpasterski, który koncentruje się na rozwoju 
wszystkich aspektów osoby ludzkiej. Następnie niezbędna jest integralna formacja młodzieży, która 
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po uformowaniu w wierze może zaangażować się w misję Kościoła". - Ks. 
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"Ewangelizacja może dokonywać się poprzez wieczystą adorację, poprzez zapraszanie innych do 
udziału w adoracji, gdzie Chrystus będzie przemawiał do ich serc". 
"Musimy wyjść i dotrzeć do tych, którzy odeszli od Kościoła lub nie przychodzą na mszę. Pasterz 
poszedł szukać zagubionej owcy". 
Jakie drogi otwierają się przed naszym lokalnym Kościołem? 

"To było naprawdę piękne zobaczyć szerokość i różnorodność naszego lokalnego Kościoła, 
szczególnie jak oświetlone podczas niektórych synodalnych spotkań, takich jak zgromadzenie 
konsekrowanych zakonników. Nasz lokalny Kościół jest piękną mieszanką tradycji i talentów, a ja 
poczułam się zainspirowana do znalezienia sposobów, aby bardziej wykorzystać to." - 
Kapłan jezuita 

 

"Doświadczanie i identyfikowanie przestrzeni w sercach na więcej Boga. Jest głód, który przynosi 
nadzieję, że dzięki autentycznym i znaczącym możliwościom, katolicy są gotowi odpowiedzieć na 
bycie częścią odnowy." - Dyrektor Szkoły Katolickiej 

 

Diecezja Bridgetown, Barbados 
 

"W czasach, gdy wszyscy stajemy przed tak wieloma wyzwaniami, Kościół sprawia wrażenie 
stagnacji i poprzez brak dogłębnego zaangażowania nie jest w stanie poprowadzić i pocieszyć tych, 
którzy są w zamieszaniu. Odchodzą więc lub znajdują inne drogi duchowego spełnienia, którego 
mogą szukać." 

 

"Myślę, że Kościół w sposób szczególny nie był w stanie zaangażować się w sprawy młodych ludzi w 
sposób zasadniczo przemieniający. Czuje się, że poradnictwo zostało pozostawione w dużej mierze 
rodzicom, ale my otrzymaliśmy bardzo mało zasobów, z którymi możemy się kształcić i 
przygotowywać." 

 

"Istnieje przekonanie, że osoby identyfikujące się jako LGBTQ+ nie są mile widziane w Kościele. 
"Niestety, niektórzy Księża sprawili, że czują się niemile widziani przez to, jak głosimy, jak 
posługiwaliśmy ludziom lub śmialiśmy się z nich, to naprawdę smutna sprawa i musimy przeprosić, 
pojednać się i przynieść pokój". 

 

"Osoby nieszczepione są obecnie wykluczane, odrzucane i zastraszane, w taki czy inny sposób, 
bezpośrednio lub pośrednio z działalności katolickiej, jak grupy modlitewne, duszpasterstwa i obsługa 
Mszy Świętej. Hipokryzją jest, że dzieje się to "aktualnie" w tym samym czasie, gdy Kościół "próbuje 
otworzyć" Kościół dla wszystkich." 

 

"Dlaczego obchodzimy święta, dlaczego Jezus był na krzyżu". 
 

Społeczność LGBTQ+: "Powinniśmy mieć szerokie programy, jeśli jesteśmy opiekunami naszego 
brata, aby pomóc wszystkim tym osobom". 

 

"Że nie ma rozpoznawalnego głosu, przestrzeni czy duszpasterstwa dla nikogo z tych kategorii - 
gejów i rozwiedzionych. Osoby wykluczone społecznie mają większe trudności z byciem 
wysłuchanymi. Nie zaspokajamy potrzeb, nie zachęcamy ani nie podnosimy na duchu tych osób, są 
one traktowane jak wyrzutki." 

 

"Jakakolwiek przestrzeń mogłaby tam być, taka przestrzeń jest blokowana przez uprzedzenia każdego 
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rodzaju". 
 

"Ponadto ci, którzy znajdują się na marginesie lub w mniejszości, zwykle zostali stłumieni do tego 
stopnia, że czują, że nie mają głosu". 
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"Na Barbadosie nie widzę Kościoła w awangardzie działań na rzecz ubogich i zmarginalizowanych. 
Nie ma poczucia, że Kościół ma otwarte ramiona i jest przyjazny dla wszystkich. Wrażenie jest raczej 
obojętne. Myślę, że wynika to z braku właściwej komunikacji z szerszą społecznością o tym, co 
Kościół robi w tych sferach. Myślę, że ktoś z marginesu społecznego nigdy nie pomyśli o przyjściu do 
Kościoła katolickiego, ponieważ może nie być świadomy, że może on być dla niego miejscem 
schronienia i wsparcia." 

 

"Co ciekawe, istnieją 'przestrzenie' dla głosów, ale nie są to zbyt liczne bezpieczne przestrzenie, w 
których głosy są rzeczywiście słuchane i podejmowane są środki, aby zaspokoić te głosy". 

 

"Musimy dać młodym ludziom i mniejszościom znać, że ich słuchamy i poprzez wdrożenie niektórych 
ich sugestii /rekomendacji, nawet jeśli trzeba je podrasować, możemy pokazać, że ich głosy mają 
znaczenie". 

"Świeccy wyrośli w przekonaniu, że nie mogą wnosić wkładu w politykę duszpasterską Parafii. 
Niektórzy Duchowni przez lata wspierali ten stan rzeczy. Potrzebne jest radykalne nawrócenie ze 
strony Kapłana i świeckich. Katechizm na ten temat jest niezbędny. Mocne ugruntowanie i 
zrozumienie doktryny chrześcijańskiej i katolickiej dałoby być może pewność, że jednostki mogą 
potrzebować zabrać głos." 

 

"Niektórzy Księża mają bardzo cienką skórę i uważają, że każda uwaga o tym, jak możemy zrobić 
coś lepiej, jest bezpośrednim atakiem osobistym. Ale nasi Księża też potrzebują informacji zwrotnej. 
Nie są doskonali i bardzo wrażliwy lub arogancki Ksiądz może to wszystkim popsuć. Możesz zostać 
wykluczony przez Kościół, jeśli masz opinię, która jest przeciwna nauczaniu Kościoła. Możesz być 
ostracyzmowany przez społeczeństwo, jeśli masz opinię, która jest poza popularną normą. Jeśli 
kiedykolwiek uda nam się dojść do etapu, w którym osoby będą mogły dzielić się różnymi punktami 
widzenia i prowadzić zdrową debatę na tematy budzące emocje, wtedy zachęci to osoby do większej 
szczerości." 

 

"Pomimo uczestniczenia we Mszy Świętej przez większość naszego życia, wielu katolików nie 
rozumie zbyt wiele z Liturgii. Wielu z nas śledzi ją jak papugi. Jeśli mamy uczestniczyć bardziej 
aktywnie, Liturgia musi dla nas ożyć, a żeby tak się stało, potrzebujemy pomocy, by ją nieco lepiej 
zrozumieć. Kapłani są w idealnej pozycji, aby to zrobić". 

"Po pierwsze, świadomość, że istnieje misja i że są do niej powołani. Jeśli Kościół może promować 
misję i wysuwać ją na pierwszy plan wśród wiernych, edukować, oświecać, doprowadzać do 
poczucia gotowości do wyruszenia na misję, może wtedy wierni doszliby do zrozumienia, dlaczego 
są powołani do bycia częścią Kościoła na misji, a następnie zaczęliby wypełniać tę rolę." 

"Osobiście - Kościół stał się obowiązkiem, jak szkoła. "Nie czujesz się mile widziany. Wchodzisz do 
Kościoła, a moje włosy mają taki kolor i miałem Nun, która przyszła do mnie "Jak śmiesz przychodzić 
do Kościoła wyglądając tak?" A ja na to, "Cóż, jestem w Kościele. Chodzę do Kościoła w każdą 
niedzielę. Gram w chórze, śpiewam w chórze, czytam czasami w Kościele, a jednak oni są tutaj, 
oceniając mnie. Staram się być jak najbardziej zaangażowany w Kościele, jako młody człowiek 
popełniam błędy jak każdy inny, ale starałem się zaangażować w Kościele i wchodzę do Kościoła i 
czuję, że ludzie mnie oceniają. Mówią: "Musisz się lepiej ubrać, musisz lepiej wyglądać". Brak 
otwartych ramion, otwartego umysłu i serca, które rzekomo mają, jest tym, co trzyma mnie z dala. 
Jeśli jesteś kobietą i mężczyzną Boga - dlaczego czuję się najbardziej osądzona przez ciebie? 
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Ponieważ przychodzimy, 
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to powinno wystarczyć. Nie powinni się przejmować tym, co mamy na sobie, powinni się cieszyć, że 
faktycznie tam jesteśmy i próbujemy uczestniczyć, próbujemy poznawać Boga." 

 

"W naszej diecezji nie mamy jeszcze możliwości, aby kobiety diakonisy były częścią struktury 
naszego Kościoła. Są jednak w naszej Diecezji kobiety, które z radością przyjęłyby szansę na 
jeszcze większy wkład we wsparcie duchowieństwa i wiernych." 

"Musimy zwrócić większą uwagę na rodziny i na to, co je wyróżnia. Jeśli robimy katechezę z dziećmi, 
to powinniśmy robić katechezę z rodzicami". 

"Ze względu na kryzys wywołany skandalem nadużyć seksualnych w Kościele, hierarchia kościelna 
musi wprowadzić mechanizm, w którym zarzuty tego typu muszą być szybko zbadane i podjęte 
ostateczne działania, aby to się nigdy nie powtórzyło.Powinien być otwarty dialog na temat 
homoseksualizmu. Nadużycia wobec dzieci i nadużycia w rodzinach - wszystkie formy nadużyć. 
Dużo uwagi należy poświęcić dużemu segmentowi w Kościele, który odszedł z Kościoła przez 
skandal seksualny. " 

"Są ataki na tradycje Kościoła i doktrynę Kościoła. Są też negatywne uwagi na temat historii i kwestii 
związanych z nadużyciami seksualnymi i innymi dowodami nadużyć, które pojawiły się w 
wiadomościach w ciągu ostatnich kilku lat." 

 

"Muszę powiedzieć, że prowadzimy ze sobą dialog, starając się rozwiązywać problemy w narodzie i 
starając się zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dzielić się Ewangelią w działaniu i 
słowie". 

 

"Zapomnijmy o doktrynie i pracujmy nad aspektem rzeczy wspólnych". "Podzielcie się 

rolami szeroko na szerszej bazie," 

"promuje duchowość i odpowiada na potrzeby". 
 

"Potrzebujemy bardziej zaangażowanego przywództwa, które wskaże nam drogę. Często mam 
wrażenie, że Kościołem rządzą świeccy, bo prawdziwego pasterstwa często nie ma. Księża wydają 
się przychodzić tylko na Mszę Świętą. Mało czasu poświęca się na poznanie ludzi w parafii. Może to 
wynik tego, że jesteśmy małą i rozproszoną wspólnotą, ale ten brak jest wymowny. Przynajmniej tak 
się to odczuwa. Weźmy na przykład rodziny pierwszokomunijne. Czy po udzieleniu Pierwszej 
Komunii Świętej podejmuje się jakiekolwiek wysiłki, aby te rodziny były zaangażowane w życie 
parafii?" 

"...podejmowanie decyzji na górze..." oraz że nie istniały "...żadne systemy pozwalające osobom na 
dzielenie się pomysłami poza bezpośrednim kontaktem z Księdzem". Wyrażono jednak opinię, że: 
"Synod daje katolikom możliwość zwerbalizowania swoich myśli i pomysłów. Kościół ma teraz 
możliwość wsłuchania się w głosy swojego ludu." 

"Poprzez wychodzenie naszych Księży Parafialnych i Diakonów do wspólnot i spotykanie się z 
ludźmi, poznawanie ich i prawdziwe słuchanie. (Transformational Listening.)" 

"zajęcia biblijne" i "grupy modlitewne", "więcej informacji zwrotnych online i bardziej 
otwartych/anonimowych oraz więcej spotkań w ratuszu". 
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"Zwiększenie reprezentacji w polityce decyzyjnej conjointly w Kościele powinno odbywać się w 
sposób odpowiedzialny. Każdy członek powinien mieć głos". 

 

"Ten kwestionariusz to przyzwoity początek. Oddanie głosu ludziom jest ważne. Realnie rzecz biorąc, 
ludzie nie mogą dzielić się swoimi poglądami czy potrzebami podczas mszy. Dlatego trzeba stworzyć 
przestrzeń, w której ludzie będą mogli się wypowiedzieć. Ludzie mogą być zaproszeni do wysyłania 
sugestii poprzez e-mail lub wrzucania ich do skrzynki. Parafianie mogą być zachęcani do 
uczestniczenia w spotkaniach ogólnych, na których można poruszyć pewne kwestie." "Być może 
można organizować coroczne, krajowe "mini" synody, aby głosy ludu były częściej słyszane." Dzieląc 
się odpowiedziami na pytania konsultacyjne. 

 

"Po pierwsze, udowodnijcie, że Kościół jest bezpieczną przestrzenią, przestańcie stronić od ludzi z 
powodu ich statusu i seksualności i przestańcie stawiać ludzi na piedestale z powodu ich rasy lub 
bogactwa". 

 

"Musimy się skupić na duchowości mężczyzn i modlitwie kontemplacyjnej". 
 

Diecezja Cayenne, Gujana Francuska 
 

Prośmy "Ducha Świętego, aby pomógł nam przejść głębokie nawrócenie i o nowy impuls do 
głoszenia Ewangelii" (Denis Moutel, biskup Saint Brieuc et Tréguier). 

 
"Przyjęcie drugiego w moim życiu może być niewygodne, ale jest to sposób na to, by stać się 
bardziej człowiekiem. Drugi wyciąga mnie z siebie, otwiera na relację, a Bóg jest relacją" 

 

"Bóg kocha cię niezależnie od twoich grzechów i może ci pomóc" 
 

Diecezja Georgetown, Gujana 
 

"Synod o synodalności, jest o Jezusie i dlatego istnieje potrzeba, abyśmy zbadali naszą drogę i 
naszą zdolność do słuchania jako Kościół. Połączył on niektórych ludzi. Sam fakt, że został 
rozszerzony na świeckich sprawił, że ludzie poczuli się wyjątkowo, że wreszcie zrobiono przestrzeń, 
w której ich głos został usłyszany." 

 

Jeden z parafian opisał swoją parafię jako "dom z dala od domu", gdzie mieszają się rodzice, 
dziadkowie, dzieci i wnuki. 

 

Potrzebni są pasterze "z zapachem owiec". 
 

"Potrzebujemy, aby nasi księża byli bardziej aktywni, nie tylko przychodzili i odprawiali Mszę Świętą, 
ale aby szerzyli nauki, tradycje i praktyki wiary katolickiej oraz włączali historię wiary katolickiej w 
swoje homilie". 

 

Diecezja Hamilton, Bermudy 
 

"Nie wszystkie małżeństwa wydają się być "złączone przez Boga", nawet jeśli miały miejsce w kościele". 
 

Archidiecezja Kingston, Jamajka 



51 
 

"Słuchać siebie nawzajem w sposób nie oceniający w świetle Pisma Świętego i być otwartym na 
Ducha Świętego". 

 

"Pod koniec spotkania każdy miał coś do powiedzenia, nawet ci, którzy przyszli z wyraźnym 
zamiarem nie mówienia niczego. Było prawdziwe poczucie osiągnięcia, niemalże podniecenia, że 
rzeczywiście pracowaliśmy razem i dzieliliśmy się naszymi głęboko zakorzenionymi obawami na 
wielu poziomach i w wielu sprawach. Było poczucie, że słuchamy Ducha Świętego w osobie naszych 
współparafian". 

 

"Tam, gdzie jest komunia z Panem i komunia ze wspólnotą, tam jest uczestnictwo i znaki misji". 
 

"Udana parafia to nie tylko liczby - to tętniąca życiem, skoncentrowana na Chrystusie, przepełniona 
miłością, wspierająca się wspólnota współtowarzyszy podróży, docierająca do innych, niezależnie od 
ich historii oraz potwierdzająca i celebrująca ich powołanie jako córek i synów Boga". 

 

"W doświadczeniu parafialnym brakowało tej żywiołowości, "może być nieprzyjazne i niemiłe dla 
nowych osób, z odczuciem, że ugruntowane grupy nie przyjmowały nowych członków... Mszy w 
parafii brakuje radości'. 'Parafia tak naprawdę nie działa jako jedna, tylko bardzo niewiele osób 
uczestniczy w życiu kościoła'". 

 

"Istnieje poczucie, że ksiądz jest czynnikiem decydującym w parafii 'kluczem, czy parafia będzie 
się rozwijać'". 

"Potrzeba współpracy z parafianami i współdziałania, unikanie pojawiania się w roli dyktatorów, 
którzy nie widzą potrzeby wyjaśniania swoich decyzji ani zasięgania rady". 

 

'Potrzebujemy dobrego przywództwa, aby wspierać poczucie jedności'. 'Etos pochodzący od 
Proboszcza zaszczepia cześć w kościele, ale także sprzyja duchowi wspólnoty'. 

 

"Niektórzy ochrzczeni katolicy czują się odłączeni. Chcą należeć do Chrystusa i Kościoła, ale mają z 
tym trudności, postrzegają Kościół wręcz jako barierę. 'Ludzie tracą łączność z Jezusem poprzez 
utratę łączności z Kościołem. Musimy pomóc ludziom w ponownym połączeniu i ponownym zaufaniu 
do Kościoła." 

 

Dla wielu pandemia była 'znaczna i traumatyczna': 'jesteśmy w stanie powoli podzielić się bólem 
tego, co dały nam te dwa lata. Od momentu powrotu zdajemy sobie sprawę, że jest wielu, którzy nie 
wrócili". 

 

"Pandemia pozbawiła praktyk duchowych i możliwości wzrostu zarówno wspólnotowego, jak i 
osobistego. Parafianie czują się oderwani od rzeczywistości. Musimy znaleźć sposoby wspierania się 
nawzajem, aby poczuć się pewnie i ponownie poczuć, że wszyscy należymy do parafii." 

 

"Kobiety w naszej parafii są dobrze reprezentowane w różnorodnych posługach, do których są 
obecnie uprawnione. Istnieje jednak wielki entuzjazm, że kobiety są nie w pełni wykorzystanym 
zasobem i ta kwestia musi mieć wysoki priorytet dla zmian w przyszłości." 

 

"Poruszono kwestię roli kobiet w Kościele - wiele kobiet tworzy nasze zbory, a mimo to ich rola w 
Kościele jest wciąż ograniczona". 
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"Kobiety są 'inne' w Kościele; wiele z nich czuje się wyobcowanych i dlatego jest to powód do 
niepokoju. Kobiety są powołane przez Ducha Świętego do różnych posług, ale to powołanie nie jest 
realizowane w Kościele instytucjonalnym." 

 

"Istnieje zamieszanie co do tego, co jest dozwolone dla rozwodników lub tych, którzy ponownie 
zawarli związek małżeński, jeśli chodzi o to, w jakim stopniu mogą uczestniczyć". 

 

"Eucharystia traktowana jako nagroda sprawiedliwych, a odmawiana tym, którzy są grzesznikami i 

najbardziej jej potrzebują". "Jako osoby świeckie nie możemy 'leżeć' w przekonaniu, że to do 

naszego proboszcza należy 'wszystko'". 

"Widzimy najszybszą zmianę w wierze (leżącej u podstaw religijności) i kulcie (uczestnictwo we Mszy 
Świętej) w naszych szkołach. Przejście od "zaangażowania" do "obojętności" promowanej przez 
grupy rówieśnicze i brak dyskusji lub odpowiedzi na podstawowe kwestie związane z 
samopoczuciem i seksualnością oraz brak wzorców do naśladowania." 

 

"Okazuje się, że Proboszczowie mają autonomię w swoich parafiach i prowadzą je według własnych 
nakazów. Oznacza to, że wiele osób "kupuje" parafię, która odpowiada ich poglądom i postawom. 
Tym samym nie ma tak naprawdę poczucia wspólnej misji". 

 

"W parafii istnieją dwie struktury, które mają charakter synodalny - przypomniał jedno ze zgłoszeń - 
parafialna rada duszpasterska i rada finansowa". 

 

"PPC [Parafialna Rada Duszpasterska]jest tajemnicą" 
 

"Jeśli zbudujemy wspólnotę, to misja będzie łatwiejsza do skutecznego współtworzenia przez ludzi.  Niektóre 
potrzebne jest przywództwo w tej sprawie". 

 

"Wielu czuje, że są postrzegani jako części oddanego, ale biernego zgromadzenia. Bardzo chcieliby 
być zaangażowani w misję Kościoła, ale nie zawsze czują się mile widziani, doceniani czy zachęcani 
do tego." 

 

"Nie możemy promować naszego przesłania, jeśli nasze zrozumienie jest słabe. Sugeruje to, że 
katolicy muszą robić więcej niż tylko dawać świadectwo swoim życiem; muszą aktywnie głosić. 
Używanie słów tylko wtedy, gdy jest to 'konieczne', forma łagodnego świadectwa może być używana 
jako 'wymówka' dla uniknięcia boskiego zlecenia dla Kościoła." 

 

"Jeśli katecheza, formacja dorosłych i liturgia są prowadzone z miłością i troską oraz kompetentnie, 
to pomagają parafianom jako uczniom-misjonarzom. To rzeczywiście pomaga zrozumieć wiarę i 
zastosować ją w naszym codziennym życiu. Mój ksiądz zachęcił mnie do codziennego czytania Biblii 
i dał mi pewność, że mogę dzielić się słowem Bożym z innymi poza parafią." 

 

"Silnym tematem było poczucie, że wszyscy odczuwają brak poczucia wspólnoty i misji, ale nikt nie 
wie, jak to naprawić i są zdenerwowani próbując różnych rzeczy". 
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Diecezja Kingstown, St. Vincent i Grenadyny 
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"Ludzie, którzy są już w duszpasterstwie, wyrazili zmęczenie i wypalenie, ponieważ kontynuują pracę 
z miłości do Boga. Pan, bez wątpienia, wzywa tę diecezję do czasu odnowy i świętowania." 

 

"Tutaj było wiele emocji ze strony wszystkich liderów komisji. Pojawiły się jednak pewne obawy o 
"wojowniczość synodalną" ze względu na poprzedni synod." 

 

"Była ogólna zgoda, że mówienie o Jezusie innym jest niepokojące. Ludzie wspominali o potrzebie 
formacji. Jednak niektórzy zwrócili uwagę na to, że nie trzeba wiele, aby zacząć. Można zacząć po 
prostu od omówienia własnego doświadczenia. Ludzie wolą wychodzić w grupach i chcieliby mieć 
więcej spotkań z Duchem Świętym." 

 

Diecezja Mandeville, Jamajka 
 

Cytaty osób, które są "dalej od siebie" to: 
 

"Ci, którzy nie wierzą w Boga". 
 

"Chciwi i 1'badmind people', [osoby o niemiłych intencjach] ludzie lekceważący, ci, którzy noszą w 
sobie urazę". 

 

"Ci, którzy mają intencje czynienia zła i krzywdzenia innych, fizycznie i przez złe słowa wyrządzają 

krzywdę". "Osoby, które są ofiarami, ci, którzy chwalą się, że mają pieniądze, aby oszukać ludzi, 

którzy nie mają". "Niektórzy ludzie, którzy chodzą z tobą do kościoła, widzą cię i udają, że cię nie 

znają. 

Ci, którzy nie mają pieniędzy. 'Jeśli nie masz bogactwa i [jesteś] bez pracy, 2 "dog eat you supper" (jamajski 
slang: oznaczający "too bad for you" ). 

"Chorzy psychicznie nie mogą powiedzieć, co jest nie tak, a ty nie możesz wiedzieć, więc nic od nich 
nie usłyszysz". 

 

Niektórym osobom trudno jest rozmawiać z księdzem. 
 

"Masz ludzi, którzy po prostu nie słuchają i niektórych też nie słuchają, nikogo nie chcą słuchać, bo 
jak już mówią, to chcą, żebyś słuchał, ale nie są chętni do wysłuchania twojej historii". 

 

"Wiesz, że czasem nie chcę słyszeć od nikogo, bo nie mogą pomóc i tylko doprowadzają cię do frustracji. I 
zaczynają nakładać na ciebie fi je obciążenia." 

 

"Niektórzy ludzie uważają innych za idiotów i nie słuchają. Ludzie mają tendencję do nie słuchania 
osób, które nie podzielają ich poglądów." 

 

"Inni nie będą słuchać, gdy obawiają się, że są zastraszani, lub gdy uważają, że osoby mówiące 'źle' 
ich oceniały, plotkowały i mówiły niemiłe rzeczy. Niektórzy ludzie dwulicowi. Trudno jest ich słuchać. 
Trudno jest odnosić się do ludzi z powodu lęku przed dalszym wynikiem zła." 
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"Kiedy nie chcę niczego usłyszeć od drugiej osoby, nie zwrócę na to uwagi i nie będę słuchać". 
 

"Ból fizyczny: kiedy jakiś ból cię uderzy, myślisz tylko o swoim własnym bólu. Nie prowadzisz 
interesów z nikim innym. Złość, napięcie i stres nie pozwalają ci słuchać". 

 

"Surowość i ciężkie 'lizanie' (jamajski slang oznaczający cios spowodowany uderzeniem kogoś), 
stres, ojcowie, którzy wyładowują swoją złość na dzieciach". 

 

"Nie słuchamy tych z boku z powodu poczucia, że nie mamy co dać, więc nie słucham. Czuję się 
nieadekwatny." 

 

"Osoby czuły, że kiedy wyrażają swoje obawy, są naznaczone jako 'kościół z problemami' za 
wypowiadanie się". (Pytanie, dlaczego ksiądz został usunięty bez wyjaśnienia) 

 

"Prawdziwa głuchota". 
 

"Mało miejsca dla małych ludzi, aby się wypowiedzieć, ponieważ jest zbyt wiele 4 "back and belly rat" 
(jamajski slang dla kogoś, kto powoduje złośliwości między dwiema osobami, przenosząc opowieści 
z jednej do drugiej) korupcji i egoizmu." 

 

"Biedacy nie mówią. Oni po prostu milczą, tak jak ja, ja po prostu zamykam się i robię to, co muszę" 
 

"Jako ochrzczeni musimy okazać więcej gościnności wobec ogółu członków. Od dłuższego czasu 
członkowie nie odwiedzali tych członków, którzy z różnych powodów nie mogli uczęszczać do 
kościoła." 

 

"Gdzie jest młodzież?" 
 

Archidiecezja Nassau, Bahamy 
 

Uczestnictwo w duszpasterstwie parafialnym jest również postrzegane jako wyznacznik "bliskości", 
ponieważ między członkami duszpasterstwa powstają więzi. 

 

Jeden z młodych dorosłych uznał podróż za "bezosobową". 
 

Zgodzono się, że słuchanie wymaga otwartego umysłu, "chłonnego serca" i chęci zrozumienia tego, 
co mówi mówca. 

 

Uczestnicy odnieśli wrażenie, że niektóre ministerstwa są zdominowane przez głosy, które 
skutecznie uciszają innych; "[Słuchanie] nigdy [nie występuje], członkowie są pomijani, ponieważ nie 
lubimy nowych pomysłów" i "Zbyt wiele kliki". 

 

Niektórzy sugerowali, że "Rada Parafialna"[1] jest użytecznym forum do wypowiadania się, ale nie 
wszystkie parafie mają taką grupę. 

 

Parafie, zazwyczaj małe wspólnoty na wyspach odległych od Nassau, bez księdza, są zazwyczaj 
zależne od stałego diakona, aby zapewnić "niedzielną celebrację pod nieobecność księdza". 
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Młodsi członkowie zwrócili uwagę na brak "podniosłej" muzyki i uznali liturgię za nudną, "Służba 
usypia ludzi". 

 

Członkowie wskazali, że jednym ze sposobów zwiększenia uczestnictwa jest indywidualne docieranie 
do innych. Zauważono jednak, że niektórzy liderzy duszpasterstwa nie przygotowują następców, 
prawdopodobnie z powodu "posiadania" stanowiska. 

 

Istnieją silne uczucia, że wszyscy są powołani do uczestnictwa w naszej wspólnej misji, aby służyć 
sobie nawzajem (poprzez czas, talent i skarb) i dzielić się dobrą nowiną. To umocnienie wynika z 
"chrztu i sakramentów". 

 

Respondenci stwierdzili, że siłą do podjęcia tej misji, w tym ewangelizacji, jest Eucharystia. Misja ta 
musi być widoczna poprzez sposób życia katolików, poprzez bycie "świadkami miłości Boga w 
świecie". 

 

Uczestnicy zdawali się myśleć, że wspólna odpowiedzialność za misję ogranicza się do "Rady 
Parafialnej" i tych, którzy uczestniczyli w duszpasterstwach. 

 

Zasugerowano, że Kościół powinien być postrzegany jako "rodzina" dla wszystkich członków. 
 

Młodsi uczestnicy wskazywali na wrogość, a nawet prześladowania, jakich doświadczali ze strony 
innych grup chrześcijańskich, "Kościół katolicki jest zły", a katolicy "czczą Maryję". To poczucie 
"inności" może być pogłębione przez to, że katolicy stanowią mniejszość w społeczeństwie. 

 

Posłowie mieli mieszane poglądy na temat synodalności. Niektórzy doceniali jej znaczenie oraz to, że 
może ona budować wzrost duchowy i "łączyć wiernych w celu szerszej konsultacji i zaangażowania". 

 

Konsultacja wymaga dwukierunkowej komunikacji między świeckimi i duchownymi ze wzajemnym 
słuchaniem się. Jej skuteczność zależała od wysłuchania wielu głosów, a nie tylko kilku. "Potencjał 
istnieje, jeśli ktoś będzie słuchał" i jest "wymagany dla introspektywnego spojrzenia na Kościół". Inni 
zdawali się widzieć synodalność związaną jedynie z "Radami Parafialnymi" (które nie funkcjonują w 
każdej parafii) i duszpasterstwami parafialnymi. Istniało poczucie, że niektórzy członkowie zajmowali 
"światło reflektorów" i dlatego uniemożliwiało to innym udział w dyskusji. 

 

Niektórzy członkowie uważali, że jest za dużo "biurokracji" i korzystne byłoby więcej konsultacji w 
sprawie decyzji, jak powiedziała jedna osoba: "Zapytaj ludzi, czego chcą". 

 

Archidiecezja Port of Spain, Trynidad i Tobago 
 

"Nieufność i rozczarowanie wobec przywództwa Kościoła na poziomie parafii, pogłębione lub wręcz 
spowodowane brakiem więzi i komunikacji wspólnotowej" 

 

"Dyktatura wkracza do Kościoła"; "księża tworzą własne zasady, podczas gdy hierarchia nas nie 
chroni". 

 

"Musimy w znacznie większym stopniu wykorzystać wyjątkową siłę i zdolności kobiet w kierunku 
pogłębiania woli Bożej w Kościele". 
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"Rozczarowanie mizoginią przywódców Kościoła - powróci do Kościoła, gdy zacznie on wyświęcać kobiety 
na diakonów i księży". 

 

"Ludzie potrzebują afirmacji, uznania, szacunku - nie potrzebują być popychani". 

"Kościół stał się nieistotny i nie ma znaczącej roli w społeczności". "Parafia, którą 

otrzymujesz, jest parafią, którą tworzysz". 

Potrzebujemy "wyszkolonych pasterzy, którzy będą pasterzować trzodzie z miłością i 

akceptacją" "Złamanie nie jest mile widziane w naszym Kościele" 

"Poza kontaktem z ludzkością i jej aktualnymi problemami i wyzwaniami, a niektórzy księża są 
przestarzali i aroganccy, a Kościół ma skłonność do klerykalizmu". 

"Otwórz swoje ramiona dla wszystkich" 
 

"Jako katolicy musimy uważać, abyśmy teraz nie ustawili się na nowo jak faryzeusze i saduceusze" 
 

"Duchowość miłosierdzia" 
 

"Szczodre serce Kościoła dla ubogich". "Katolicy 

służą temu, kto jest w potrzebie". 

"Karmimy ubogich, ale nie ewangelizujemy, abyśmy mogli ich wprowadzić do Kościoła, aby mogli 
wejść w komunię z nami i karmić się prawdziwą obecnością Chrystusa w Eucharystii". 

"Katolicy kontra 

oni/społeczeństwo". "Tylko 

chwalenie i uwielbienie" 

"Muzyka i rytm są nieodłącznie związane z naszą karaibską tożsamością, dlatego należy zwrócić 
szczególną uwagę na jakość i styl muzyki w Archidiecezji". "Członkowie duszpasterstw muzycznych 
w Kościele doświadczają przeszkód, takich jak brak wsparcia, wiedzy fachowej, planowania sukcesji, 
personelu i zasobów." 

 

"Istnieje kongruencja w naszej misji i dlatego istnieje możliwość podniesienia, zjednoczonego głosu, 
gdy obejmujemy społeczności. Dzięki naszej wspólnej misji możemy stworzyć jeden pakiet, który 
możemy zaoferować społecznościom w potrzebie". Dodatkowo "Kościoły muszą się zebrać, zbadać 
realia kulturowe i od czasu do czasu zastanowić się nad tym, co jest potrzebne do transformacji 
społeczeństwa." 

 

"Niezależnie od niezaprzeczalnej potrzeby ekumenizmu, tym bardziej w społeczeństwie 
wielokulturowym/wieloreligijnym, takim jak nasze, potrzebna jest silniejsza projekcja tożsamości lub 
etosu katolickiego. W przypadku jej braku tracimy część kleju potrzebnego do związania wiernych 
razem i do odpowiedzi na ciche, często pozostające bez odpowiedzi wezwanie do poznania, jakie 
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naprawdę są wartości Kościoła w wysoce dysfunkcyjnym, pozbawionym wartości porządku 
społecznym, [który] woła o moralną pewność." 



59 
 

"Gościnność to nie obowiązek, ale biblijny sposób życia" 
 

"Gościnność to doświadczenie całego Kościoła, a nie tylko drużyny". 
 

"Bardzo prosta rzecz jak nauczenie się nawzajem swojego imienia" pomoże w budowaniu rodziny" 
 

"Kościół powinien stworzyć stałe miejsce/mechanizm, w którym można podzielić się bólem i 
krzywdami oraz uzyskać pomoc w obliczu życiowych wyzwań" 

 

"Nasi księża i diakoni, aby byli bardziej troskliwi i wrażliwi i spędzali więcej czasu z wiernymi, tak jak 
to robił Jezus". "Ludzie muszą postrzegać Kościół jako szpital dla złamanych i zranionych, którym 
opiekuje się Doktor Jezus". 

 

"Członkostwo młodzieży i młodych dorosłych musi być zaangażowane w nowe, kreatywne i znaczące 
sposoby wzrastania w wierze i przeżywania jej pośród wyzwań". 

 

"Istnieje potrzeba znalezienia sposobu, aby zapewnić bardziej skuteczny sposób prowadzenia 
naszych dzieci przez "rites of passage" 

 

"przetłumaczyć Ewangelię dla naszej medialnie nastawionej kultury". 
 

"Wykorzystanie sztuki i nowoczesnych technologii w celu przyciągnięcia i zwiększenia aktywnego 
członkostwa. Powinno być większe wykorzystanie technologii w życiu parafii i wspólnoty." 
"Powinniśmy korzystać z wielorakich zasobów medialnych, aby opracować materiały wspierające naszą 
wiarę". 
"Użyj technologii, aby poprawić doświadczenie Mszy Świętej, ewangelizować i motywować parafian 
do bycia najlepszymi sobą" 
"Technologia zapewnia ścieżkę, dzięki której wszystkie głosy są słyszalne". 

 

"Musimy 'być zmianą, którą chcemy widzieć', a nie czekać, aż ktoś inny to zrobi". 

"Czy podejmuję dodatkowy wysiłek w mojej osobistej formacji wiary? " 

"Jesteśmy zbyt obciążeni duchowieństwem i zakonnikami, aby tworzyć Kościół, nie rozumiejąc, że 
wszyscy jesteśmy Kościołem. My, ciało Chrystusa, musimy docenić, że my również musimy zrobić 
naszą część, w dzieleniu się tą wiarą z innymi, najpierw z naszymi braćmi i siostrami lapsed, a 
następnie z tymi z innych religii." 

 

"Nie zmieniaj Mszy Świętej, zmień wszystko inne" 
 

"Katolicy chcą Kościoła przepełnionego wiarą, który w codziennym życiu daje świadectwo 

miłości Jezusa Chrystusa " "Musimy okazać miłość do naszego środowiska poprzez 'życie' 

Laudato Si". 

"Chciałbym, aby białe obrazy w Kościele zmieniły się, aby odzwierciedlały prawdziwą etniczność 
ludów tamtych czasów. Jeśli historia stworzenia zaczęła się w północnej Afryce, dlaczego w Kościele 
nie ma czarnych obrazów. To mnie wyłącza. Jeśli Kościół naucza prawdy, to musi to być pokazane 



60 
 

przez obrazy, które zdobią nasze kościoły." 
 

"Doświadczenie Synodu było jak ogród różany. Róże reprezentowały pozytywne doświadczenia, 
ciernie oznaczały problemy i napotkane przeszkody, a pąki były potencjałami do odkrycia." 
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"Zachęcam nas do rozwijania nowej psychologii. Typu, który dopuszcza różnice, a nie tylko czerń i 
biel. Rodzaj radykalnej, nieakceptowalnej miłości, która wstrząsa psychiką narodu i świata. Rodzaj 
prowadzenia, który nie jest uwikłany w światła i kamery naszych boskich urzędów, ale zamiast tego 
jest gotów pozwolić, aby sutanna została zabrudzona ludzkimi historiami, które są na niej rozlane. 
Wzywam nas do miejsca, które wygląda i czuje się jak nowo narodzone dziecko na nowo - nowe 
Narodzenie. Kościół narodzony na nowo, że tak powiem, Liderzy, wykonujcie swoją pracę nad sobą. 
Świat potrzebuje mniej polityków, a więcej Matki Teresy i Świętego Jana Pawła. Zbierzcie to razem, 
szybko!" 

 
"Mam tak wiele do powiedzenia, że czuje się, że to bardzo dużo. Zostałam wychowana jako rzymska 
katoliczka przez bardzo oddaną babcię, więc chciałam, aby moje dzieci były rzymskimi katolikami i 
chodziły do szkoły w rzymskokatolickich instytucjach. Moja trauma zaczęła się, gdy chciałem, aby 
moja córka dostała się do rzymskokatolickiej szkoły na południu. Pełniący obowiązki dyrektora był 
nieuprzejmy i protekcjonalny. Wyobraźcie sobie, że ja i mój mąż, oboje praktykujący katolicy, 
urodzeni i wychowani, musieliśmy walczyć, aby nasze dziecko dostało się do tego, co uważaliśmy za 
nasz Kościół. Moje wyzwania nie skończyły się na tym. Nie! Kiedy moja druga córka uczęszczała do 
tej szkoły i wykazywała trudności w nauce, była traktowana w szkole jak dziecko drugiej kategorii. 
Mój kościół i nasza szkoła odwróciły się od mojego dziecka. Moje próby spotkania się z dyrektorem 
były daremne, kiedy poszłam po przeniesienie do szkoły, zażądała, abym zabrała moje dziecko z jej 
szkoły i odesłała je z powrotem, ponieważ chciała pewnego standardu dla swojej szkoły." 
"Dorastałam bardzo blisko i związana ze wszystkim, co dotyczyło kościoła. Byłam nauczycielką 
pierwszej komunii, bierzmowania, sprzątałam kościół, byłam lektorem, członkiem Legionu Maryi i nie 
tylko. Teraz jestem wyrzutkiem. Powiedziano mi, że nie ma różnicy między mną a prostytutką, kiedy 
zmieniły się okoliczności finansowe i nie uprawiałam seksu, ale przebywałam z moim chłopakiem i 
jego rodziną. Powiedziano mi, że nie mogę mieć komunii, bo jestem mężatką i rozwiedziona, ale nie 
mogę doprowadzić do zera. Gorzko płakałam i byłam w ogromnym bólu z powodu niemożności 
uczestniczenia w Najświętszym Sakramencie. Przestałam chodzić na msze. Jednak mogłam poczuć 
miłość Boga poprzez wirtualną mszę, ponieważ COVID i arcybiskup niedawno powiedzieli, że gdy 
osoba rozwiedziona nie jest aktywna seksualnie, mogę przyjąć komunię. Postawa niektórych księży 
wobec nas jest tak zawstydzająca i bolesna". 
"W przeszłości wielka radość, życie w parafii, która była żywa. Wychodziliśmy ze spotkaniami 
towarzyskimi raz w miesiącu. To była wspólnota spotykająca się, aby się poznać i uczestniczyć w 
wydarzeniach takich jak muzyczne krzesła, spin the bottle itp. To sprawiło, że ludzie zaczęli 
rozmawiać i słuchać siebie nawzajem. Następnie zaczęto zajmować się takimi sprawami jak 
tworzenie chórów dla wszystkich odwiedzających potrzebujących. To dało początek parafianom 
dzielącym się częścią swojego niedzielnego obiadu z młodymi ludźmi, wskazującym kierowcom, 
gdzie mają zbierać i dostarczać gorące posiłki. Pomagaliście tym, którzy mieli trudności z nauką, 
tworząc w końcu spółdzielnię w parafii." 
"Dla mnie połączenie się w ramach Kościoła było spełnieniem. Nawiązałem autentyczną więź z moją 
wspólnotą parafialną. Jestem aktywnym członkiem, a moje dzieci są zaangażowane w 
duszpasterstwo. Przyniosło to wiele doświadczeń edukacyjnych. Dobre i złe, ale przez to wszystko 
dojrzałem do tego, by przyjąć je wszystkie jako doświadczenia rozwojowe. Na początku, niektóre 
osobowości księży, świeckich i innych starszych były onieśmielające i niemiłe, ale było ich mniej w 
liczbie, aby rozważyć... głosy zamkniętych i zmarginalizowanych są ledwo słyszalne". 

Diecezja Roseau, Dominika 
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Budowanie jedności 
Inicjatywy zmierzające do "stania się towarzyszami podróży" powinny wychodzić zarówno od osób 
duchownych, jak i świeckich. 
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Doskonalenie celebracji i Liturgii: 
Uatrakcyjnij niedzielę i inne uroczystości, w tym homilię, "będąc "żywą Ewangelią". 

Władza i uczestnictwo: 
Kościół jest daleki od rzeczywistości, "utknął w dawnych czasach". 

Fragmenty z Młodości: 
"O zaangażowaniu młodzieży... z czasem posiadanie obowiązków sprawiłoby, że poczuliby się 
docenieni za pracę, którą wykonują dla Boga, ale myślę, że działa to w odwrotny sposób, gdzie jeśli 
nauczyliby się jak okiełznać miłość do Boga, byliby bardziej chętni do robienia tych rzeczy. ..... 
ponieważ nie rozumieją tego, co robią, robią to, bo muszą to robić.......... Myślę, że Miłość do Boga 
jest dla mnie najważniejsza, ponieważ jest tym, co napędza cię do robienia czegokolwiek religijnego, 
do chętnego kłaniania się przed ołtarzem, do sprzątania kościoła, ponieważ Jezus jest w nim 
obecny... Osobiście, kiedy miałem to 
realizacja podczas bierzmowania, to właśnie sprawiło, że bardziej zainteresowałem się kościołem, 
kiedy poprzez kilka doświadczeń w moim życiu zdecydowałem, że Bóg jest prawdziwy i to coś jest na 
serio, więc mam największy szacunek do Boga, a szacunek do kościoła, przestrzegając katolickich 
dogmatów i rozumiejąc, co robię i dlaczego to robię. Ważne jest również, aby to {Miłość Boża} było 
ogarnięte również w domu... " 

 

Diecezja St. John's-Basseterre 
 

Brak dialogu został opisany w ten sposób: "wydaje się, że z ambony odbywa się ruch w jedną stronę w 
tym sensie, że księża nie 'słyszą, czy lud słyszy' ....................................................... ". 

 

Dla wyrównania tych dysproporcji jedna grupa respondentów, zaleca: "Kapłani i zakonnicy muszą być 
świadkami wspólnoty między sobą (...) świadkami właściwych relacji". 

 

Co Duch Święty mówi do Kościoła? "Naszą drogą naprzód jako Kościoła jest słuchanie podszeptów 
Ducha Świętego. Należy położyć nacisk na formację wspólnoty chrześcijańskiej, jak iść naprzód jako 
jedność". 

 

"Będziemy pracować z innymi i szerzyć wiarę, przychodzić do kościoła, robić to, czego się od (nas) 
oczekuje. Doskonalić się jako katolicy, aby chodzić i rozumieć naszą wiarę, i szukać więcej 
informacji, które pomogą nam chodzić razem". 

 

"(...) wsparcie dla ich grup ze strony duchowieństwa lub innych grup jest niewielkie lub żadne, 
dlatego "być może podróżujemy razem, ale w swoich własnych grupach". 

 

"... okazuj troskę i opiekę ... Musimy osobiście dotrzeć do tych, którzy mogą być zniechęceni lub 
czuć się pominięci z "delikatnym klepnięciem w ramię i rozmową twarzą w twarz". 

 

Diecezja St. George's w Grenadzie 

"Choć nie uczęszczamy do kościoła, możemy poprawić nasze relacje z Kościołem poprzez 
ofiarowanie ryb dla osób wrażliwych, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, aby pomóc Kościołowi 
zachować jego tradycję." 

 

Widać było, że "ludzie chcą być częścią procesu podejmowania decyzji w Kościele". Możliwość ta 
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pozwoliła wiernym wyrazić, że wspólne podróżowanie jest radosne "wiedząc, że są inni na tym 
samym etapie życia, szukający tego samego kierunku/celów co ty". 
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Doświadczone bóle i rany wymagałyby pojednania i uzdrowienia. Ponadto, niektórzy uczestnicy 
"zgodzili się, że wszyscy podróżują razem w ramach swoich poszczególnych [posług], ale nie 
podróżują razem jako Kościół". Przypisywano to "poważnemu rozłączeniu z posługami Kościoła". 

 

Docenienie Kościoła powszechnego - faktu, że katolicy mogą podróżować w dowolne miejsce i czuć 
się "jak u siebie", odprawiając Mszę św. 

 

Poczucie istnienia "dużych kościołów" i "małych kościołów", gdyż większą uwagę poświęca się 
wspólnocie kościoła parafialnego niż wspólnotom satelitarnym parafii 

Poczucie, że niektórzy parafianie są traktowani z większym szacunkiem niż inni, co daje wrażenie 
istnienia różnych "klas" 
Pojawiły się obawy, "jak komunikujemy się z osobami spoza murów kościoła", że musimy 
komunikować się z nimi i angażować je z miłością i w sposób pełen ducha. 
Wyrażono opinię, że "ludzie chcą być częścią procesu decyzyjnego Kościoła" 

Potrzeba bycia bardziej gościnnym dla naszych własnych parafian. Wezwanie katolików do poznania 
naszych braci i sióstr i bycia towarzyskim wobec siebie, "bo możemy siedzieć w tej samej ławce i nie 
znać osoby obok nas". 
Wezwanie do głębokiej i wpływowej więzi z dziećmi - "angażuj je w teraźniejszość, aby uniknąć 
pułapek później". 

 

Apel o zajęcia dla dzieci typu "szkółka niedzielna" 

Będą bardziej efektywne, wpływowe i znaczące, jeśli będą powiązane z doświadczeniami ludzi. Pomoże 
to członkom "żyć kościołem" 

[Homilie] powinny być "rozbite, aby dotrzeć do ludzi", w tym do dzieci 
 

Świadectwa 
 

Niektórzy uczestnicy, którzy nie mogą fizycznie uczęszczać do kościoła, nie czuli się 
zmarginalizowani ani wykluczeni. Podawano następujące powody: 

o Kapłan przynosi komunię co miesiąc 
o Członkowie kościoła odwiedzają ich, modlą się z nimi i informują o nich 
o Możliwość uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez sieć 

komunikacyjną diecezji (GNCC) 
o Członkowie przysyłali przeczytane książki o Kościele 

• Jeden z uczestników wyraził niezadowolenie z członków swojego zgromadzenia za to, 
że nie odwiedzają jego matki, która jest chora i zamknięta w sobie, po tym jak oddała 
życie w służbie Kościołowi. 

• "W wieku 19 lat pewien ksiądz próbował mnie molestować i po tym doświadczeniu nie 
chciałam już uczestniczyć w Kościele". 

• "Są wysoko postawione osoby w kościele, które zabierają to, co powinno być 
przekazane biednym i dzielą się tym ze swoimi znajomymi, którzy nie są w wielkiej 
potrzebie. Skutkuje to tym, że potrzebujący, którzy powinni otrzymać pomoc, pozostają 
bez niej." 
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• "Nie doceniałem tego, jak dystrybutorzy sprawiali, że się czułem. Traktowali nas 
jakbyśmy byli żebrakami i byli głodni. Traktowano nas z pogardą". 

• "Podróż to coś więcej niż uczestnictwo we Mszy Świętej. To sposób, w jaki przeżywamy 
nasze życie i co robimy na zewnątrz". 

• "Czcimy się razem, ale nie znamy się". 
• "Jesteśmy ograniczeni w sprawach wiary i to przeszkadza nam być cywilnymi 

ewangelizatorami. Nasza wiara uczy nas, jak żyć z innymi, jak budować wspólnotę i 
służyć krajowi." 

• "Zbyt wiele uwagi poświęca się swoim życiowym porażkom. Trzymamy się rzeczy o ludziach". 
• "Ta działalność synodalna jest krokiem do ożywienia i odrodzenia grup młodzieżowych i 

dorosłych". 
• "Kościół to miejsce, gdzie otrzymuje się życzliwość, opiekę i dom". 
• "Kościół nie słucha, bo składa się z murów i nie ma uszu". 
• "[Dorośli] czasem tylko patrzą na nas, nie pomagając nam aktywnie". 

Diecezja Willemstad, Curacao 
 

Wszyscy mogą potwierdzić, że ewangeliczne przesłanie: "Będziesz miłował Boga i bliźniego" jest 
niewykluczającym się wezwaniem do miłości wszystkich... to znaczy wszystkich. W tym sensie nie 
powinno być żadnej "grupy na marginesie", a przynajmniej Kościół nie powinien nikogo pozostawiać 
na marginesie. 

Liturgia i nabożeństwa kościelne nie są wystarczająco ekscytujące i zachwycające, dlatego nie 
przyciągają młodszych pokoleń. "Kościół jest nudny". Zawsze to samo. Przesłanie? Jakie przesłanie? 

Niektórzy respondenci twierdzą, że spadkowi liczby wiernych i powołań ma przeciwdziałać "inne 
podejście". 
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