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PODSUMOWANIE  PROCESU  SYNODALNEGO
KOŚCIOŁA  KATOLICKIEGO  NA  KUBIE

e)  Postępująca  rewitalizacja  przestrzeni  do  partycypacji
d)  Wyzwanie  misyjne

a)  Aspekty  wymagające  większego  rozeznania

f)  Uznanie  wspólnych  priorytetów

b)  Inne  aspekty,  które  należy  wziąć  pod  uwagę

Wstęp

d)  Kościół  gościnny  i  misyjny

b)  Radość,  nadzieja  i  entuzjazm

Doceniamy  dyspozycyjność  do  służby,  czas  i  środki,  jakimi  w  tej  eklezjalnej  chwili  udostępnili  nas  różni  przywódcy  
diecezjalni  i  ich  ekipy,  a  także  modlitewne  towarzystwo  zakonów  kontemplacyjnych  i  tak  wielu  braci  i  sióstr,  którzy  
wspierali  nas  siłą,  która  wypływa.  od  modlitwy.  Jesteśmy  wdzięczni  za  entuzjastyczne  przyjęcie  tych  wspólnot  
chrześcijańskich,  które  zarówno  w  świątyniach,  jak  i  w  domach  misyjnych  były  gotowe  słuchać  siebie  nawzajem,  
rozeznawać,  o  co  prosi  nas  Duch,  i  marzyć  o  Kościele,  którego  pragniemy  być.

c)  Identyfikacja  nowego  świeckiego  kierownictwa

III.  Wnioski

b)  Formacja  dla  tożsamości  ucznia

I.  Owoce  procesu  synodalnego

1.  Kościół,  którego  pielgrzymi  na  Kubie  chcą  razem  ze  swoim  Panem  Jezusem  Chrystusem  wyrazić  głębokie  
dziękczynienie  Ojcu.  Ta  droga  synodalna,  na  którą  wezwał  nas  papież  Franciszek,  została  przyjęta  jako  dar  Ducha  dla  
tej  części  Ludu  Bożego;  Dziękujemy  za  wszystkich,  którzy  byli  zaangażowani  w  tę  drogę:  biskupów,  księży,  zakonników  
i  zakonnice,  stałych  diakonów,  seminarzystów,  a  zwłaszcza  wiernych  świeckich.

a)  Styl  synodalny

c)  Rozwijaj  się  w  komunii

II.  Zaproszenia  Ducha

Wstęp

a)  Styl  synodalny

(od  17.10.2021  do  21.07.2022)

„Dziękuję  Ci,  Ojcze,  Panie  nieba  i  ziemi,  że  
zakryłeś  te  rzeczy  przed  mądrymi  i  uczonymi,  a  objawiłeś  je  

prostym  ludziom.

(Mt  11,  25)
Tak,  ojcze,  wydawało  ci  się,  że  tak  jest  lepiej.
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Pokazują  nam,  że  Lud  Boży  na  Kubie,  ze  światłami  i  cieniami,  doświadczył  dobrodziejstwa  i  
radości  „wędrowania  razem”.

4.  Większość  konsultacji  przeprowadzonych  w  fazie  „słuchania”  została  przeprowadzona  we  
wspólnotach  chrześcijańskich.  Warto  zwrócić  uwagę  na  przebieg  zgromadzeń
parafii  lub  wspólnoty,  a  także  zgromadzeń  diecezjalnych.  Niektóre  Kościoły  lokalne  informują,  że  
przeżyły  znaczące  doświadczenia  dialogu  na  obszarach  poza  naszą  „granicą”.  W  tym  sensie  
podkreślamy  spotkania  z  przywódcami  lub  pastorami  Kościołów  prawosławnych  i  innych  wspólnot  
kościelnych,  władzami  cywilnymi  oraz  osobami  z  sektorów  zdrowia,  kultury  i  edukacji.  Odbył  się  
również  dialog  na  temat  bytu  i  działalności  Kościoła  z  rodzinami  chłopskimi  i  braćmi  
przebywającymi  w  więzieniu.  Z  wdzięcznością  odnosimy  się  do  katechez,  w  których  uczestniczyły  
również  dzieci,  zgodnie  z  ich

3.  Z  radością  potwierdziliśmy,  że  wszystkie  jedenaście  diecezji  tego  kraju  były  zaangażowane  w  
proces  synodalny,  każda  zgodnie  ze  swoją  rzeczywistością  i  możliwościami.

wiek  i  zdolności  rozumienia;  Przepiękne  były  organizowane  w  różnych  miejscach  konkursy  
rysunkowe  dla  dzieci.  Zdajemy  sobie  również  sprawę,  że  w  niektórych  wspólnotach  ten  proces  
nie  był  mile  widziany,  aw  innych  zatracono  początkową  dynamikę.

2.  Nasza  wdzięczność  sięga  głęboko  w  historię  tego  Kościoła  i  rozciąga  się  na  kamienie  milowe  z  
przeszłości,  ponieważ  uznaliśmy,  że  styl  synodalny,  bez  używania  tej  terminologii,  towarzyszył  
nam  w  innych  ważnych  wydarzeniach:  Kubańskiej  Refleksji  Kościelnej  (REC),  zainicjowany  w  1981  
r.,  który  stopniowo  angażował  wspólnoty  chrześcijańskie  i  który  miał  moment  syntezy  i  
wznowienia  na  Kubańskim  Narodowym  Spotkaniu  Kościelnym  (ENEC),  które  odbyło  się  w  lutym  
1986  r.;  pielgrzymka  pod  Krzyżem  V  Stulecia  Ewangelizacji  Ameryki,  różne  momenty  przygotowań  
do  wizyt  trzech  ostatnich  Papieży  na  Kubie,  trasy  modlitwy,  refleksji  i  duszpasterstwa  
partycypacyjnego,  z  którymi  zostały  opracowane  Krajowe  Plany  Duszpasterskie  i  świętowanie

Wszyscy  stworzyli  zespół  diecezjalny,  który  animował,  ukierunkowywał  i  śledził  trasę  w  Kościele  
lokalnym.  Przedstawiciele  tych  zespołów  spotkali  się  w  Hawanie  w  grudniu  2021  r.,  aby  rozeznać  
i  ogólnokrajowo  zaprogramować  propozycję,  którą  złożył  nam  Papież.  Od  tego  spotkania  wyszły  
niezliczone  inicjatywy,  z  wielką  kreatywnością  i  oryginalnością,  aby  uwrażliwić  wszystkich  członków  
Ludu  Bożego  na  tej  drodze.  W  ten  sposób  powstały  różne  broszury,  objaśnienia,  katechezy,  
kwestionariusze,  filmy  wideo,  podcasty,  konkursy,  piosenki  i  inne  formy,  aby  pokazać,  że  duch  i  
sposób  bycia  „Kościołem  synodalnym”  został  ożywiony.

IV  stulecie  odkrycia  i  obecności  obrazu  Matki  Bożej  z  Karidad  (2009  -  2012);
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7.  Powtarzamy,  że  zaangażowanie  w  proces  synodalny,  do  którego  wezwał  nas  Ojciec  Święty,  było  tchnieniem  
Ducha  dla  życia  tego  Kościoła.  Bez  wątpienia  wspólnoty,  które  pozwoliły,  by  Pan  zadał  sobie  pytania,  odkrywały,  
że  wzrastają  w  braterstwie,  złudzeniu  i  nadziei;  że  mimo  wszystko,  łącznie  z  nami  i  naszymi  grzechami,  Bóg  i  
Matka  Boża  Miłosierdzia  chodzą  z  nami.

5.  Proces  synodalny  odbywa  się  wśród  nas  w  szczególnie  złożonej  sytuacji,  ponieważ  Kuba  przechodzi  
najpoważniejszy  kryzys  ostatnich  dziesięcioleci.  Skutki  pandemii  nie  zostały  jeszcze  całkowicie  przezwyciężone,  
brak  żywności  i  lekarstw  był  już  coraz  bardziej  dotkliwy,  a  także  narastała  inflacja  i  dyskomfort  w  codziennym  
życiu.  Nasze  wspólnoty  i  agenci  duszpasterscy  uczestniczą  w  obciążeniu  i  zmęczeniu,  jakie  generuje  codzienna  
egzystencja  na  Kubie;  i  bólu  spowodowanego  brakiem  przestrzeni  i  konkretnych  propozycji,  które  zapewniają  
teraźniejszość  i  przyszłość  dobrobytu  i  nadziei.  Ta  krótko  opisana  sytuacja  społeczna  wpływa  negatywnie  i  
warunkuje  doświadczenie  procesu  i  jego  późniejsze  utrwalenie.

6.  Wśród  innych  trudności  w  realizacji  tego  planu  znajdujemy:  brak  odpowiedniego  zrozumienia  procesu  
synodalnego,  na  który  jesteśmy  zaproszeni,  ciągłą  i  rosnącą  emigrację  duszpasterzy  i  członków  wspólnoty  
chrześcijańskiej,  zwłaszcza  młodych,  brak  pasji  do  Królestwa  u  niektórych,  którzy  musieliby  być  głównymi  
animatorami,  niestabilna  trwałość  księży  i  zakonników,  a  także  zrozumiałe  trudności  w  inkulturacji.
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8.  Ta  trasa  pozwoliła  nam  zidentyfikować  następujące  owoce,  które  przyjmujemy  z  wdzięcznością  
i  odpowiedzialnością,  aby  nadal  je  kultywować  w  naszych  wspólnotach:

a)  Styl  synodalny  był  pierwszą  korzyścią,  jakiej  doświadczyliśmy  w  tym  procesie.  On  sam  
pozwolił  nam  ponownie  skoncentrować  się  na  istocie  Kościoła:  Jezusie.  Jego  sposób  
postępowania  musi  być  nasz:  towarzyszyć  i  pocieszać,  zachęcać,  przekazywać  zaufanie,  
słuchać  bez  manipulacji.  Potrzebujemy  Kościoła,  który  nadal  kroczy  obok  ludzi,  aby  wśród  
wszystkich  Kubańczyków  przemieniać  rzeczywistość  śmierci  w  życie  i  współczucie.

I.  Owoce  procesu  synodalnego

b)  Radość,  nadzieja  i  entuzjazm  były  także  namacalnym  owocem  tej  podróży.  Spotkaliśmy  się  
ponownie  jako  Kościół  pośród  bardzo  złożonej  sytuacji  społecznej,  po  okresie  pandemii.  
Potwierdziliśmy,  że  jesteśmy  częścią  wielkiej  rodziny  i  że  nie  idziemy  przez  życie  samotnie,  
ale  że  idzie  z  nami  Bóg  i  inni  bracia.  Proces  synodalny  pokazał  nam,  że  są  ludzie,  którzy  
marzą  i  są  zaangażowani  w  odnowę  naszych  wspólnot.

To  doświadczenie  dało  nam  również  możliwość  dialogu  ze  sobą,  słuchania  się  nawzajem  z  
pokorą,  odkrywania  głosu  Boga  i  wyrażania  z  odwagą  i  prostotą  tego,  co  myślimy.

c)  Identyfikacja  nowego  świeckiego  kierownictwa.  Niektórzy  mężczyźni  i  kobiety  dołączyli  do  
naszych  społeczności  w  ostatnich  latach,  zostali  zachwyceni  tą  propozycją  i  przejęli  
odpowiedzialność  za  jej  rozwój.  Wierni,  którzy  byli  zaangażowani  w  rozeznanie  priorytetów  
każdej  diecezji,  wnieśli  z  siebie  wszystko  i  są  niezbędnymi  pośrednikami  na  drodze,  która  
jest  przed  nami.  Doświadczają  Kościoła  jako  bliskiej  rzeczywistości,  która  ich  dotyczy,  a  nie  
jako  sprawy  księdza  i  kilku  innych.  Proces  ten  umożliwił  rozpoznanie  postaw  klerykalizmu  i  
nadużycia  władzy,  do  których  często  przywykliśmy  i  które  wywołują  w  społecznościach  
dyskomfort.

d)  Wyzwanie  misyjne.  Społeczności  lokalne  stały  się  bardziej  świadome  swojej  odpowiedzialności  
ewangelizacyjnej  w  środowisku,  w  którym  żyją  (sąsiedztwo,  miasto  itp.)  oraz  potrzeby  
poszerzania  swojej  pracy  o  innych  członków  i  grupy  społeczne.  Duch  misyjny  nie  powinien  
dotyczyć  tylko  jednej  części  wspólnoty,  ale  wszystkich  ochrzczonych,  powołanych  do  
uczestniczenia  w  życiu  społecznym  poprzez  sianie  wartości  ewangelicznych.

„To  nie  wy  mnie  wybraliście,  to  ja  was  wybrałem  i  przeznaczyłem  was,  
abyście  szli  i  przynosili  owoce,  a  wasze  owoce  pozostają”.

(Jan  15,  16-17)
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Proces  synodalny  pozwolił  nam  wzmocnić  dialog  ze  środowiskami  pozakościelnymi  
poprzez  osoby  zaangażowane  m.in.  w  świat  zdrowia,  edukacji,  kultury.  To  sprzyja  podejściu  
naszych  społeczności  członków  tych  przestrzeni  do  współpracy  przy  wspólnych  projektach.  
Dzieliliśmy  tę  drogę  także  z  innymi  wyznaniami  chrześcijańskimi.

f)  Uznanie  wspólnych  priorytetów.  Trasa  synodalna  pozwoliła  nam  zidentyfikować  cechy  
Kościoła,  którym  jesteśmy,  i  odważyć  się  marzyć  o  Kościele,  za  którym  tęsknimy.  Wychodząc  
z  rzeczywistości  i  patrząc  na  horyzont  Królestwa,  wiemy,  że  w  historii  jesteśmy  
pielgrzymującym  Ludem  Bożym,  który  przełamuje  paraliż  i  odrzuca  pokusę  powrotu.  Ta  
droga  pozwoliła  nam  pogłębić  wyzwania  trzech  osi  Synodu:  komunia,  uczestnictwo  i  misja;  
i  uruchomił  inicjatywy,  aby  na  nie  odpowiedzieć.  Pogodna  świadomość  słabości  naszego  
Kościoła  pomaga  nam  przezwyciężyć  pokusę  triumfalizmu  i  pozwala  iść  ku  przyszłości  z  
nogami  na  ziemi.

e)  Postępująca  rewitalizacja  przestrzeni  uczestnictwa.  Proces  ten  wzmocnił  rady  gminne,  
parafialne  i  diecezjalne  oraz  rozbudził  potrzebę  ich  tworzenia  tam,  gdzie  zniknęły  lub  
nigdy  nie  istniały.  Propagowano  doświadczenia  synodalne,  począwszy  od  wspólnej  
modlitwy  słowem  Bożym,  wzajemnego  słuchania  i  włączenia  wspólnoty  w  podejmowanie  
decyzji.
Zachęcano  także  do  pracy  zespołowej  wśród  świeckich,  księży,  zakonników  i  diakonów,  
członków  Ludu  Bożego.
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II.  Zaproszenia  Ducha

-  Zreorganizować  parafię  jako  wspólnotę  wspólnot.

-  Odnów  niezbędne  struktury  duszpasterskie,  które  już  nie  funkcjonują.

-  Koordynować  różne  duszpasterstwa  diecezjalne.

-  Kontynuuj  formację  w  duchu  i  praktyce  synodalnej.

-  Oferuj  przestrzeń  do  słuchania  Ducha,  naucz  się  modlić  Słowem  Bożym  i  z  tej  obecności  
Pana  pośród  nas  dzielić  życie,  słuchać  siebie  nawzajem,  prowadzić  dialog,  leczyć  rany  i  
pojednać.

-  Wzmocnić  przypadki  uczestnictwa  i  komunii,  diecezjalne  i  wspólnotowe.

-  Połącz  katechezę  z  duszpasterstwem  rodzinnym,  aby  rodzice  odkryli  swoją  niezastąpioną  
rolę  w  przekazywaniu  wiary  swoim  dzieciom.

-  Przemyśl  formację  katechumenów,  dostosowując  tę  trasę  do  rzeczywistości

a)  Styl  synodalny

Pierwszym  z  tych  natchnień  Ducha  Pańskiego  jest  uczynienie  stylu  synodalnego  stałym  
sposobem  bycia  Kościołem ,  wzrastanie  w  doświadczeniu  „kroczenia  razem”  i  wspieranie  
obszarów  dialogu  wewnątrzkościelnego.  Aby  tak  żyć,  z  lektury  syntez  diecezjalnych  
proponuje  się  następujące  sugestie:

Kubański.

b)  Formacja  dla  tożsamości  ucznia

9.  Doświadczenia  modlitwy,  dialogu  wspólnotowego  i  wzajemnego  słuchania  pozwoliły  nam  
rozpoznać  zaproszenia  lub  wezwania  Ducha  do  Kościoła  na  Kubie,  abyśmy  mogli  bardziej  
ewangelicznie  odpowiedzieć  na  to,  co  odkryliśmy  w  modlitewnym  spojrzeniu  naszego  rzeczywistość  
kościelna  i  społeczna,  jako  wyzwania  i  wymagania  wspólnot.

Kolejnym  zaproszeniem  jest  aktualizacja  i  wzmocnienie  formacji  wszystkich  ochrzczonych,  
aby  wiara  w  Boga  w  Trójcy  Jedynego  mogła  rzeczywiście  wpływać  i  określać  życie,  kryteria,  
postawy,  myśli  i  uczucia,  w  których  rozpoznajemy  siebie  jako  uczniów  Pana  Jezusa  
Chrystusa .  W  tym  sensie  składki  diecezjalne  zawierają  następujące  sugestie:

„Kto  ma  uszy,  posłuchaj,  co  Duch  mówi  do  Kościołów”
(ap  2,  11)
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c)  Rozwijaj  się  w  komunii

-  Dalsze  promowanie  duszpasterstwa  powołaniowego.

-  Określić  realizację  ministerstw  świeckich.

Duch  po  raz  kolejny  zaprosił  nas  do  wzrastania  w  komunii  i  szukania  śmiałych  i  
innowacyjnych  sposobów,  aby  wspólnoty  chrześcijańskie  na  Kubie  mogły  nadal  dawać  
świadectwo  jedności,  co  wzbudza  atrakcyjność  i  entuzjazm  dla  członków  Kościoła  i  tych,  
którzy  tego  nie  robią.  poczuj  się  częścią  niej.  W  tej  kolejności  odkryto  następujące  sugestie:

-  Troska  z  troską  i  duszpasterską  delikatnością  spraw  liturgicznych,  zwłaszcza  chrztu  dzieci,  
modlitwy  na  cmentarzach  i  mszy  za  zmarłych.

-  Promować  duchowość  komunii,  w  której  wszyscy  członkowie  Ludu  Bożego  rozpoznają  i  
doceniają  różnorodność  darów  i  charyzmatów  dla  zbudowania  Ciała  Chrystusa  i  
głoszenia  Dobrej  Nowiny  o  zbawieniu.

Wreszcie  weryfikacja,  że  nasi  ludzie  to  głównie  ludzie  religijni,  ale  praktykujący  z  
mniejszości,  wielu  odwiedza  nasze  świątynie,  ale  nie  włącza  się  w  życie  wspólnoty  
chrześcijańskiej;  istnieją  niezliczone  rzeczywistości,  obszary  i  ludzie,  w  których  Ewangelia  
jest  nieznana  lub  ignorowana;  Uświadomił  nam  pilną  potrzebę  bycia  Kościołem  gościnnym  
i  misyjnym,  lub,  jak  powiedział  Papież  Franciszek,  „Kościołem,  który  wychodzi”.  Aby  
kontynuować  to  natchnienie  Ducha,  syntezy  diecezjalne  proponują  następujące  sugestie:

-  Ustanowienie  bardziej  otwartej  komunikacji  między  hierarchią  a  wiernymi.

posługa  penitencjarna  oraz  opieka  i  miłość  do  osób  starszych.

-  Promuj  aktywne  uczestnictwo  ludzi  w  liturgii,  aby  miało  to  znaczenie
na  życie.

-  Podkreśl  centralne  miejsce  Eucharystii  jako  źródła  zjednoczenia  z  Panem  i  pomiędzy

-  Uświadomienie  sobie  odpowiedzialności,  jaką  wszyscy  ochrzczeni  mają  za  wkład  w  
ekonomiczne  potrzeby  Kościoła.

d)  Kościół  gościnny  i  misyjny

-  Kontynuuj  promocję  wolontariatu  Caritas,  gości  chorych,

nas.
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-  Opiekuj  się  i  rozwijaj  doświadczenia,  jakie  nasz  Kościół  miał  z  dialogiem  i  współpracą  ze  
światem  kultury,  intelektualistami,  nauczycielami  i  personelem  medycznym.  Otwórz  się  
na  inne  obszary.

-  Włącz  młodych  ludzi  w  obszary  odpowiedzialności  i  zaoferuj  im  szkolenia

-  Promuj  miejsca  celebracji  poza  Eucharystią,  takie  jak:  uroczystości  patronów,  nowenny,  
nowenny  za  zmarłych,  procesje,  festiwale,  kluby,  jarmarki,  uroczystości

-  Utrzymuj  uwagę  wirtualnych  grup  i  stron  cyfrowych,  które  powstały  w  czasach  pandemii  
jako  ważne  narzędzia  komunii  i  ewangelizacji.

biorąc  pod  uwagę  potrzeby  tych  kontekstów.
-  Zwróć  uwagę  na  wiejski  i  chłopski  świat,  aby  wyartykułować  duszpasterstwo,  które  ma

-  Potrzeba  więcej  modlitwy  o  jedność  chrześcijan  i  korzystanie  z  istniejących  już  przykładów:  
Oktawary  o  jedność,  wspólne  działania  w  działalności  charytatywnej  i  spotkania  
ekumeniczne.

-  Wzmocnić  domy  misyjne  jako  uprzywilejowaną  przestrzeń,  aby  nieść  radość  Ewangelii  na  
peryferie.

towarzyszyć  cierpieniom  i  radościom  naszego  ludu.

-  Zajmować  się  duszpastersko  tymi,  którzy  oddalili  się  od  naszych  wspólnot,  wyznawcami  
pobożności  ludowej,  praktykującymi  synkretyzm  religijny,  tymi,  którzy  żyją  na  
egzystencjalnych  peryferiach  naszego  społeczeństwa  i  tymi,  którzy  są  marginalizowani.

pokutne,  modlitewne,  wspólnotowe  i  pielgrzymkowe  do  sanktuariów.

adekwatne,  aby  miały  wpływ  na  świat  młodzieży.

-  Wychodzić  na  spotkanie  z  innymi,  porzucać  narzekania  i  negatywne  nastawienie,  aby
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-  Wspólnoty  potwierdzają  znaczenie  intensyfikacji  formacji  świeckich  i  szafarzy  
wyświęconych  w  synodalności,  aby  przyjęli  ten  styl  kościelny.

-  W  wielu  wspólnotach  nie  ma  przypadków  partycypacji,  te  zanikły  lub  nie  funkcjonują  
okresowo  w  roli,  dla  której  zostały  ustanowione.  Czy  priorytetowo  traktujemy  tworzenie  
rad  parafialnych  i  diecezjalnych?

10.  Przygotowując  się  do  zakończenia  tej  syntezy  procesu  synodalnego  w  naszym  Kościele,  
pragniemy  powrócić  do  początkowego  tematu  tych  stron,  którym  jest  wdzięczność.  Czujemy,  że  
wszystko,  czym  przeżyliśmy,  czym  dzieliliśmy  się  pasterzami  i  wiernymi,  co  wspólnie  modliliśmy  
się  i  rozważaliśmy,  co  pracowaliśmy  i  ofiarowaliśmy,  nawet  z  wielkimi  wyrzeczeniami,  jest  
powodem  głębokiej  wdzięczności  Panu  i  Jego  Ludowi.  Naprawdę  przeżyliśmy  proste  i  głębokie  
doświadczenie  wspólnego  chodzenia.

-  Wszystkie  diecezje  uznają  wartość  procesu  synodalnego,  który  zaangażował  znaczną  
liczbę  wiernych  i  wzbudził  we  wspólnotach  nadzieję  i  żywotność.  Czy  Kościół  na  Kubie  
decyduje  się  kontynuować  drogę  synodalną?

otwarty  dom.  Niezbędne  jest  również  towarzyszenie  poszukiwaniom  i  podróżom  wiary  
każdej  osoby.  Czy  zobowiązujemy  się  do  organizowania  duszpasterstwa  przyjęcia  i  
towarzyszenia?

-  Nasze  wierne  marzenie  o  przyjęciu  wspólnot,  zdolnych  do  przyjęcia  wszystkich  w

Z  pokorą  i  uczciwością  chcemy  w  ostatnim  momencie  wskazać  pewne  aspekty,  które  ze  
względu  na  swoją  wagę  wymagają  większego  rozeznania.  Przedstawiamy  je  jako  pytania,  
aby  odpowiedź  była  precyzyjnie  udzielana  przez  cały  Kościół  na  Kubie,  a  tym  samym  
służyła  jako  bodziec  do  dalszych  kroków  na  tej  drodze.  W  ten  sam  sposób  pytania  te  mogą  
nam  pomóc  w  opracowaniu  i  ogłoszeniu  nowego  Narodowego  Planu  Duszpasterskiego.

Czy  dostrzegamy  potrzebę  formacji  w  synodalności?

a)  Aspekty  wymagające  większego  rozeznania

-  Kościół  na  Kubie  charakteryzuje  się  swoją  świecką  rolą  i  uczestnictwem  wspólnot.  Czy  
jesteśmy  zaangażowani  w  promocję  świeckich  posług?

III.  Wnioski

(Mt  28,  20)

„Idźcie  i  czyńcie  uczniami  wszystkie  narody  (…)  i  
wiedzcie,  że  jestem  z  wami  każdego  dnia  aż  do  końca  świata”.
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11.  Pod  koniec  tego  etapu  diecezjalnej  drogi  synodalnej  uznajemy  ten  proces  za  łaskę  Pana,  która  została  nam  
dana  pośród  naszych  słabości.  Po  raz  kolejny  doświadczyliśmy  cudu  pustych  rąk,  które  obficie  rozdają  pośród  
naszego  ubóstwa.

-  Ci,  którzy  wyznają  religie  afrokubańskie  i  synkretyzm  religijny.

-  Duszpasterstwo  powołań.

-  Duszpasterstwo  ludzi  pobożności  ludowej.

Chodź  z  nami,  gdy  idziemy,  Święta  Maryjo,  przyjdź!

-  Ministerstwo  Rodziny.

-  Studium  i  zastosowanie  Nauki  Społecznej  Kościoła.

W  podsumowaniach  różnych  diecezji  odnotowujemy  kilka  ważnych  kwestii,  które  nieśmiało  pojawiają  się  i  
zasługują  na  uwzględnienie  w  przyszłych  rozważaniach.  To  są:

Niech  Virgen  de  la  Caridad  del  Cobre,  której  macierzyńskiego  wstawiennictwa  nie  brakowało  nam  w  całej  naszej  
historii,  nadal  nam  pomaga,  aby  Kościół  Boży  na  Kubie  był  jak  ona,  cały  Bóg  i  cały  Jego  lud.

-  Styl  szafarzy  wyświęconych  w  Kościele  synodalnym.

-  Przestrzenie  rozeznania  wspólnotowego  do  planowania  duszpasterskiego  i  weryfikacji  tego,  co  zostało  
zaplanowane.

b)  Inne  aspekty,  które  należy  wziąć  pod  uwagę

Nacisk.  22.072a
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