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SYNTEZA PROCESU 

SYNODALNEGO KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO W KUBIE 

(od 17 października 2021 do 21 lipca 2022) 
 

 

Wstęp  
"Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 

zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozumiejącymi, 
i objawiłeś je prostym ludziom. Tak, 

Ojcze, wydawało Ci się to lepsze". 
(Mt 11, 25) 

 

1. Kościół pielgrzymujący na Kubie pragnie wraz ze swoim Panem Jezusem Chrystusem 
wyrazić głębokie dziękczynienie Ojcu. Ta podróż synodalna, do której wezwał nas papież 
Franciszek, została przyjęta jako dar Ducha Świętego dla tej części ludu Bożego; dziękujemy 
za wszystkich, którzy byli w nią zaangażowani: biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, 
diakonów stałych, seminarzystów, a zwłaszcza za wiernych świeckich. Jesteśmy wdzięczni za 

dyspozycyjność do służby, za czas i środki oddane do dyspozycji w tym momencie 

eklezjalnym przez różnych kierowników diecezjalnych i ich zespoły, a także za modlitewne 
towarzystwo zakonów kontemplacyjnych i tak wielu braci i sióstr, którzy podtrzymywali nas 

siłą płynącą z modlitwy. Jesteśmy wdzięczni za entuzjastyczne przyjęcie tych wspólnot 
chrześcijańskich, które zarówno w kościołach, jak i w domach misyjnych były gotowe słuchać 
siebie nawzajem, rozeznawać, czego Duch Święty od nas żąda i marzyć o Kościele, jakim 
chcemy być. 

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki. 
Odwiedź stronę www.DeepL.com/proaby uzyskać więcej informacji. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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2. Nasza wdzięczność sięga głęboko w historię tego Kościoła i rozciąga się na kamienie 
milowe w przeszłości, ponieważ uznaliśmy, że styl synodalny, nie używając tej terminologii, 
towarzyszył nam w innych ważnych wydarzeniach: Kubańska Refleksja Eklezjalna (REC), 
rozpoczęta w 1981 r., w którą stopniowo włączały się wspólnoty chrześcijańskie, a której 
momentem syntezy i wznowienia było Kubańskie Narodowe Spotkanie Eklezjalne (ENEC), 
które odbyło się w lutym 1986 r; Pielgrzymka krzyżowa w V stulecie ewangelizacji Ameryki, 
różne momenty przygotowania do wizyt trzech ostatnich papieży na Kubie, trasy modlitwy, 
refleksji i duszpasterstwa partycypacyjnego, z którymi opracowano Krajowe Plany 

Duszpasterskie oraz obchody IV stulecia odkrycia i obecności wizerunku Dziewicy 
Miłosierdzia (2009 - 2012); pokazują nam, że Lud Boży na Kubie, ze światłami i cieniami, 
doświadczył korzyści i radości "wspólnego chodzenia". 

 

3. Z radością odnotowaliśmy, że w proces synodalny włączyły się wszystkie jedenaście 
diecezji w kraju, każda według swoich realiów i możliwości. Wszyscy stworzyli ekipę 
diecezjalną, która animowała, prowadziła i realizowała itinerarium w Kościele lokalnym. 
Przedstawiciele tych zespołów spotkali się w Hawanie w grudniu 2021 roku, aby rozeznać i 
zaplanować narodowo propozycję papieża. W wyniku tego spotkania, z wielką kreatywnością 
i oryginalnością, podjęto szereg inicjatyw mających na celu uwrażliwienie wszystkich 

członków Ludu Bożego na tę drogę. Stąd różne broszury, objaśnienia, katechezy, ankiety, 
filmy, podcasty, konkursy, piosenki i inne sposoby pokazania, że duch i sposób bycia 
"Kościołem synodalnym" były ożywiane. 

 

4. Większość konsultacji przeprowadzonych w fazie "słuchania" odbyła się w ramach 
wspólnot chrześcijańskich. Na uwagę zasługują zgromadzenia parafialne czy wspólnotowe, a 
także diecezjalne. Niektóre Kościoły lokalne informują, że mają znaczące doświadczenia 
dialogu poza naszymi "granicami". W tym sensie podkreślamy spotkania z liderami lub 
pastorami Kościołów prawosławnych i innych wspólnot kościelnych, władzami cywilnymi oraz 
osobami z sektora zdrowia, kultury i edukacji. Prowadzono również dialog na temat bytu i 
pracy Kościoła z rodzinami chłopów oraz braci i sióstr w więzieniu. Jesteśmy wdzięczni za 
katechezy, w których uczestniczyły również dzieci, stosownie do ich wieku i zdolności 
pojmowania; piękne były konkursy rysunkowe dla dzieci, które były organizowane w różnych 
miejscach. Zdajemy sobie również sprawę, że w niektórych społecznościach proces ten nie 
był mile widziany, a w innych początkowy dynamizm został utracony. 
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5. Proces synodalny odbywa się w środku szczególnie złożonej sytuacji, gdyż Kuba przeżywa 
najpoważniejszy kryzys ostatnich dziesięcioleci. Nie zdążono jeszcze w pełni zlikwidować 
skutków pandemii, a już pogłębiały się braki żywności i leków, rosła inflacja i dyskomfort w 
życiu codziennym. Nasze wspólnoty i duszpasterze dzielą się ciężarem i zmęczeniem 
codziennej egzystencji na Kubie oraz bólem związanym z brakiem miejsca i konkretnych 
propozycji, które zapewniłyby teraźniejszość i przyszłość pełną dobrobytu i nadziei. Ta 
sytuacja społeczna, którą pokrótce opisano, wpływa i warunkuje w sposób negatywny 
przeżywanie procesu i jego późniejsze utrwalanie. 

6. Wśród innych trudności w realizacji tego itinerarium znajdujemy następujące: brak 
odpowiedniego zrozumienia procesu synodalnego, do którego jesteśmy zaproszeni, stała i 
rosnąca emigracja pracowników duszpasterskich i członków wspólnoty chrześcijańskiej, 
zwłaszcza młodych ludzi, brak pasji dla Królestwa wśród niektórych, którzy powinni być 
głównymi animatorami, niestabilna trwałość kapłanów i zakonników, jak również zrozumiałe 
trudności w inkulturacji. 

7. Powtarzamy, że nasze zaangażowanie w proces synodalny, do którego wezwał nas Ojciec 
Święty, było tchnieniem Ducha dla życia tego Kościoła. Niewątpliwie wspólnoty, które 
pozwoliły sobie na wyzwanie ze strony Pana, odkrywały, że wzrastamy w braterstwie, 
entuzjazmie i nadziei; że pomimo wszystkiego, nawet nas samych i naszych grzechów, Bóg i 

Matka Boża Miłosierdzia idą z nami. 
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I. Owoce procesu synodalnego 

 
"To nie wyście mnie wybrali, to ja was wybrałem i wyznaczyłem was, 

abyście szli i przynosili owoc, a owoc wasz pozostanie". 

(Jan 15, 16-17) 

 
8. Ta trasa pozwoliła nam zidentyfikować następujące owoce, które przyjmujemy z 
wdzięcznością i odpowiedzialnością, aby kontynuować ich uprawę w naszych 
społecznościach: 

a) Styl synodalny był pierwszą korzyścią, jakiej doświadczyliśmy w tym procesie. 

Pozwoliło nam to na nowo skoncentrować się na tym, co jest istotne w Kościele: na 
Jezusie. Jego sposób postępowania musi być naszym sposobem postępowania: 
towarzyszenie i pocieszanie, zachęcanie, przekazywanie zaufania, słuchanie bez 
manipulowania. Potrzebujemy Kościoła, który nadal będzie szedł obok ludzi, aby wśród 
wszystkich Kubańczyków móc przemienić rzeczywistość śmierci w życie i współczucie. 

To doświadczenie dało nam również możliwość dialogu między sobą, słuchania siebie 
nawzajem z pokorą, aby odkryć głos Boga i wyrazić z odwagą i prostotą to, co 
myślimy. 

b) Radość, nadzieja i entuzjazm były również namacalnymi owocami tej podróży. 
Znaleźliśmy się ponownie jako Kościół pośród bardzo złożonej sytuacji społecznej, po 
okresie pandemii. Zrozumieliśmy, że jesteśmy częścią wielkiej rodziny i że nie idziemy 
przez życie sami, ale że Bóg i inni bracia i siostry idą z nami. Proces synodalny 
pokazał nam, że są ludzie, którzy marzą i angażują się w odnowę naszych wspólnot. 

c) Wyłonienie nowego kierownictwa świeckiego. Niektórzy mężczyźni i kobiety 
dołączyli do naszych wspólnot w ostatnich latach, zostali urzeczeni tą propozycją i 
podjęli się odpowiedzialności za jej rozwój. Wierni, którzy byli zaangażowani w 
rozeznanie priorytetów każdej diecezji, wnieśli swój najlepszy wkład i są niezbędnymi 
agentami w przyszłej podróży. Doświadczają Kościoła jako rzeczywistości, która jest 
im bliska, która ich dotyczy, a nie jako sprawy księdza i kilku innych osób. Proces ten 
pozwolił rozpoznać postawy klerykalizmu i nadużycia władzy, do których często się 
przyzwyczailiśmy i które generują niepokój we wspólnotach. 

d) Wyzwanie dla misjonarzy. Wspólnoty lokalne stały się bardziej świadome swojej 
odpowiedzialności ewangelizacyjnej w środowisku, w którym żyją (dzielnica, wieś itp.) 
oraz potrzeby rozszerzenia swojej pracy na innych członków i grupy społeczne. Duch 
misyjny nie powinien być wyłączny dla jednej części społeczności, ale dla wszystkich 
ochrzczonych, którzy są powołani do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zasiew 

wartości ewangelicznych. 
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Proces synodalny pozwolił nam wzmocnić dialog ze środowiskami pozakościelnymi 
poprzez osoby zaangażowane m.in. w świat zdrowia, edukacji, kultury. Przyczyniło się 
to do zbliżenia członków tych obszarów do naszych społeczności w celu współpracy 
nad wspólnymi projektami. Dzieliliśmy tę drogę także z innymi wyznaniami 
chrześcijańskimi. 

e) Postępująca rewitalizacja przestrzeni dla uczestnictwa. Proces ten wzmocnił rady 
wspólnotowe, parafialne i diecezjalne oraz obudził potrzebę ich tworzenia tam, gdzie 
zniknęły lub nigdy nie istniały. Sprzyjały temu doświadczenia synodalne, oparte na 
wspólnej modlitwie Słowem Bożym, wzajemnym słuchaniu i włączaniu wspólnoty w 
celu podejmowania decyzji. Zachęcano również do pracy zespołowej pomiędzy 
osobami świeckimi, kapłanami, zakonnicami i diakonami, członkami Ludu Bożego. 

f) Rozpoznanie wspólnych priorytetów. Podróż synodalna pozwoliła nam określić 
cechy Kościoła, którym jesteśmy i odważyć się marzyć o Kościele, za którym tęsknimy. 
Wychodząc od rzeczywistości i patrząc na horyzont Królestwa, wiemy, że jesteśmy 
pielgrzymującym Ludem Bożym w historii, przełamującym paraliż i odrzucającym 
pokusę odwrotu. Ta podróż pozwoliła nam pogłębić wyzwania związane z trzema 
osiami Synodu: komunia, uczestnictwo i misja; i wyzwoliła inicjatywy, aby na nie 
odpowiedzieć. Pogodna świadomość słabości naszego Kościoła pomaga nam 
przezwyciężyć pokusę triumfalizmu i pozwala nam iść ku przyszłości ze stopami na 
ziemi. 
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II. Zaproszenia Ducha 
 

"Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościołów". 
(Ap 2, 11) 

 
9. Doświadczenie modlitwy, dialogu wspólnotowego i wzajemnego słuchania pozwoliło nam 
rozpoznać zaproszenia lub wezwania Ducha dla Kościoła na Kubie, abyśmy mogli 
odpowiedzieć bardziej ewangelicznie na to, co odkryliśmy w modlitewnym spojrzeniu na 
naszą rzeczywistość kościelną i społeczną, jako wyzwania i wymagania wspólnot. 

 
a) Styl synodalny 

 

Pierwszym z tych natchnień Ducha Pańskiego jest uczynienie stylu synodalnego 

nawykowym sposobem bycia Kościołem, wzrastanie w doświadczeniu "chodzenia 
razem" i pielęgnowanie obszarów dialogu wewnątrzkościelnego. Aby to przeżyć, na 
podstawie lektury syntez diecezjalnych proponuje się następujące sugestie: 

- Oferować przestrzenie do słuchania Ducha, do uczenia się modlitwy Słowem Bożym 
i z tej obecności Pana pośród nas, do dzielenia się życiem, do słuchania siebie 
nawzajem, do dialogu, do leczenia ran i do pojednania. 

- Wzmocnienie diecezjalnego i wspólnotowego uczestnictwa i komunii. 
 

- Reorganizacja parafii jako wspólnoty wspólnot. 
 

- Odnowić niezbędne struktury duszpasterskie, które już nie funkcjonują. 
 

- Koordynować różne diecezjalne duszpasterstwa. 

 
b) Formacja do tożsamości uczniowskiej 

Aktualizacja i wzmocnienie formacji wszystkich ochrzczonych była kolejnym 
zaproszeniem, aby wiara w Trójjedynego Boga rzeczywiście wpływała i określała życie, 
kryteria, postawy, myśli i uczucia tych z nas, którzy uznają się za uczniów Pana Jezusa 
Chrystusa. W tym sensie wkłady diecezjalne zawierają następujące sugestie: 

- Przemyśleć na nowo formację katechumenów, dostosowując to itinerarium do 
rzeczywistości kubańskiej. 

- Kontynuować formację w duchu synodalnym i praxis. 
 

- Powiązać katechezę z duszpasterstwem rodzin, aby rodzice odkryli swoją 
niezastąpioną rolę w przekazywaniu wiary swoim dzieciom. 
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c) Wzrastanie w komunii 

Duch Święty ponownie zaprosił nas do wzrastania w komunii i do poszukiwania 

śmiałych i innowacyjnych sposobów, aby wspólnoty chrześcijańskie na Kubie nadal 

dawały świadectwo jedności, które generuje atrakcyjność i entuzjazm dla członków 
Kościoła i dla tych, którzy nie czują się jego częścią. W tej kolejności można znaleźć 
następujące propozycje: 

- Podkreślać centralność Eucharystii jako źródła zjednoczenia z Panem i ze sobą 
nawzajem. 

- Promować aktywny udział ludu w liturgii, nadając jej znaczenie dla życia. 

- Rozwijanie duchowości komunii, w której wszyscy członkowie Ludu Bożego uznają i 
są wdzięczni za różnorodność darów i charyzmatów służących budowaniu Ciała 
Chrystusa i głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu. 

- Wprowadzić bardziej otwartą komunikację między hierarchią a wiernymi. 
 

- Dalsze promowanie duszpasterstwa powołaniowego. 
 

- Skonkretyzować realizację duszpasterstw świeckich. 
 

- Troszczyć się z duszpasterską troską i delikatnością o celebracje liturgiczne, 
zwłaszcza chrzest dzieci, modlitwy na cmentarzach i msze za zmarłych. 

- Wzrastać w świadomości odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za udział w 
potrzebach finansowych Kościoła. 

- Kontynuowanie promocji wolontariuszy Caritas, chorych odwiedzających, 
duszpasterstwa więziennego oraz opieki i miłości nad osobami starszymi. 

 

d) Kościół gościnny i misyjny 

Wreszcie, świadomość, że nasi ludzie są głównie religijni, ale tylko w mniejszości są 
praktykującymi chrześcijanami, że wielu odwiedza nasze kościoły, ale nie udaje im się 
stać się częścią życia wspólnoty chrześcijańskiej, że istnieją niezliczone 
rzeczywistości, obszary i osoby, w których Ewangelia jest nieznana lub ignorowana, 
uświadomiła nam pilną potrzebę bycia Kościołem gościnnym i misyjnym, lub jak to 

wyraził papież Franciszek, "Kościołem wychodzącym". Aby kontynuować tę inspirację 
Ducha Świętego, syntezy diecezjalne proponują następujące sugestie: 
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- Wyjść na spotkanie z innymi, porzucić narzekanie i negatywizm, towarzyszyć 
cierpieniom i radościom naszego narodu. 

- Potrzeba większej modlitwy o jedność chrześcijan i wykorzystania istniejących 
możliwości: oktawa o jedności, wspólne akcje w ramach działalności charytatywnej i 
spotkania ekumeniczne. 

- Promowanie celebracji poza Eucharystią, takich jak: święta patronalne, nowenny za 

zmarłych, procesje, festiwale, festyny, jarmarki, uroczystości pokutne, spotkania 

modlitewne, spotkania wspólnotowe i pielgrzymki do sanktuariów. 

- Umocnienie domów misyjnych jako uprzywilejowanej przestrzeni do niesienia 

radości Ewangelii na peryferie. 

- Zwróćcie uwagę na grupy wirtualne i strony internetowe, które powstały w czasach 
pandemii jako ważne nośniki komunii i ewangelizacji. 

- Włączenie młodych ludzi w obszary odpowiedzialności i zapewnienie im 
odpowiedniego szkolenia, tak aby mogli mieć wpływ na świat młodzieży. 

- Pielęgnować i rozwijać doświadczenia, jakie nasz Kościół ma w zakresie dialogu i 
współpracy ze światem kultury, intelektualistów, nauczycieli i pracowników służby 

zdrowia. Otworzyć się na inne sfery. 

- Objąć opieką duszpasterską tych, którzy odeszli od naszych wspólnot, wyznawców 
pobożności ludowej, praktyków synkretyzmu religijnego, tych, którzy żyją na 
egzystencjalnych peryferiach naszego społeczeństwa i tych, którzy są 
marginalizowani. 

- Zwrócić uwagę na świat wiejski i chłopski, aby wyartykułować podejście 
duszpasterskie uwzględniające potrzeby tych kontekstów. 
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III. Wnioski  
 

"Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody (...) i 
wiedzcie, że Ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata". 

(Mt 28, 20) 
 

10. Przygotowując się do zakończenia tej syntezy procesu synodalnego w naszym Kościele, 
chcielibyśmy powrócić do początkowego tonu tych stron, którym jest wdzięczność. Czujemy, 
że wszystko, co przeżyliśmy, czym dzieliliśmy się, duszpasterze i wierni, co wspólnie 

modliliśmy się i rozważaliśmy, co pracowaliśmy i ofiarowaliśmy, nawet z wielkim 
poświęceniem, jest powodem głębokiej wdzięczności dla Pana i Jego Ludu. Naprawdę 
mieliśmy doświadczenie, proste i głębokie, wspólnego chodzenia. 

a) Aspekty wymagające dalszego rozeznania 

Z pokorą i uczciwością chcielibyśmy na zakończenie wskazać na pewne aspekty, 

które ze względu na swoje znaczenie wymagają dalszego rozeznania. 
Przedstawiamy je w formie pytań, aby odpowiedź mogła być udzielona przez Kościół 
na Kubie jako całość i w ten sposób posłużyć jako bodziec do dalszych kroków na tej 
drodze. W ten sam sposób pytania te mogą nam pomóc w opracowaniu i promulgacji 
nowego Krajowego Planu Pastoralnego. 

- Wszystkie diecezje uznają wartość procesu synodalnego, który zaangażował 
znaczną liczbę wiernych i wzbudził nadzieję i żywotność we wspólnotach. Czy 

Kościół na Kubie zdecyduje się kontynuować drogę synodalną? 

- W wielu wspólnotach nie ma organów partycypacyjnych, te zniknęły lub nie 
funkcjonują okresowo z rolą, do której zostały powołane. Czy priorytetowo 

traktujemy tworzenie rad parafialnych i diecezjalnych? 

- Kościół na Kubie charakteryzował się świeckim przywództwem i uczestnictwem we 
wspólnocie. Czy jesteśmy zaangażowani w promocję świeckich posług? 

- Wspólnoty zwracają uwagę na znaczenie intensyfikacji formacji świeckich i 
wyświęconych szafarzy w synodalności do przyjęcia tego stylu eklezjalnego. 
Czy dostrzegamy potrzebę formacji w synodalności? 

 

- Nasi wierni marzą o wspólnotach gościnnych, zdolnych przyjąć wszystkich w domu z 
otwartymi drzwiami. Konieczne jest również towarzyszenie każdej osobie w jej 
poszukiwaniach i drodze wiary. Czy zobowiązujemy się do zorganizowania 
duszpasterstwa przyjmowania i towarzyszenia? 
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b) Inne aspekty, które należy wziąć pod uwagę 

W syntezach różnych diecezji zauważamy kilka ważnych wątków, które pojawiają się 
nieśmiało i zasługiwałyby na głębsze rozważenie. Są to: 

- Duszpasterstwo rodzin. 
 

- Duszpasterstwo powołań. 
 

- Styl wyświęconych ministrów w Kościele synodalnym. 
 

- Badanie i stosowanie społecznej nauki Kościoła. 
 

- Duszpasterstwo ludzi o pobożności ludowej. 
 

- Wyznających religie afrokubańskie i synkretyzm religijny. 
 

- Wspólnotowe przestrzenie rozeznania dla planowania duszpasterskiego i weryfikacji 

tego, co jest planowane. 

11. Na zakończenie 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 dają obficie pośród naszej biedy. 

Niech Panna de la Caridad del Cobre, której matczyne wstawiennictwo nie zawiodło nas w 
całej naszej historii, nadal nas wspomaga, aby Kościół Boży na Kubie był jak Ona, cały z 
Boga i cały Jego lud. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pres. 22.072a 
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