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towarzyszą

ce 

 
Papież Franciszek wezwał cały Kościół do dwuletniego procesu synodalnego. Został on otwarty w 
Rzymie 9 i 10 października 2021 r., a w Kościołach lokalnych 17 października i rozpoczął się od 
etapu Kościoła partykularnego, którego wyniki są już dostępne w Austrii. Poniższe słowo 
towarzyszące ma na celu wyjaśnienie przebiegu, celu i rezultatów procesu synodalnego w Austrii, 
a także sposobu klasyfikacji przedstawionej syntezy z perspektywy Kolegium Biskupów w Austrii. 

Ogłoszenie Synodu Biskupów na temat synodalności dało decydującą i nowatorską okazję do 
głębszego spojrzenia na naturę synodalności i Ducha Świętego. Wiele z tego, co się w ostatnich 
latach otworzyło, procesy, które zostały rozpoczęte, mogły zostać zebrane i ujęte w szerszym 
kontekście. Biskupi Austrii uważają za dalekowzroczną troskę szeroko zakrojonej ankiety, aby dać 
przestrzeń działaniu Ducha Świętego poprzez wzajemne słuchanie się ludu Bożego, biskupów i 
papieża. 

Dlatego ÖBK z wdzięcznością postanowiło się zaangażować i zaprosiło wszystkich wiernych w 
Austrii do udziału ze wspólnym słowem pasterskim na otwarcie procesu synodalnego w 
diecezjach. Dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni, rodziny, zakonnicy, diakoni, księża, ludzie dalecy 
od Kościoła i ludzie bliscy Kościołowi przyjęli to zaproszenie i wnieśli swoje uwagi. W kwietniu 
2022 r. we wszystkich diecezjach oraz przez niektóre inicjatywy ogólnoaustriackie zostały 
opracowane podsumowania otrzymanych opinii i przesłane do Sekretariatu Generalnego 
Konferencji Episkopatu w Wiedniu.1 

Centralne ustalenia dotychczasowego procesu były przedmiotem wspólnej refleksji w czasie 
rozeznania na poziomie Konferencji Episkopatu w słuchaniu Ducha Świętego. W tym celu 
podczas letniego zgromadzenia plenarnego biskupów w Mariazell odbyła się konsultacja 
przedsynodalna. Zaproszono 70 osób: członków Konferencji Episkopatu Austrii; krajowy zespół 
synodalny (abp Franz Lackner, bp Josef Marketz, prof. dr Regina Polak, Mag Elisabeth Rathgeb, 

sekretarz generalny DDr. Peter Schipka); po dwie osoby z każdej diecezji (przy czym zadbano o to, 
by w miarę możliwości reprezentowane były wszystkie części ludu Bożego, jak młodzież, kobiety, 
diakonie, ruchy duchowe); około dziesięciu przedstawicieli inicjatyw ogólnoaustriackich, 

instytucji katolickich i ekumenizmu; członkowie redakcji krajowej (dr Birgit Bahtic-Kunrath, dr 

Walter Krieger, mgr Johannes Moravitz i PD dr Petra Steinmair-Pösel). 
 

1 Wszystkie zespoły redakcyjne zostały poproszone o przestrzeganie sześciu grup pytań wymienionych w 
załączniku D do Vademecum w celu zapewnienia porównywalności. Ponadto w pracach redakcyjnych należy 
kierować się następującymi wskazówkami (por. Sekretariat Generalny Synodu Biskupów, Resource for Episcopal 
Conferences, nr 4.): (1) Synteza powinna odzwierciedlać różnorodność wyrażonych poglądów i opinii. (2) 
Synteza powinna autentycznie odzwierciedlać to, co zostało powiedziane, a nie tylko zawierać szereg 
uogólnionych lub doktrynalnie poprawnych stwierdzeń. (3) Przeciwstawne punkty widzenia nie powinny być 
rozstrzygane, ale powinny być nazwane jako takie. (4) Nie należy wykluczać poglądów tylko dlatego, że zostały 
wyrażone przez mniejszości. 
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Podstawą konsultacji przedsynodalnej był przygotowany przez wspomniany już zespół redakcyjny 
dokument roboczy, w którym podjęto próbę podsumowania wszystkich otrzymanych syntez.2 

Ten pierwszy projekt został przejrzany i omówiony w Mariazell. 

 

Zespół redakcyjny uwzględnił uwagi z konsultacji przedsynodalnych i opracował drugi projekt 
syntezy krajowej. Ta zmodyfikowana wersja została ponownie poddana korekcie przez krajowy 
zespół synodalny i opatrzona przypisami. Tekst, ponownie poprawiony, został ostatecznie 
zatwierdzony na wspólnym posiedzeniu zespołu synodu krajowego i zespołu redakcyjnego i 
polecony biskupom do przekazania do Rzymu. Wyrażając wdzięczność wszystkim, którzy 
uczestniczyli w tym procesie, Konferencja Episkopatu Austrii może przedstawić ten tekst, który 
zostanie teraz przesłany do Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów w Rzymie, jako wynik 
procesu synodalnego w Austrii. 

 

Do wykonanej pracy należy dodać obraz: W górnym kościele bazyliki San Francesco w Asyżu 
znajduje się znany fresk przedstawiający senny obraz papieża Innocentego III: Bazylika Laterańska 
- matka wszystkich kościołów - jest bliska zawalenia, ale biedny i skromny człowiek, podtrzymuje 
ją swoim ramieniem, aby się nie zawaliła, i podtrzymuje. W tym człowieku papież rozpoznał św. 
Franciszka, którego Reguła Zakonna została w tym czasie przedłożona do zatwierdzenia. 
Właściwie nie należało zatwierdzać żadnych nowych reguł religijnych, bo istniały już 
wypróbowane. Mimo to Franciszek poprosił o regułę dla stada braci. Pozostanie w obrazie, 

prośba o to uznanie było nie tylko aktem wsparcia, ale i sprzeciwu. Wymarzony obraz skłonił 
Papieża do zobaczenia w tym stawaniu się przyszłością Kościoła. 

 

Ten aspekt może nam pomóc na naszej wspólnej drodze: W odczuciu wielu osób Kościół znajduje 
się w trudnej sytuacji. Musi się temu przeciwstawić. Nie w sensie zapobiegania czy chęci 
pokonania, ale w sensie wspierania. My, biskupi, z wdzięcznością rozpoznajemy w tym 
sprawozdaniu ten pozytywny zamiar. 

 

Jeśli chodzi o treść, badanie ujawniło wiele rzeczy, które należy zachować i wiele, które są 
innowacyjne. Aby kontynuować historię zbawienia, Kościół potrzebuje jednego i drugiego. Z tego 
powodu my, biskupi, wspieramy prace prowadzone na wspólnej drodze, nawet jeśli czasem 

oznacza to również sprzeciw: w świadomości, że jesteśmy częścią procesu synodalnego, zawsze 
potrzebujemy zdolności do dokowania. Nadal potrzebujemy uzupełnienia, ale jednocześnie 
mamy też coś do wniesienia. 

 

Naszym obowiązkiem przed Bogiem i człowiekiem jest czynić to, co do nas należy, aby wzrastać 
w synodalności. Podjęliśmy szczere starania w tym kierunku. Teraz polecamy trud naszej pracy 
wszechstronnej katolickości Kościoła. 

 

 
 

  

(abp Franz Lackner, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Austrii) 

(Bp Josef Marketz) 

 
 

 

2 Do tej pracy uzgodniono również wytyczne wymienione w przypisie 1. Natomiast w strukturze treści 
uwzględniono nowy list Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów "Sugestie dla diecezji i konferencji 

episkopatów dotyczące przygotowania syntezy". 
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