
punkty  zwrotne

Następujące  aspekty  są  określane  jako  „kamienie  milowe”  sukcesu  poradnictwa  synodalnego:  -  Czas:  
Pozwala  na  staranne  przygotowanie  i  ustrukturyzowane  podejście  –  stres  przynosi  efekt  przeciwny  do  zamierzonego.

   Różnorodność:  Synodalność  żywi  się  różnicami  i  uczestnictwem,  tak  więc  należy  zapewnić  sprawiedliwe  uczestnictwo  w  
kwestiach  władzy,  wieku,  płci,  marginalizacji  itp.

„Kościół,  który  organizuje  synody,  nie  jest  kościołem  synodalnym.  Możemy  się  takimi  nazwać,  gdy  codzienność  Kościoła  
na  wszystkich  poziomach  charakteryzuje  się  […]  stylem  synodalnym”.  To  stwierdzenie1

Liczne  syntezy  wspominają  o  punkcie  zwrotnym  w  procesie  synodalnym,  kiedy  to  sytuacja  wyjściowa  charakteryzowała  się  
rozczarowaniem,  sceptycyzmem,  frustracją,  a  nawet  rezygnacją:  zwrotem  od  nieufnego  dystansu  do  aktywnego  
uczestnictwa.  To,  że  udało  nam  się  zebrać  tak  wiele  osób,  to  zasługa  dostrzeżonego  autentycznego  zainteresowania  osób  
zapraszających  do  procesu  wkładem  uczestników.  Doceniono  również  profesjonalizm,  z  jakim  przygotowano  i  
zorganizowano  spotkania.  Z  drugiej  strony  zaangażowanie  było  utrudnione  z  powodu  ograniczonych  zasobów  czasowych  
i  zmęczenia,  które  pojawiło  się  w  wyniku  wcześniejszych  procesów,  które  były  postrzegane  jako  mało  owocne.

   Przegląd:  umożliwia  przegląd  wyników  pracy  różnych  komisji.

przybliża  centralny  wgląd  w  proces  synodalny  w  kościele  austriackim:  nadchodzące  zadanie  zmiany  kulturowej  w  kierunku  
kultury  synodalnej,  która  kształtuje  i  przenika  życie  wspólnoty  kościelnej  na  wszystkich  poziomach.  Ta  zmiana  kulturowa  
może  rozpocząć  się  od  struktur,  metod  i  doświadczeń  codziennej  synodalności,  które  są  już  (już)  przeżyte,  ale  nadal  są  
dezyderatami  w  wielu  obszarach.
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   Niezawodność:  Przejrzyste  i  wiążące  struktury  komunikacji  i  podejmowania  decyzji  zapewniają  identyfikowalność,  
zapewniają  uczestnictwo  i  wyrażają  uznanie.

Ponadto  liczne  syntezy  wskazują  na  znaczenie  zaufania  i  zaangażowania  we  wspólne  poruszanie  się  –  mimo  wszelkich  
różnic.

Jednak  synodalność  nie  jest  celem  samym  w  sobie.  Raczej  ważne  jest,  aby  „rozbić  sztywne  struktury”  oraz  „wzrost  i  
żywotność  Kościoła  w  służbie  ludziom  i  jednej  ludzkości”  w  zgodzie  z  „niezbędną  misją  jezuańską”.

kamienie  milowe

1.2

   Prawa:  Zaangażowane  strony  są  świadome  różnych  poziomów  uczestnictwa  i  poziomu  zaangażowania  przed  
konsultacjami.
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1.
ODWRÓT  Z  DOŚWIADCZENIA  SYNODALNEGO

Synteza  narodowa  na  temat  procesu  synodalnego

1

Niniejsza  synteza  wielokrotnie  cytuje  podstawowe  poszczególne  syntezy,  aby  ich  „styl”  i  „ducha”  były  słyszalne  i  zrozumiałe.  Świadomie  jednak  
powstrzymuje  się  od  nazywania  tekstów  leżących  u  ich  podstaw,  gdyż  nie  chodzi  tu  o  przyporządkowanie  konkretnej  syntezie,  ale  o  treść  
doprowadzoną  do  tematu  w  cytacie  (i  zwykle  poruszaną  w  kilku  syntezach).  Wyniki  konsultacji  przedsynodalnych  oparte  są  na  protokołach.

Bezpośrednie  cytowanie  nie  było  możliwe.
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Jednak  ponowne  odczytanie  syntez  cząstkowych  pokazuje  również,  że  nie  zawsze  i  nie  we  wszystkich  diecezjach

Wymiar  duchowy

1.3.1  Trudności

„Możemy  stać  się  współpracownikami  Boga  poprzez  rozeznawanie,  podejmowanie  decyzji  i  działanie  w  ten  sposób”.

Ta  podstawowa  postawa  duchowa  znajduje  konkretny  wyraz  w  „rozmowie  duchowej”,  która  reprezentuje  sedno  synodalności,  
a  jednocześnie  obejmuje  metodę  i  treść.  Wychodzi  z  założenia,  że  każdy  człowiek  bez  wyjątku  jest  „małym  słowem  Bożym”,  
przez  które  Bóg  działa  na  tym  świecie  i  że  „wdzięczność,  tęsknota,  słyszenie,  odczuwanie  wewnętrznych  poruszenia  […]  mogą  
otworzyć  nas  na  ducha  Bożego”:

zrozumiałe  i  atrakcyjne  dla  ludzi.

Świadomie  praktykowane  „słuchanie”  w  postaci  opisanej  powyżej  rozmowy  duchowej  z  sekwencjonowaniem  faz  dialogu  z  
fazami  milczenia  okazuje  się  „trwałym  odkryciem  procesu”.  Praktykowanie  tej  postawy  obiecuje  pozytywny  rozwój,  zwłaszcza  
gdy  za  wzajemnym  słuchaniem  idzie  niezbędne  zróżnicowanie  i  konkretne  działania.  To,  czy  możliwe  jest  ustanowienie  takiej  
nowej,  duchowej  kultury  słuchania  na  wszystkich  poziomach,  ma  zatem  decydujące  znaczenie  dla  trwałej  skuteczności  procesu  
synodalnego.

Synteza  formułuje  podstawową  postawę  duchową,  opartą  na  przepowiadaniu  uczynków  miłosierdzia  biskupa  Wanke:  „Słucham  
Cię.  Pójdę  trochę  z  tobą.  należysz  Modlę  się  za  Ciebie.  Dziele  sie  z  toba.  Odwiedzam  cię.  Dobrze  o  tobie  mówię”.  Wyraża  to  
wdzięczne,  bezcelowe  zainteresowanie  ludźmi,  co  dotyczy  również  osób  świeckich

Ogólnie  rzecz  biorąc,  refleksja  z  doświadczenia  synodalnego  ukazuje  różnorodność  i  szeroki  zakres  nastrojów,  które  wychodzą  
na  światło  dzienne:  „od  przytłoczenia,  braku  motywacji,  ducha  optymizmu,  oczekiwania  […]  do  wyczerpania,  wdzięczności,  
nadziei  i  misyjnego  zapału  ”.

przyszłościowy  element  procesu  synodalnego.  Również  w  konsultacjach  przedsynodalnych  panował  szeroki  konsensus,  że  ta  
droga  powinna  być  kontynuowana  i  rozważana.

1.3.2  Niespodzianki

W  niektórych  miejscach  pojawiła  się  również  krytyka  samego  procesu,  zwłaszcza  tam,  gdzie  organizacja  spotkań  –  nie  tylko  ze  
względu  na  pandemię  korony  –  okazała  się  trudna,  a  zainteresowanie  adresatów  było  niewielkie.  Ciągle  odnoszono  się  do  
istniejącego  sceptycyzmu,  aby  ponownie  zaangażować  się  w  świetle  wcześniejszych  procesów,  które  „do  niczego  nie  prowadzą”.  
Pojawiły  się  również  trudności  w  integrowaniu  grup  specjalnych  (młodzi  ludzie,  osoby  oddalone  od  kościoła,  zgromadzenia,  
do  których  uczęszczają  głównie  migranci, ...).  Ogólnie,  grupy  konserwatywne  były  postrzegane  jako  niedoreprezentowane.  
Termin  „synodalność”  również  był  czasami  przeszkodą,  ponieważ  nie  pojawia  się  w  codziennym  języku  większości  ludzi.

udało  się  pracować  w  tej  postawie.  Niektórzy  ubolewają  nad  „pewnością,  z  jaką  innym  odmawia  się  działania  Ducha”;  inni  
twierdzą,  że  uczestnicy  byli  przede  wszystkim  zainteresowani  wyrażaniem  swoich  opinii,  ale  nie  angażowaniem  się  w  prawdziwy  
dialog;  a  jeszcze  inni  z  przekonania,  że  tylko  „niewielu  […]  podjęło  się  tego  trudnego  przedsięwzięcia”  lub  że  synodalność  
„[natyka]  przeszkody,  gdy  brakuje  niezbędnego  zaufania”.  Zdarzało  się  również,  że  były  problemy  z  realizacją  procesu  
synodalnego  lub  że  zaangażowane  osoby  lub  instytucje  kościelne  nie  były  zadowolone  lub  sfrustrowane  przebiegiem  i  
rezultatami  konsultacji.

Nowe  podejście  do  komunikacji,  dążenie  do  praktykowania  kultury  aktywnego  słuchania,  a  pomiędzy  nimi,  aby  zawsze  dawać  
przestrzeń  elementom  pauzy  i  ciszy,  okazuje  się  być  centralne  i  –  daleko  poza  wewnętrznymi  strukturami  kościelnymi  –
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Niektóre  informacje  zwrotne  ujawniają  napięcia  i  potencjał  konfliktu  w  ramach  wspólnoty.

To,  co  było  nowe  w  procesie  synodalnym,  było  szczególnie  widoczne  w  sposobie,  w  jaki  wierni  byli  coraz  częściej  słuchani  
na  spotkaniach,  zgromadzeniach  i  dyskusjach  i  mieli  możliwość  swobodnego  wyrażania  swoich  oczekiwań,  nadziei  i  
rozczarowań.  Ponieważ  synodalność  rzuca  wyzwanie  „słyszeniem  różnych  opinii,  a  także  ich  akceptacją.  Nawet  jeśli  Kościół  
jako  całość  jest  wciąż  w  powijakach  w  tym  wzajemnym  słuchaniu,  faza  konsultacji  wraz  ze  zgromadzeniem  przedsynodalnym  
zaoferowała  pierwszą  głębszą  analizę  synodalności  jako  postawy”.

Społeczność  doświadczana  osobiście,  a  także  postrzegana  szerzej.

Słuchaj  i  mów

Wreszcie  wykluczenie  dotyczy  także  rozwiedzionych,  którzy  ponownie  zawarli  związek  małżeński  i  członków  LGBTQIA+

Dlaczego  coraz  mniej  mężczyzn  czuje  się  powołanych?  Te  pytania  wymagają  omówienia.

2.2

Z  większości  syntez  jasno  wynika,  że  komunii  doświadcza  się  przede  wszystkim  w  parafiach,  na  nabożeństwach,  
późniejszych  spotkaniach,  na  festiwalach  i  innych  zajęciach  oraz  w  najróżniejszych  grupach.  Wielu  doświadcza  tutaj  domu,  
wsparcia  i  znaczenia.  Niektórzy  jednak  obserwują  samodzielne  społeczności,  w  których  nie  uwzględnia  się  na  przykład  
osób  znajdujących  się  w  niekorzystnej  sytuacji  społecznej,  migrantów  i  rodzin.  Dzieciom  i  młodzieży  coraz  bardziej  brakuje  
towarzystwa.
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w  niektórych  miejscach  księża  są  nawet  postrzegani  jako  przeszkoda  w  udanej  wspólnocie.  Jednocześnie  wymieniane  są  
wyzwania  dla  księży:  brak  księży,  a  także  narastająca  utrata  wolontariuszy  prowadzą  do  wyczerpania;  księża  również  nie  
zawsze  czują  się  wysłuchani  lub  widzą,  że  ich  urząd  jest  kwestionowany.  Co  czyni  dobrego  księdza?  W  jaki  sposób  życie  
wspólnotowe  odnosi  sukces  dla  wszystkich  zaangażowanych?

towarzysze  i  towarzysze

Druga  grupa  dotyczy  kapłanów.  Konsultacje  w  diecezjach  i  na  szczeblu  krajowym  pokazały,  że  relacje  między  księżmi  a  
wiernymi  są  w  wielu  miejscach  trudne.  Z  jednej  strony  pojawia  się  krytyka  postrzeganego  dystansu  między  osobami  
wyświęconymi  a  świeckimi,

chodź.

także,  że  tylko  kilku  mężczyzn  może  być  rekrutowanych  do  pracy  wolontariackiej  i  że  roli  mężczyzny  poza  
urzędami  święceń  poświęca  się  zbyt  mało  uwagi.

Poniżej  omówiono  różne  aspekty  wspólnego  chodzenia  w  Kościele  katolickim  w  Austrii.  Priorytet  mają  te  tematy,  które  są  
wielokrotnie  poruszane  w  trakcie  procesu  synodalnego  w  konsultacjach  diecezjalnych  i  krajowym  zgromadzeniu  
przedsynodalnym

Dotyczy  to  na  przykład  pytań  o  dzisiejszą  społeczną  akceptację  związków  i  orientacji  seksualnych,  żyjących  poza  katolickim  
rozumieniem  małżeństwa,  celibatu  czy  równości  płci,  ale  także  bardziej  fundamentalnych  pytań  dotyczących  konsekracji,  
urzędu,  struktury,  hierarchii,  władzy  i  przywództwa.

Zarówno  w  syntezach  diecezjalnych,  jak  i  w  krajowych  konsultacjach  przedsynodalnych  szczególnie  często  podkreśla  się  
dwie  grupy  w  Towarzystwie:  Z  jednej  strony  kobiety,  które  pełnią  kościelny  urząd  honorowy,  ale  jednocześnie  często  nie  
doświadczają  siebie  jako  pełnoprawni  członkowie  towarzystwa.  Ta  percepcja  opiera  się  przede  wszystkim  na  wykluczeniu  
kobiet  z  posługi  święceń.  W  rzeczywistości  zwłaszcza  syntezy  diecezjalne  pokazują  niemal  konsekwentnie:  święcenia  kobiet  
(przynajmniej  w  formie  diakonatu),  ale  także  równość  kobiet  poza  urzędami  święceń  jest  pilnie  pożądana  przez  wiele  
kobiet  i  mężczyzn.  Nierówne  traktowanie  kobiet  i  mężczyzn  w  Kościele  jest  rozczarowujące  i  frustrujące.  Zauważ  krytyczne  
głosy

WYRÓŻNIENIE  I  TEMATIZACJA  WKŁADÓW
2.
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było  to,  że  wiele  grup  nie  jest  wystarczająco  słyszanych.  Dotyczy  to  szczególnie  młodych  ludzi,  na  których  problemach  prawie  
nie  zwraca  się  uwagi:  Jak  dotrzeć  do  dzieci,  młodzieży  i  młodych  dorosłych  w  ich  środowisku  życia  i  jak  ich  potrzeby  można  
zaakceptować  i  potraktować  poważnie?

W  niektórych  miejscach  styl  synodalny  umożliwił  przezwyciężenie  rozmaitych  rozdźwięków  w  wewnętrznych  dyskursach  
kościelnych.  Jednak  synteza  ostrzegała  również  przed  „odmawianiem  Ducha  Świętego  tym,  których  opinia  lub  praca  nie  
odpowiada  własnej  wizji  Kościoła”.  wspomniano  swobodnie  mówić.  Ważna  obserwacja  w  licznych  wypowiedziach

Jednocześnie  w  niektórych  miejscach  krytyka  dotyczy  (niezrozumiałego)  języka  i  (sztywnego)  projektowania  czynności  
liturgicznych  i  rytualnych,  podczas  gdy  w  innych  wypowiedziach  jest  to  słaba  jakość  niektórych  usług.  Idzie  to  w  parze  z  chęcią  
zwiększenia  ich  atrakcyjności,  zwłaszcza  dla  młodych  ludzi,  na  przykład  poprzez  atrakcyjną  muzykę,  zrozumiały  język  liturgiczny  
i  oferty  po  liturgii,  takie  jak  agapen  czy  kawiarnie  parafialne.

W  niektórych  informacjach  zwrotnych  formułowana  jest  obawa,  że  synodalność  musi  również  znaleźć  odzwierciedlenie  w  
liturgii,  zwłaszcza  poprzez  zwiększone  zaangażowanie  świeckich  w  odpowiedzialność,  projektowanie  i  wdrażanie  w  liturgii.

Ponadto  w  niektórych  artykułach  odniesiono  się  do  chęci  długoterminowych  ofert  usług  online.

Przedmiotem  referatów  na  ten  temat  jest  celebracja  Eucharystii.  Jest  to  przeżywane  z  jednej  strony  jako  źródło  siły  i  relacji  z  
Bogiem,  z  drugiej  zaś  jako  fundament  wspólnoty  świętujących.
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Broadcast  jest  kojarzony  w  wielu  wypowiedziach  z  wiarygodnością,  realizmem  i  zrozumiałością.  Przede  wszystkim  Jezus  
Chrystus  jest  wymieniony  jako  centrum  misji,  patrzenie  na  Niego,  a  od  Niego  na  bliźnich.  Wytyczne  i  struktury  kościelne  
powinny  być  sprawdzane  i  dalej  rozwijane  w  odniesieniu  do  niezbędnej  misji  Jezusa.  Misją  Kościoła  jest  „stać  się  skutecznym  
znakiem  Bożej  miłości  do  wszystkich  ludzi”  i  „musi  'rozbić  swój  namiot'  z  ludźmi  i  być  tam  dla  ludzi,  oferując  im  bliskość,  dom  i  
relacje  oraz  ich  życie  z  sakramentami  towarzyszyć”.  Wiele  wypowiedzi  mówi  o  takim  Kościele  jako  Kościele,  który  wychodzi  do  
ludzi,  ukazuje  wszystkim  miłosierdzie  Boże  i  troszczy  się  o  ich  potrzeby,  z  jasną  opcją  dla  ubogich  i  pokrzywdzonych.  Kościół  
powinien  nie  tylko  iść  „za”,  ale  „z”  ludźmi.  I  dotyczy  każdej  osoby:  misja  Kościoła  wiąże  się  z  osobistą  bliskością  z  ludźmi.

Świętować
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Wreszcie,  na  podstawie  kilku  syntez  i  informacji  zwrotnych  z  konsultacji  przedsynodalnych,  istnieje  niepewność  co  do  tego,  jak  
sprawy  powinny  się  potoczyć  po  wysłuchaniu  i  swobodnej  wypowiedzi,  pomimo  nowego  stylu:  „Co  możemy  zrobić?  Jak  
możemy  przejść  od  słuchania  do  działania?”  Przede  wszystkim  namacalna  staje  się  obawa,  że  proces  synodalny  nie  przyniesie  
żadnych  namacalnych  rezultatów.

Wspólna  odpowiedzialność  za  wspólną  misję

Ponadto  często  pada  pytanie,  w  jaki  sposób  można  było  usłyszeć  ludzi,  którzy  są  na  marginesie  kościoła  i  nie  angażują  się  w  
to:  Jak  znaleźć  sposoby  dotarcia  do  tych,  którzy  odwrócili  się  od  kościoła?  A  czy  kobiety  są  słyszane  w  kościele  jak  mężczyźni?

Warto  wspomnieć,  że  niektóre  wypowiedzi  mówią  o  wielkiej  tęsknocie  za  ofertami  duchowości  i  celebracji  liturgicznych  i  
ogólnie  o  pragnieniu  większej  mistycyzmu  i  kontemplacji,  aby  nadać  wierze  głębiej  zarówno  w  celebracjach  liturgicznych,  jak  i  
poza  nimi.

W  niektórych  syntezach  wyraźnie  widać  pragnienie  kultury  gościnności  w  otwartym  kościele.  Z  jednej  strony  wpływa  to  na  
poziom  atmosfery,  z  drugiej  na  projekt  i  użytkowanie  pomieszczeń  kościelnych  jako  całości.
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Kościół  powinien  być  sługą  poprzez  diakonat  i  miłość.  Caritas  w  postaci  społecznej  misji  Kościoła  przybiera  w  artykułach  różne  
formy:  walka  z  ubóstwem,  pomoc  uchodźcom,  pomoc  osobom  starszym,  chorym  i  potrzebującym,  pomoc  bezdomnym,  by  
wymienić  tylko  kilka  dziedzin,  w  których  Kościół  działa  na  jednym  Z  drugiej  strony  od  wierzących  oczekuje  się  zaangażowania  
kościoła.

prowadzić  rozmowę

To  zaangażowanie  należy  wzmocnić,  ponieważ  Caritas  ma  być  rozumiany  nie  tylko  jako  służba,  ale  także  jako  okazja  do  
przybliżenia  Kościoła  ludziom.  Pytanie  „Jakie  są  rzeczywiste  potrzeby  ludzi?”  jest  głównym  budulcem  działania  kościoła  –  a  tym  
samym  pomostem  do  służby  na  rzecz

Istotnym  punktem  misji,  potwierdzonym  przez  uczestników  krajowych  konsultacji  przedsynodalnych,  jest  powrót  do  wiary  i  
do  Jezusa  Chrystusa  jako  centrum.  Przecież  umacnianie  własnej  wiary  i  duchowości  w  Kościele  prowadzi  także  do  większej  
wiarygodności  w  misji  i  misji.

Nawet  jeśli  w  niektórych  miejscach  kobietom  przyznaje  się  „podstawowe  miejsce”  w  przepowiadaniu,  istnieje  wyraźne  
pragnienie  większego  docenienia  już  istniejącego  zaangażowania  i  dalszego  poszerzania  możliwości  wzięcia  odpowiedzialności  
za  misję  Kościoła.

W  licznych  syntezach  za  niezbędne  uważa  się  większe  włączenie  kobiet  do  programu.

Jako  wyzwanie  dla  misji  kościelnej  do  nadawania  programów,  niektóre  wypowiedzi  wspominają  o  niebezpieczeństwie  
zajmowania  się  głównie  pracownikami  pełnoetatowymi  i  wolontariuszami  w  kościele,  a  tym  samym  pomijaniem  tych,  którzy  
nie  „chodzą  razem”  z  kościołem.

W  związku  z  malejącym  znaczeniem  i  możliwymi  jego  przyczynami,  kilka  syntez  diecezjalnych  wskazuje  na  kryzys  wiarygodności  
Kościoła.  Radzenie  sobie  z  wykorzystywaniem  seksualnym  jest  przykładem  podważenia  własnej  wiarygodności.  Przemilczanie  
skandali  lub  nawet  ich  tuszowanie,  brak  chęci  do  całkowitego  i  przejrzystego  radzenia  sobie  z  błędami,  dostrzegana  rozbieżność  
między  „słowem  a  czynem”,  na  przykład  w  przypadku  wykroczenia  duchownych,  jest  dla  wielu  wierzących  nie  do  zniesienia.  
Pozytywnie  podkreślono  rozporządzenie  ramowe  „Prawda  was  wyzwoli”,  przyjęte  przez  Konferencję  Episkopatu  Austrii  w  2010  
r.  i  zawierające  środki,  przepisy  i  wytyczne  przeciwko  przemocy  i  nadużyciom.  Odwaga  bycia  uczciwym,  przejrzystym  i  
autentycznym  to  pierwsze  kroki  do  przywrócenia  zniszczonej  wiarygodności.

przez  działanie  misyjne,  przez  lepsze  przekazywanie  Pisma  Świętego,  przez  wypełnianie  misji  społecznej  z  ostrzejszym  
spojrzeniem  na  ludzi  potrzebujących,  przez  widoczne  zaangażowanie  w  globalną  solidarność,  sprawiedliwość,  pokój  i  
integralność  stworzenia,  przez  jasne  postawy  w  kwestie  społeczne  i  polityczne  kwestie  kontrowersyjne  (lotnictwo,  bioetyka,  
indywidualizacja,  cyfryzacja).

Ateizm  (...),  który  dominuje  w  niektórych  mediach  społecznościowych”.

Misja  „oznacza  odejście,  wzrost  i  żywotność  Kościoła  w  służbie  ludziom  i  jednej  ludzkości.”  W  tym  kontekście  dostrzega  się  
pilną  potrzebę  ponownego  niesienia  chrześcijańskiego  orędzia  społeczeństwu  i  jasnego  pozycjonowania  się:

Jeśli  chodzi  o  społeczne  znaczenie  Kościoła  w  Austrii,  niektóre  artykuły  skarżą  się  na  rosnący  brak  zainteresowania  nie  tylko  
Kościołem,  ale  ogólnie  przesłaniem  chrześcijańskim:  „wzrost  obojętnej  religijnie  sekularyzmu,  czasami  wsparty  przez  „nowy” (…)

We  wkładzie  do  procesu  synodalnego  w  Austrii  dialog  dotyczy  przede  wszystkim  interakcji  między  Kościołem  a  (świeckim)  
społeczeństwem.  Pojawia  się  tutaj  napięcie  między  postrzeganym  malejącym  znaczeniem  kościoła  a  jednoczesną  chęcią  
publicznego  pozycjonowania.

2,5

pobitych  ludzi.  Oprócz  zmian  strukturalnych  istnieje  również  potrzeba  docenienia  diakonatu,  służby  ludziom  –  Kościoła  dla  
ludzi  iz  ludźmi,  z  wyczuciem  realiów  dzisiejszego  życia.
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Wkład  zaproszonych  przedstawicieli  ekumenizmu  w  Austrii  w  ramach  zgromadzenia  przedsynodalnego  
pokazał,  że  ideał  synodalności  jednoczy  wyznania  i  jak  Kościół  katolicki  może  uczyć  się  z  doświadczeń  innych  
wyznań.

Chociaż  ekumenizm  żyje  w  Austrii,  zainteresowanie  tematem  w  składkach  diecezjalnych  było  do  opanowania.  
Wspomina  się  szereg  pozytywnych  doświadczeń  z  wymiany  międzywyznaniowej  i  międzyreligijnej,  a  także  
przyjaznej  współpracy  w  niektórych  obszarach  (upamiętnienie  śmierci  korony,  wspólna  pomoc  dla  uchodźców).  
Jeden  wkład  wyraża  pragnienie  stworzenia  możliwości  dialogu  i  spotkań  na  obszarze  międzywyznaniowym  i  
międzyreligijnym,  zwłaszcza  dla  ludzi  młodych.

2.6  Ekumenizm

„Społeczna  tendencja  do  coraz  słabszego  zajmowania  się  sprzecznymi  opiniami  wpływa  również  na  Kościół  i  
wzywa  go  do  promowania  poważnego  dyskursu.  W  tym  kierunku  idzie  troska  o  to,  by  Kościół  pełnił  funkcję  
pośredniczącą  jako  budowniczy  mostów,  zwłaszcza  w  obecnej  sytuacji  społecznej,  w  której  tendencje  do  
podziału  powodują  wiele  obaw”.

Ale  jest  też  krytyka  przeżywanego  ekumenizmu,  a  także  ogólne  zastrzeżenia:  jeden  z  artykułów  krytykuje  brak  
zbieżności  w  eklezjologii  w  ekumenizmie  międzywyznaniowym.  W  sumie  pojawia  się  pytanie,  w  jaki  sposób  
ekumenizm  powinien  i  może  być  pogłębiany  oraz  jak  radzić  sobie  z  wyznaczonymi  granicami.  Dotyczy  to  w  
szczególności  pytania,  „dlaczego  wspólne  sprawowanie  Eucharystii  z  chrześcijanami  innych  wyznań  wciąż  nie  
jest  możliwe”.

Dialog  ze  społeczeństwem  utrudnia  fakt,  że  stanowiska  Kościoła  są  coraz  mniej  rozumiane.  Istnieje  obawa,  
że  kościół  będzie  nadal  tracił  na  atrakcyjności  i  znaczeniu,  jeśli  nie  uda  mu  się  wkroczyć  na  nowe  tereny  w  XXI  
wieku.  Odnosi  się  to  w  szczególności  do  nauczania  Kościoła  na  temat  moralności  seksualnej.  Jednak  niektóre  
głosy  ostrzegają  również  przed  przyjmowaniem  świeckich  koncepcji  moralnych  i  obawiają  się  erozji  nauczania  
Kościoła  poprzez  proces  synodalny,  w  którym  krytyczne  odniesienie  do  ścieżki  synodalnej  w  Niemczech.

W  odniesieniu  do  ekumenizmu  międzyreligijnego  oraz  dialogu  z  judaizmem  i  islamem  pojawiają  się  pozytywne  
doświadczenia  dialogu  i  współpracy,  a  także  głosy  sceptyczne.  Podkreśla  się,  że  nauczanie  katolickie  powinno  
pozostać  widoczne  w  wymianie  z  innymi  religiami,  a  własne  powinno  być  cenione.

Oprócz  dialogu  zewnętrznego,  dialog  wewnętrzny  Kościoła,  dotyczący  różnych  punktów  widzenia  i  konfliktów,  
uważany  jest  za  wymagający  poprawy.  „Ważnym  krokiem  w  tym  kierunku  byłoby  to,  aby  wszyscy  partnerzy  
dialogu  w  Kościele  byli  gotowi  przyznać  tym,  którzy  myślą  inaczej,  że  oni  również  uczciwie  starają  się  służyć  
Bożej  sprawie,  prawdzie  i  miłości.”  Jedność  Kościoła  nie  oznacza  jednolitości  –  obraz  migracji,  której  uczestnicy  
podróżują  z  różną  prędkością,  pokazuje  to  jasno.  Powinno  być  wiele  obrazów  kościoła,  które  mogą  istnieć  
obok  siebie  –  tak  długo,  jak  Jezus  Chrystus  jest  w  centrum,  a  ewangelie  w  centrum  działalności  kościoła

Innym  wyzwaniem  dla  Kościoła  jest  rosnący  podział  w  społeczeństwie,  który  został  omówiony  w  kilku  
artykułach,  z  niepokojącą  obserwacją,  że  podział  ten  utrwala  się  w  szeregach  Kościoła.  Radzenie  sobie  z  
pandemią  COVID-19  jest  aktualnym  przykładem  zjawiska,  które  w  ostatnich  latach  zyskało  na  sile.

Dwie  diametralnie  przeciwstawne  tendencje  zdają  się  potwierdzać  ekumeniczny  sceptycyzm:  „Z  jednej  strony  
można  mówić  o  pewnym  post-wyznaniowym  u  wielu  młodych  chrześcijan  (przynależność  wyznaniowa  prawie  
nie  odgrywa  już  roli);  z  drugiej  strony  u  niektórych  młodych  ludzi  widać  ostre  podziały  wyznaniowe”.

stoisko.
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Kolejnym  aspektem  jest  zajmowanie  się  władzą  i  hierarchią.  Obecne  struktury  kościelne  są  oceniane  w  kilku  artykułach  jako  
przestarzałe  i  niezgodne  z  dzisiejszymi  ideami.

Krytycznie  zauważono,  że  rada  parafialna  umożliwia  uczestnictwo,  ale  ma  jedynie  ograniczone  prawo  do  współdecydowania.  Brak  
zaangażowania  prowadzi  do  scenariuszy,  w  których  decyzje,  które  mogły  zostać  podjęte  lub  propozycje  projektowe,  nie  są  
realizowane  z  powodu  autorytetu  pastora:  „W  tym  kontekście  hierarchiczny  gradient  i  sztywne  wewnętrzne  struktury  kościelne  są  
często  postrzegane  krytycznie.  W  niektórych  przypadkach  praca  wolontariacka  byłaby  odrzucana  lub  postrzegana  jako  ingerencja  
ze  względu  na  sytuację  hierarchiczną”.

Parafia  jest  miejscem,  w  którym  uczestnictwo  ma  największe  szanse  na  realizację.  Chodzi  również  o  ponowną  ocenę  powołania  
chrzcielnego:  „Ważne  jest,  aby  rozumieć  powołanie  szerzej  niż  dotychczas.”  W  tym  celu  należy  promować  charyzmaty  i  talenty,  aby  
umożliwić  ludziom  zaangażowanie  się  w  parafię:  na  przykład  poprzez  udział  w  radzie  parafialnej,  w  projektowaniu  nabożeństw,  w  
przygotowaniu  świąt  i  uroczystości,  w  kierowaniu  grupami.  W  kilku  wypowiedziach  podkreślono,  że  ta  mała  jednostka  kościelnego  
współistnienia  sprawdziła  się  i  jest  pożądana  przez  wiernych:  „Przy  opracowywaniu  koncepcji  duszpasterskiej  w  przyszłości  należy  
mieć  na  uwadze  pragnienie  jednostek  zarządzalnych”.

autorytet  i  uczestnictwo

Ogólnie  rzecz  biorąc,  jeśli  chodzi  o  temat  partycypacji,  staje  się  jasne,  że  partycypacja  to  nie  to  samo,  co  decydujące  
współdecydowanie.  Ten  pierwszy  zwykle  dobrze  sprawdza  się  w  parafiach;  podczas  współdecydowania  z  woli

frustrację,  aw  niektórych  przypadkach  rezygnację.

Uczestnictwo  i  współdecydowanie  oraz  przyszłość  hierarchicznej  konstytucji  Kościoła  były  głównymi  tematami  procesu  synodalnego  
w  Austrii.

Uczestnictwo  to  nie  tylko  kwestia  struktury,  ale  także  kultury.  Dlatego  ważne  jest,  aby  zastanowić  się,  w  jaki  sposób  można  lepiej  
zintegrować  grupy,  które  do  tej  pory  nie  miały  nic  do  powiedzenia:  np.  dzieci  i  młodzież,  migranci  i  osoby  niepełnosprawne.  Większe  
zaangażowanie  osób  świeckich  wydaje  się  ważne  w  wielu  wkładach,  także  poza  kwestią  komitetu:  na  przykład  w  wygłoszeniu  
kazania  i  chrztu  dla  asystentów  duszpasterskich  czy  w  duszpasterstwie  szpitalnym,  gdzie  często  nie  można  ofiarować  namaszczenia  
chorych  z  powodu  braku  księży.

Zbyt  mała  przepuszczalność  i  zbyt  mała  demokracja  utrudniają  wielu  wierzącym  zaangażowanie  się  w  Kościół.  Pożądane  są  formy  
bardziej  kojarzące  się  z  synodalnym  duchem  Kościoła.  Dlatego  ważne  jest,  aby  znaleźć  równowagę  między  niezbędnym  
przywództwem  a  współdecydowaniem:  „Należy  regularnie  sprawdzać,  czy  cele  wspólnej  ścieżki  i  kroki,  które  są  podejmowane  w  
tym  kierunku,  są  naprawdę  nadal„ wspólne”  i  są  wspierane  przez  wszystkich  Dotyczy  to  również  nominacji  urzędów,  zwłaszcza  
episkopatu.  W  tym  miejscu  kilka  wypowiedzi  podkreśla  pragnienie  wielu  wierzących,  aby  tworzyć  formy  uczestnictwa  dla  lokalnych  
kościołów.

Partycypacja  –  zwykle  określana  jako  „partycypacja”  w  postach  –  jest  uważana  za  szczególnie  ważną.

Jednak  są  też  głosy,  które  postrzegają  hierarchiczną  konstytucję  Kościoła  jako  odbicie  boskiego  porządku.  Z  tego  punktu  widzenia  
synodalność  może  być  postrzegana  jedynie  jako  uzupełnienie,  ale  nie  jako  zamiennik  systemu  hierarchii  kościelnej.

2,7

Kilka  syntez  odnosi  się  do  roli  organów  doradczych  biskupa.  Dobre  rady  ze  strony  kierownictwa  diecezjalnego  są  generalnie  brane  
pod  uwagę  przy  podejmowaniu  decyzji,  ale  brak  jest  strukturalnego  obowiązku  uwzględniania  udzielonych  rad:  „Ewentualne  
rozszerzenie  i  rozszerzenie  kompetencji  byłoby  łatwe  do  zaimplementowania  tutaj  w  prawie  kanonicznym  ( ..)  tak  zwane  prawa  
oceny,  które  mogą  być  pomyślane  jako  prawa  do  bycia  wysłuchanym  lub  wyrażającym  zgodę .  Ustanowienie  tych  praw  należy  do  
kompetencji  biskupa  diecezjalnego”.

Uczestnictwo  powinno  być  cenione.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  wolontariatu,  gdzie  często  jest  to  postrzegane  jako  
niewystarczające;  brakuje  „kultury  wdzięczności”  czy  uznania.
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Wiele  wypowiedzi  pokazuje,  że  przywództwo  synodalne  jest  już  praktykowane  w  Austrii.  Istnieje  uraza,  że  styl  przywództwa  
synodalnego  zależy  od  dobrej  woli  zaangażowanych  osób.  „Niespokojni,  niepewni  lub  egocentryczni  liderzy  nie  potrafią  dzielić  
się  odpowiedzialnością  ani  ufać  ludziom,  którym  odpowiedzialność  została  przekazana.  Sprawują  wysoki  stopień  kontroli,  co  
pochłania  wiele  energii  i  zasobów”.  Styl  zarządzania  synodalnego  powinien  być  zakotwiczony  w  wiążący  sposób,  z  jasnymi  
standardami  jakości  w  zakresie  uczestnictwa,  otwartości  i  zaufania,  a  także  autorefleksji  w  wydarzenie  krytyki.

wyróżnienie  i  decyzja2,8

Dotyczy  to  przede  wszystkim  udziału  kobiet,  do  którego  krytycznie  odnosi  się  większość  artykułów:

Ściśle  związane  z  tematem  uczestnictwa  i  autorytetu  są  kwestie,  w  jaki  sposób  podejmowane  są  decyzje  w  austriackim  kościele  
i  jak  rozróżnia  się  duchy.  Liczne  wypowiedzi  bardzo  krytycznie  odzwierciedlają  sposób  przeżywania  władzy,  przywództwa  i  
autorytetu.

„Pozycja  kobiet  w  Kościele  wpłynęła  na  dużą  liczbę  interesariuszy.  Postrzeganie  niedogodności,  włącznie  z  wykluczeniem,  rani  
nas  i  wpływa  na  nas”.  Stwierdza  się,  że  wiele  kobiet  nie  jest  obecnie  w  stanie  podążać  ścieżką  Kościoła,  że  głosy  kobiet  nie  są  
wystarczająco  słyszane  lub  wcale,  że  Kościół  nie  przyjmuje  zainteresowanie  sprawami  kobiet  zorientowane  na  Pismo  Święte  i  
czego  możemy  się  uczyć  z  ekumenizmu.

Kilka  oświadczeń  podkreśla,  że  władzy  przypisuje  się  ważną  rolę  w  obecnej  hierarchii  kościelnej.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  dominuje  
tenor,  że  władza  powinna  być  rozumiana  przede  wszystkim  jako  służba  innym  i  razem  z  innymi:  „W  rezultacie  powstaje  model  
przywództwa,  który  równoważy  autorytet  i  zachowanie  oparte  na  współpracy  i  partnerstwie.  Nie  chodzi  tu  przede  wszystkim  
o  zasady  życia  zakonnego  czy  nawet  kościelnego,  ale  o  sposób  życia  i  postawę”.

Jednocześnie  należy  unikać  sytuacji,  w  których  style  przywództwa  synodalnego  „są  nadużywane  jako  taktyka  opóźniania  
niezbędnych  decyzji  lub  dyskusji  o  ważnych  sprawach”.

Już  teraz  można  by  poprawić  reprezentację  kobiet  w  istniejących  strukturach.  Udział  kobiet  w  komisjach  (zarządczych)  można  
zwiększyć,  na  przykład  poprzez  parytety  kobiet,  zgodnie  z  często  przywoływaną  sugestią.  Ponadto  wyrażono  uwagę,  aby  
umożliwić  kobietom  konsultowanie  się  w  organach,  w  tym  w  Radzie  Kapłańskiej  i  Konferencji  Episkopatu,  lub  zaprosić  je  na  
synody  w  Rzymie.

zależy  od  liderów.  Na  wyższych  poziomach  prości  wierzący  prawie  nie  widzą  możliwości  zaangażowania  się:  „Zasadniczo,  im  
wyżej  jedność  Kościoła  jest  sklasyfikowana  hierarchicznie,  tym  mniej  miejsc  uczestnictwa  jest  wymienianych:  prawie  nie  
diecezjalne,  żadne  w  Kościele  światowym”.  zdolny  do  rozwoju,  także  z  myślą  o  osobach  świeckich.

Obecna  konstytucja  Kościoła  pozwala  osobom  odpowiedzialnym  za  przywództwo  przewodzić  zarówno  synodycznie,  jak  i  
absolutystycznie.  Krytycznie  postrzegana  jest  eskalacja  odpowiedzialności  na  samego  menedżera:  kontrola  menedżerska  nie  
jest  działaniem  jednostki,  ale  raczej  wspólnym  zadaniem,  czasami  na  kilku  poziomach  hierarchii.  W  tym  sensie  władza  
decyzyjna  jest  zobowiązana  do  dzielenia  się.  Są  jednak  również  głosy,  które  podkreślają,  że  w  kwestii  przywództwa  należy  brać  
pod  uwagę  sakramentalność  urzędów  święceń,  zwłaszcza  biskupich:  przywództwo  jest  nieodłączne  od  episkopatu.

Różnica  między  wyświęcaniem  kobiet  a  udziałem  kobiet  w  przywództwie  jest  godna  uwagi:  każdy,  kto  opowiada  się  za  
promowaniem  kobiet  na  stanowiskach  kierowniczych,  nie  popiera  automatycznie  żądania  wyświęcania  kobiet.  Jednocześnie  
staje  się  jasne,  że  wielu  wierzących  w  Austrii  w  szczególności  chce,  aby  kobiety  były  wyświęcane,  przynajmniej  w  formie  
diakonatu  -  a  ta  pozycja  jest  bardzo  dobrze  powiązana  z  ogólnymi  kwestiami  równości  i  sprawiedliwości.
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Ważne  jest,  aby  decyzje  były  zrozumiałe,  zwłaszcza  dla  tych,  którzy  nie  (współ)decydowali:  „Przejrzystość  jest  istotnym  czynnikiem  
udanej  synodalności  –  zrozumiałość  decyzji  podejmowanych  na  wyższych  poziomach  hierarchii,  ale  wpływających  na  kościół  
lokalny,  wzmacnia  spójność.  ”

Świeccy  mogą  być  również  odpowiedzialni  za  przywództwo  –  z  punktu  widzenia  wielu  wierzących  sama  posługa  święceń  nie  
wystarczy,  aby  wdrożyć  wysokiej  jakości  rozeznanie  i  podejmowanie  decyzji  jako  lider.  Innymi  słowy,  konsekracja  nie  oznacza,  że  
dalsze  kształcenie  i  szkolenie  są  przestarzałe.

Można  uczyć  się  od  zakonów,  od  innych  kościołów,  z  rozwoju  organizacyjnego.

Jednak  synodalność  oznacza  nie  tylko  „połączenie  między  sobą,  ale  przede  wszystkim  połączenie  z  Duchem  Świętym,  które  
wyraża  się  w  rozeznaniu  duchów”.

Jak  już  żyje  się  synodalność  lub  jak  można  nią  żyć?  Jak  nauczyć  się  synodalności?  Jak  akcja  synodalna  staje  się  postawą  
wewnętrzną?  Konsultacje  w  Austrii  pokazały  przede  wszystkim  jedno:  istnieje  potrzeba  teologicznie  uzasadnionej  edukacji  dla  
synodalności,  księży,  seminariów,  pełnoetatowych  i  dobrowolnych  świeckich,  w  kształceniu  dorosłych,  w  szkołach.  Chodzi  między  
innymi  o  umiejętność  refleksji  nad  własnym  zachowaniem,  pogłębienie  umiejętności  zespołowych  i  przywódczych,  refleksję  
teologiczną  i  dogłębną  wiedzę  o  tym,  jak  myśli  i  wierzy  Kościół:  Podkreśla  to  szczególne  znaczenie  katechezy,  która  jest  również  
podkreślono  w  różnych  wkładach.

Synodalność  nie  jest  celem  samym  w  sobie,  ale  służy  zapewnieniu,  aby  Kościół  mógł  jak  najlepiej  wypełniać  swój  mandat  służby,  
swoją  misję  w  dzisiejszym  świecie.  Struktury  mają  służyć  temu  celowi  –  i  ostatecznie  „prowadzić  do  Chrystusa”.

W  ten  sposób  należy  dalej  rozwijać  i  pogłębiać  zrozumienie  synodalności.  Chętnie  uczysz  się  od  innych.

Formowanie  w  synodalności2,9

Chodzi  o  ruch  poszukiwawczy,  o  chęć  zmiany,  w  którym  jest  się  otwartym  na  Ducha  Świętego.  Pomogłyby  w  tym  odpowiednie  
„kryteria”.  Sformułowanie  tego  w  sposób  zrozumiały  dla  dzisiejszych  ludzi  okazuje  się  istotnym  zadaniem  teologii.

Jest  wiele  pytań  i  tematów,  które  będą  dalej  omawiane  w  duchu  procesu  synodalnego  w  przestrzeniach  dyskusyjnych,  które  
mają  zostać  otwarte.  Może  to  mieć  miejsce  na  poszczególnych  poziomach  (diecezjach,  instytucjach,  grupach,  a  także  w  dialogu  
ekumenicznym,  międzyreligijnym,  społecznym  itp.).

W  jaki  sposób  rozeznanie  duchów  może  działać  konkretnie  w  lokalnym  kościele?  Tutaj  synodalny  „krąg  nasłuchiwania”,  
wprowadzony  w  wielu  diecezjach  i  organizacjach  w  trakcie  procesu  synodalnego,  jest  chwalony  jako  skuteczna  metoda.  
Jednocześnie  staje  się  jasne,  że  duchowy  wymiar  synodalności  oczywiście  nadal  wymaga  praktyki  i  wsparcia,  a  także  refleksji  
teologicznej  i  pogłębienia,  aż  stanie  się  postawą  żywą  w  parafiach,  diecezjach  i  Kościele  powszechnym.

Jak  dochodzimy  do  rozeznania  duchów?  Jak  rozpoznać,  co  mówi  mi  Duch  Święty?

W  kontekście  decyzji  pojawia  się  kwestia  zróżnicowania.  W  tym  przypadku  indywidualne  wypowiedzi  z  pewnością  świadczą  o  
samokrytyce:  Czy  poświęcasz  czas  na  słuchanie  ducha  Bożego,  gdy  podejmowane  są  decyzje?  Na  podstawie  uzyskanych  
informacji  zwrotnych  wydaje  się,  że  tak  jest  tylko  w  ograniczonym  zakresie.  Jednocześnie  pojawia  się  pragnienie  wsparcia  w  tym  
kierunku:  Jak  wspólnie  słuchać  Boga?

Jest  to  między  innymi  zadanie  rozwoju  personalnego  i  zarządzania  jakością  -  przy  czym  duchowy  wymiar  synodalności  powinien  
być  rozumiany  i  zachowany  jako  niezbędny  i  niezbędny.
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Inne  kwestie,  które  należy  rozwiązać  na  odpowiednich  poziomach  kościelnych:  dostęp  kobiet  do  święceń  i  związanych  z  nimi  
urzędów,  celibat  jako  warunek  przyjęcia  do  urzędu  święceń,  adaptacja  doktryn  uwzględniająca  stopniowe  objawianie  się  Ducha  
Świętego  (np.

Doświadczona  wspólnota  -  zwłaszcza  w  parafiach  -  daje  wsparcie,  dom.  Oto  dobre  miejsce  do  odkrywania  i  rozwijania  
charyzmatów.  Uczestnictwo  jest  tutaj  najlepiej  możliwe,  jeśli  nie  jest  ograniczone  („możliwe  jest  tylko  doradztwo  ”)  lub  utrudnione  
(„uczestnictwo  nie  może  zależeć  od  jednej  osoby”).

Podstawą  towarzystwa  i  uczestnictwa  jest  wezwanie  do  chrztu,  a  tym  samym  do  odpowiedzialnego  uczestnictwa  w  misji.  Jest  to  
zaproszenie  do  aktywnego  uczestnictwa,  przy  czym  kwestia  wyświęcania  kobiet  jest  kwestią  otwartą  w  zdecydowanej  większości  
wszystkich  odpowiedzi.  W  obecnej  sytuacji  należy  jednak  zastanowić  się  nad  uatrakcyjnieniem  wolontariatu  również  dla  mężczyzn

Proces  synodalny  w  Austrii  zwraca  uwagę  na  fakt,  że  jest  więcej  niż  tylko  towarzysze,  do  których  chce  się  zwrócić  uwagę  i  
zaprosić  do  udziału:  ci,  którzy  są  daleko  od  Kościoła,  migranci,  młodzież,  rodziny  (we  wszystkich  formach),  LGBTQIA+ ,  ludzie  
„na  krawędzi”  i  inni,  a  także  ci,  którzy  po  prostu  nie  brali  udziału  w  tym  procesie  synodalnym,  chociaż  byli  adresowani.

Pozostaje  otwarte,  czego  można  oczekiwać  i  oczekiwać  od  tego  zachęcającego  procesu  synodalnego  na  różnych  poziomach  iw  
różnych  jego  wymiarach.

Jednocześnie  pozostaje  wyzwaniem  dla  parafii,  aby  wypełniały  swoją  misję  i  były  na  przykład  miejscem  przyjęcia  dla  tych,  którzy  
„nie  należą”.

Słuchanie,  słuchanie,  uznanie  i  zaufanie  są  ważne.  Te  postawy  synodalne  wskazują  na  duchowy  wymiar  synodalności.

Należy  podkreślić,  że  zwracając  się  do  potrzebujących,  sam  doświadcza  się  ewangelii.  To  jest  doświadczenie  każdego,  kto  
angażuje  się  w  różne  dziedziny  w  duchu  Caritas.  Należy  podkreślić,  że  należy  zwrócić  na  to  większą  uwagę,  ponieważ  jest  to  
kluczowe  dla  misji  Kościoła.  Zaangażowanie  społeczne  Kościoła  oparte  na  duchu  ukazuje  również  swoje  znaczenie  dla  jednostek  
i  dla  tego  społeczeństwa.

moralność  seksualna).

Komunikacja  synodalna  oferuje  dobrą  drogę,  którą  chce  się  nadal  praktykować,  praktykować  i  uczyć  się  –  także  z  myślą  o  
rozwoju  synodalnej  kultury  dialogu,  dyskusji  i  konfliktu.

Chce  się  zaufać  Duchowi  Świętemu,  który  dokonuje  zmian,  które  służą  życiu  i  żywotności  jednostek  oraz  Kościoła  jako  wspólnoty.

Chodzi  o  kwalifikowany  konsensus.  Trzeba  się  liczyć  z  utrzymującymi  się  napięciami,  a  nawet  fundamentalnymi  różnicami  w  
opiniach  na  temat  spraw  kościelnych.  Jednak  zgodnie  z  motywem  przewodnim  papieża  Franciszka  „jedność  przeważa  nad  
konfliktem”,  nie  powinny  one  prowadzić  do  odmawiania  innym  przynależności  do  wspólnoty  Kościoła.  W  niedoskonałości,  w  
potrzebie  odkupienia  i  odmienności,  wciąż  jesteśmy  razem  w  drodze.

Istnieje  kilka  trosk,  które  można  podjąć  lokalnie  i  wdrożyć  w  sensie  wkładu  w  proces  synodalny,  np.  dążenie  do  bardziej  
zrozumiałego  języka  w  liturgii  i  kaznodziejstwie,  duszpasterstwo  z  osobami  wykluczonymi  z  życia  kościelnego  na  różne  sposoby ,  
radzenie  sobie  z  nadużyciami,  promowanie  formacji  wiary  i  wiele  więcej

Praktykowana  synodalność  byłaby  wzorem  dla  społeczeństwa.

10

Machine Translated by Google


