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Synteza krajowa na temat procesu 

synodalnego 

 
1.  

RELACJA Z DOŚWIADCZENIA SYNODALNEGO 

 

"Kościół, który odbywa synody, nie jest jeszcze Kościołem synodalnym. Możemy nazywać się Kościołem 
synodalnym, gdy codzienne życie Kościoła na wszystkich poziomach [...] charakteryzuje się stylem 
synodalnym. To stwierdzenie1 podsumowuje centralne spostrzeżenie procesu synodalnego w Kościele 
austriackim: czekające nas zadanie zmiany kulturowej w kierunku kultury synodalnej, która kształtuje i 
przenika życie wspólnoty kościelnej na wszystkich poziomach. Ta zmiana kulturowa może opierać się na 
strukturach, metodach i doświadczeniach codziennej synodalności, która jest już przeżywana (w pewnym 
stopniu), ale w wielu obszarach jest jeszcze desideratum. 

 

Synodalność nie jest jednak celem samym w sobie. Chodzi raczej o "przełamanie sztywnych struktur" i 
wspieranie "wzrostu i żywotności Kościoła w służbie ludziom i jednej ludzkości" poprzez skupienie się na 
"nieodzownej misji jezuickiej". 

 

1.1 Kamienie milowe 

 

Następujące aspekty zostały nazwane "kamieniami milowymi" sukcesu konsultacji synodalnej: 

− Czas: Pozwala na staranne przygotowanie i zorganizowane podejście - stres przynosi efekty odwrotne 

do zamierzonych. 

− Przegląd: Umożliwia streszczenie wyników pracy różnych komitetów. 

− Niezawodność: Przejrzyste i wiążące struktury komunikacyjne i decyzyjne gwarantują możliwość 
śledzenia, zapewniają uczestnictwo i wyrażają uznanie. 

− Prawa: Różne poziomy uczestnictwa i stopień zaangażowania są znane uczestnikom przed 
konsultacjami. 

− Różnorodność: Synodalność rozwija się dzięki różnicom i uczestnictwu, dlatego zadbaj o sprawiedliwe 
uczestnictwo pod względem kwestii władzy, wieku, płci, marginalizacji itp. 

Ponadto liczne syntezy wskazują zasadniczo na znaczenie zaufania i zaangażowania w bycie na drodze 
razem - ponad wszelkimi różnicami. 

 

1.2 Punkty zwrotne 

 

Liczne syntezy wymieniają punkt zwrotny w procesie synodalnym, właśnie tam, gdzie sytuacja wyjściowa 
była naznaczona rozczarowaniem, sceptycyzmem, frustracją czy nawet rezygnacją: zwrot od podejrzliwego 
dystansu do aktywnego uczestnictwa. Fakt, że udało się zaangażować tak wiele osób, wynika z 
dostrzegalnego autentycznego zainteresowania osób zapraszających do procesu wkładem uczestników. 
Doceniono również profesjonalizm, z jakim przygotowywano i organizowano spotkania. Z drugiej strony, 

zaangażowanie utrudniały ograniczone zasoby czasowe i zmęczenie, które pojawiło się w wyniku 
wcześniejszych procesów, które okazały się mniej owocne. 

 

 

 

 

1 
Synteza ta wielokrotnie cytuje leżące u jej podstaw syntezy indywidualne, aby uczynić ich "styl" i "ducha" słyszalnym i 

zrozumiałym. Celowo jednak powstrzymuje się od nazywania tekstów bazowych, gdyż w mniejszym stopniu chodzi o 
przyporządkowanie do konkretnej syntezy, a o treści sprowadzone do sensu w cytacie (i zwykle tematyzowane w kilku 
syntezach). Wyniki konsultacji presynodalnych są oparte na protokołach. Bezpośrednie przytoczenie nie było więc możliwe. 
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1.3 Wymiar duchowy 

 

Nowe podejście do komunikacji, wysiłek, by praktykować kulturę aktywnego słuchania i dawania miejsca 
na elementy pauzy i ciszy pomiędzy nimi, okazał się centralnym i perspektywicznym elementem procesu 
synodalnego - daleko wykraczającym poza wewnętrzne struktury Kościoła. Konsultacja przedsynodalna 
ujawniła również szeroki konsensus, że ta droga powinna być kontynuowana i poddana refleksji. 

 

Synteza formułuje podstawową postawę duchową, która kryje się za nią w odniesieniu do konsekracji 
dzieł miłosierdzia według biskupa Wankego: "Słucham Pana. Chodzę trochę z tobą. Należysz. Modlę się za 
ciebie. Dzielę się z tobą. Odwiedzam cię. Dobrze o tobie mówię". Wyraża to wartościujące, bezcelowe 
zainteresowanie ludźmi, które jest zrozumiałe i atrakcyjne także dla ludzi świeckich. 

 

Ta podstawowa postawa duchowa znajduje konkretny wyraz w "rozmowie duchowej", która stanowi 

sedno synodalności i obejmuje zarówno metodę, jak i treść. Zakłada ona, że każdy bez wyjątku człowiek 
jest "małym słowem Bożym", przez które Bóg działa w tym świecie i że 

"Wdzięczność, tęsknota, słuchanie, odczuwanie wewnętrznych poruszeń [...] mogą nas otworzyć na Ducha 
Bożego": 
"Możemy stać się współuczestnikami Boga, rozeznając, decydując i działając w ten sposób". 

 

1.3.1 Trudności 
 

Jednak refleksja nad cząstkowymi syntezami pokazuje również, że nie zawsze i nie we wszystkich 
diecezjach praca w takim nastawieniu była możliwa. Niektórzy narzekają na "pewność siebie, z jaką inni 
odmawiają działania Ducha"; inni donoszą, że zaangażowani byli przede wszystkim zainteresowani 

pozbyciem się własnych opinii, ale nie nawiązaniem prawdziwego dialogu; jeszcze inni mają wrażenie, że 
tylko "nieliczni [...] zaangażowali się w to trudne przedsięwzięcie" lub że synodalność "[napotyka] 
przeszkody, gdy brakuje koniecznego zaufania". Zdarzało się również, że pojawiały się problemy z 
realizacją procesu synodalnego lub że zaangażowane osoby lub instytucje kościelne nie były zadowolone 
lub sfrustrowane procesem i wynikami konsultacji. 

 

W niektórych miejscach pojawiła się także krytyka samego procesu, zwłaszcza tam, gdzie organizacja 
spotkań - nie tylko z powodu pandemii Corony - okazała się trudna, a zainteresowanie adresatów niskie. 
Raz po raz odwoływano się do istniejącego sceptycyzmu co do ponownego zaangażowania w świetle 
wcześniejszych procesów, które "prowadziły donikąd". Pojawiły się też trudności w zaangażowaniu grup 
specjalnych (młodzież, osoby oddalone od Kościoła, zgromadzenia, do których uczęszczają głównie 
migranci, ...). Grupy konserwatywne były postrzegane jako ogólnie niedoreprezentowane. Termin 

"synodalność" też był czasem przeszkodą, bo nie występuje w codziennym języku większości ludzi. 
 

1.3.2 Niespodzianki 

 

Ogólnie rzecz biorąc, refleksja nad doświadczeniem synodalnym ukazuje różnorodność i szeroki wachlarz 
nastrojów: "od nadmiernych wymagań, braku motywacji, poczucia odejścia, oczekiwania [...] do 
wyczerpania, wdzięczności, nadziei i misyjnego élan". 

 

Świadomie praktykowane "słuchanie" w postaci opisanej wyżej rozmowy duchowej z jej sekwencją faz 
dialogu z fazami milczenia okazuje się "trwałym odkryciem procesu". Praktykowanie takiej postawy 
zapowiada pozytywne zmiany, zwłaszcza gdy po wzajemnym słuchaniu następuje niezbędne rozeznanie i 
konkretne działanie. To, czy uda się stworzyć taką nową, duchową kulturę słuchania na wszystkich 
poziomach, ma więc decydujące znaczenie dla trwałej skuteczności procesu synodalnego. 
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2.  

ZRÓŻNICOWANIE I TEMATYZACJA WKŁADÓW 

 

W dalszej części artykułu zwrócono uwagę na różne aspekty chodzenia razem w Kościele katolickim w 
Austrii. Priorytetowo traktuje się przy tym te tematy, które w trakcie procesu synodalnego są wielokrotnie 
poruszane w konsultacjach diecezjalnych i w krajowym zgromadzeniu przedsynodalnym. 

 

 

2.1 Towarzysze i towarzyszki 

 

Z większości syntez wynika, że wspólnota jest doświadczana przede wszystkim w parafiach, na 
nabożeństwach w kościele, na spotkaniach po nich, na festiwalach i innych działaniach oraz w wielu 

różnych grupach. Wielu doświadcza tu domu, wsparcia i sensu. Niektórzy obserwują jednak samodzielne 
społeczności, w których nie uwzględnia się np. osób w trudnej sytuacji społecznej, migrantów i rodzin. 
Dzieci i młodzieży coraz częściej brakuje w społeczeństwie. Wreszcie, wykluczenie jest również osobiście 
doświadczane i szerzej postrzegane przez rozwodników będących w powtórnym związku małżeńskim oraz 
członków społeczności LGBTQIA+. 

 

Niektóre informacje zwrotne ujawniają napięcia i potencjał konfliktu w społeczności. Dotyczy to na 
przykład pytań o dzisiejszą społeczną akceptację związków i orientacji seksualnych przeżywanych poza 
katolickim rozumieniem małżeństwa, celibatu czy sprawiedliwości płciowej, ale także bardziej 
fundamentalnych pytań o święcenia, posługę, strukturę, hierarchię, władzę i przywództwo. 

 

Zarówno w syntezach diecezjalnych, jak i w ogólnopolskiej konsultacji presynodalnej szczególnie często 
podkreślane są dwie grupy w ramach wspólnoty Drogi: 
Z jednej strony kobiety, które sprawują honorowy urząd w Kościele, ale jednocześnie często nie 
doświadczają siebie jako pełnoprawnych członków wspólnoty drogi. Takie postrzeganie wynika przede 
wszystkim z wykluczenia kobiet z posługi święceń. W istocie, zwłaszcza syntezy diecezjalne niemal 

powszechnie pokazują: Święcenia kobiet (przynajmniej w formie diakonatu), ale także równouprawnienie 
kobiet poza posługą święceń jest mocno pożądane przez wiele kobiet i mężczyzn. Nierówne traktowanie 
kobiet i mężczyzn w Kościele rozczarowuje i frustruje. Głosy krytyczne zauważają również, że tylko 
nieliczni mężczyźni mogą być pozyskani do honorowego urzędu i że zbyt mało uwagi poświęca się roli 
mężczyzn poza urzędami święceń. 

 

Druga grupa dotyczy księży. Konsultacje w diecezjach i na szczeblu krajowym pokazały, że relacje między 
księżmi a wiernymi są w wielu miejscach trudne. Z jednej strony krytykuje się postrzegany dystans między 
osobami konsekrowanymi a świeckimi; w niektórych miejscach księża są wręcz doświadczani jako 
przeszkoda dla udanej wspólnoty. Jednocześnie nazwane są wyzwania dla księży: Niedobór księży, a także 
rosnący ubytek wolontariuszy prowadzi do wyczerpania; księża nie zawsze czują się wysłuchani lub widzą, 
że ich posługa jest kwestionowana. Co czyni dobrego księdza? Jak wygląda życie parafialne dla wszystkich 
zainteresowanych? Dlaczego coraz mniej mężczyzn czuje się powołanych? Te pytania trzeba 
przedyskutować. 

 

 

2.2 Słuchanie i wypowiadanie się 

 

Nowość procesu synodalnego była szczególnie widoczna w sposobie, w jaki wierni byli coraz bardziej 

słuchani podczas spotkań, zgromadzeń i rozmów oraz dawano im możliwość swobodnego mówienia o 
swoich oczekiwaniach, nadziejach i rozczarowaniach. Na wyzwania synodalności, 
"słuchać różnych opinii, a także dopuszczać je. Nawet jeśli Kościół jako całość jest jeszcze raczej na 
początku tego wzajemnego słuchania, to faza konsultacji ze zgromadzeniem przedsynodalnym pozwoliła 
na pierwsze głębsze zbadanie synodalności jako postawy". 
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W niektórych miejscach styl synodalny stwarzał możliwość przezwyciężenia różnych rozłamów dyskursu 
wewnątrzkościelnego. W jednym z syntez przestrzegano jednak także przed "odmawianiem Ducha 
Świętego tym, których opinia lub twórczość nie pokrywa się z własną wizją Kościoła." Mimo całego 
pozytywnego wydźwięku, wspominano niekiedy o dyskomforcie niektórych wiernych w swobodnym 

wypowiadaniu się jako osoby świeckie wobec księży czy biskupów. Ważnym spostrzeżeniem w licznych 
wypowiedziach było to, że wiele grup nie jest wystarczająco słyszanych. Dotyczy to zwłaszcza ludzi 

młodych, których problemom poświęca się niewiele uwagi: Jak dotrzeć do dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych w ich środowisku życia i poważnie potraktować ich potrzeby? 

Ponadto często pada pytanie, jak ludzie, którzy są na marginesie Kościoła i nie angażują się, mogliby zostać 
wysłuchani: Jak znajdujesz sposoby, aby dotrzeć do tych, którzy są odwróceni od Kościoła? A czy kobiety 
są słyszane w kościele na równi z mężczyznami? 

Wreszcie, kilka syntez i feedbacku z konsultacji przedsynodalnej mówi o niepewności, jak kontynuować po 
słuchaniu i swobodnym mówieniu, mimo nowego stylu:  

"Co możemy zrobić? Jak przejść od słuchania do działania?" Tu przede wszystkim wyczuwalna jest obawa, 
że proces synodalny nie przynosi wymiernych rezultatów. 

 

2.3 Świętuj 
 

W centrum wypowiedzi na ten temat znajduje się celebracja Eucharystii. Z jednej strony jest ona 
przeżywana jako źródło siły i relacji z Bogiem, a z drugiej jako fundament wspólnoty świętujących. Ponadto 

w niektórych wypowiedziach pojawiła się wzmianka o chęci długoterminowego oferowania usług online. 
W niektórych opiniach formułowano troskę o to, by synodalność znalazła swoje odzwierciedlenie także 
liturgicznie, zwłaszcza poprzez większe zaangażowanie świeckich w odpowiedzialność, projektowanie i 
realizację liturgii. 

 

Jednocześnie w niektórych miejscach pojawiają się głosy krytyki dotyczące (niezrozumiałego) języka i 
(sztywnej) konstrukcji liturgii i akcji rytualnej, a w innych wypowiedziach brak jakości niektórych 
nabożeństw. Idzie to w parze z chęcią zwiększenia ich atrakcyjności, zwłaszcza dla ludzi młodych, np. 
poprzez pociągającą muzykę, zrozumiały język liturgiczny oraz oferty po liturgii, takie jak agape czy 
kawiarenki parafialne. 

 

Pragnienie kultury gościnności w Kościele otwartym jest wyraźnie rozpoznawalne w niektórych syntezach. 
Z jednej strony dotyczy to poziomu atmosferycznego, z drugiej - projektowania i użytkowania pomieszczeń 
kościelnych jako całości. 
Warto wspomnieć, że niektóre wypowiedzi mówią o wielkiej tęsknocie za ofertą duchowości i celebracji 
liturgicznych, a także o zasadniczym pragnieniu większej ilości mistyki i kontemplacji, aby nadać większą 
głębię wierze w ramach celebracji liturgicznych i poza nimi. 

 

2.4 Wspólna odpowiedzialność za wspólną misję 

 

W wielu wypowiedziach misja kojarzy się z wiarygodnością, bliskością życia i zrozumiałością. Przede 
wszystkim wymienia się Jezusa Chrystusa jako centrum misji, spoglądając na Niego i od Niego na bliźnich. 
Wytyczne i struktury kościelne powinny być zbadane i dalej rozwijane w odniesieniu do niezastąpionej 
misji Jezusa. Misją Kościoła jest "stać się skutecznym znakiem miłości Boga do wszystkich ludzi" i "musi on 
'rozbić swój namiot' z ludźmi i być dla nich, oferując im bliskość, dom i relacje oraz towarzysząc ich życiu 
sakramentami". 

Wiele wypowiedzi mówi o takim kościele jako o kościele, który wychodzi do ludzi, czyni miłosierdzie Boże 
namacalnym dla wszystkich i troszczy się o ich potrzeby, z wyraźną opcją na rzecz ubogich i 

pokrzywdzonych. Kościół powinien iść nie tylko "dla" ludzi, ale "z" nimi. I dotyczy to każdego człowieka: 
Misja Kościoła związana jest z osobistą bliskością z ludźmi. 
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Kościół ma być w tym sługą, poprzez diakonat i caritas. Caritas w postaci misji społecznej Kościoła 
przyjmuje w składkach wiele form: Walka z ubóstwem, zaangażowanie na rzecz uchodźców, towarzyszenie 
ludziom starym, chorym, potrzebującym, zaangażowanie na rzecz bezdomnych, by wymienić tylko kilka 
pól, na których z jednej strony działa Kościół, a z drugiej oczekuje się od wiernych zaangażowania 
kościelnego. To zaangażowanie musi zostać wzmocnione, ponieważ Caritas ma być rozumiana nie tylko 
jako służba, ale także jako sposób niesienia Kościoła do ludzi. Pytanie "Jakie są rzeczywiste potrzeby 
ludzi?" jest centralnym budulcem działania Kościoła - i to również buduje most do służby ludziom. Oprócz 
dostosowań strukturalnych potrzebne jest więc także podniesienie rangi diakonatu, służby ludziom - 

Kościoła dla ludzi i z ludźmi, z sensorium na realia dzisiejszego życia. 
 

Misja, posłannictwo, "oznacza przebudzenie, wzrost i żywotność Kościoła w służbie ludziom i jednej 
ludzkości". W tym kontekście pojawia się poczucie pilnej potrzeby ponownego wyjścia z przesłaniem 
chrześcijańskim do społeczeństwa i wyraźnego zajęcia pozycji - poprzez działania misyjne, poprzez lepsze 
przekazywanie Pisma Świętego, poprzez wypełnianie misji społecznej z wyostrzonym spojrzeniem na ludzi 
potrzebujących, poprzez widoczne zaangażowanie na rzecz globalnej solidarności, sprawiedliwości, pokoju 
i integralności stworzenia, poprzez jasne stanowiska w kwestiach społecznie i politycznie 
kontrowersyjnych (lot, bioetyka, indywidualizacja, cyfryzacja). 

 

Jako wyzwanie dla misji radiowo-telewizyjnej Kościoła, niektóre wypowiedzi wymieniają 
niebezpieczeństwo zajmowania się głównie pracownikami etatowymi i wolontariuszami w Kościele, a tym 
samym pomijania tych, którzy nie "idą razem" z Kościołem. 

 

Zwiększone zaangażowanie kobiet w misję jest w wielu syntezach uznawane za kluczowe. Nawet jeśli w 
niektórych miejscach kobiety otrzymują "zasadnicze miejsce" w głoszeniu, istnieje wyraźne pragnienie 
większego docenienia zaangażowania, które już istnieje, oraz dalszego rozszerzenia możliwości wzięcia 
odpowiedzialności w misji Kościoła. 

 

Istotnym punktem dotyczącym misji, który został potwierdzony przez uczestników krajowej konsultacji 
przedsynodalnej, jest powrót do wiary i do Jezusa Chrystusa jako centrum. Umocnienie własnej wiary i 
duchowości w Kościele prowadzi przecież także do większej wiarygodności w misji i posłaniu. 

 

2.5 Prowadzenie dialogu 

 

Dialog jest poruszany w ramach wkładu do procesu synodalnego w Austrii przede wszystkim w odniesieniu 
do wzajemnych relacji między Kościołem a (świeckim) społeczeństwem. Tutaj uwidacznia się napięcie 
między postrzeganym zmniejszaniem się znaczenia kościoła i jednoczesnym pragnieniem publicznego 
pozycjonowania. 

Jeśli chodzi o społeczne znaczenie Kościoła w Austrii, to w niektórych wypowiedziach ubolewa się nad 
rosnącym brakiem zainteresowania nie tylko Kościołem, ale w ogóle chrześcijańskim przesłaniem:... 
"Wzrost obojętnego religijnie sekularyzmu, od czasu do czasu sekundowanego przez "nowy" (...) ateizm 
(...), który dominuje w niektórych mediach społecznościowych". 

 

W związku z malejącą aktualnością i jej możliwymi przyczynami, kilka syntez diecezjalnych wskazuje na 

kryzys wiarygodności Kościoła. Postępowanie w sprawie nadużyć seksualnych jest przykładem podważenia 
jego własnej wiarygodności. Dla wielu wierzących niedopuszczalne jest przemilczanie lub wręcz 
tuszowanie skandali, niechęć do całkowitego i przejrzystego radzenia sobie z błędami, dostrzeganie 
rozbieżności między "słowem a czynem", na przykład w przypadku wykroczeń popełnianych przez 
duchownych. Pozytywnie podkreśla się zarządzenie ramowe "Prawda was wyzwoli", które Konferencja 
Episkopatu Austrii przyjęła w 2010 roku i które zawiera środki, regulacje i wskazówki przeciwko przemocy i 
nadużyciom. Odwaga do szczerości, przejrzystości i autentyczności to pierwsze kroki do przywrócenia 

zniszczonej wiarygodności. 
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Kolejnym wyzwaniem dla Kościoła jest coraz większy podział w społeczeństwie, o którym była mowa w 
kilku wypowiedziach, z niepokojącą konstatacją, że podział ten utrzymuje się w szeregach Kościoła. 
Postępowanie z pandemią COVID-19 jest aktualnym przykładem zjawiska, które w ostatnich latach 

przybrało na sile. 
"Społeczna tendencja do coraz mniejszego radzenia sobie z przeciwstawnymi opiniami dotyka również 
Kościoła i stawia przed nim wyzwanie promowania poważnego dyskursu. W tym kierunku idzie też troska 
o to, by Kościół podjął się funkcji pośredniczącej, jako budowniczy mostów, zwłaszcza w obecnej sytuacji 
społecznej, gdzie tendencje podziałowe wywołują wiele niepokojów." 

 

Dialog ze społeczeństwem utrudnia fakt, że stanowiska kościelne są coraz mniej zrozumiałe. Można się 
obawiać, że Kościół będzie nadal tracił na atrakcyjności i znaczeniu, jeśli nie uda mu się przełamać nowych 
schematów w XXI wieku. Dotyczy to w szczególności nauczania Kościoła w kwestiach seksualno-

moralnych. Niektóre głosy ostrzegają jednak także przed przyjęciem świeckich koncepcji moralnych i 
obawiają się erozji nauczania kościelnego poprzez proces synodalny, przy czym krytycznie odniesiono się 
tu do Drogi Synodalnej w Niemczech. 

 

Oprócz dialogu ze światem zewnętrznym, jako wymagający poprawy postrzegany jest również dialog 
wewnątrz Kościoła, dotyczący różnych punktów widzenia i konfliktów. "Ważnym krokiem w tym kierunku 
byłoby, aby wszyscy partnerzy dialogu w Kościele byli gotowi przyznać się dysydentom, że oni również 
szczerze dążą do służenia Bożej sprawie, prawdzie i miłości". Jedność Kościoła, mówił, nie oznacza 
jednolitości - obraz wędrówki, której uczestnicy poruszają się z różną prędkością, to ilustruje. Powinno być 
wiele obrazów Kościoła, które mogą współistnieć - o ile ich centrum stanowi Jezus Chrystus, a Ewangelie 

są w centrum działania Kościoła. 

 

2.6 Ekumenizm 

 

Choć w Austrii żyje się ekumenizmem, to w składkach diecezjalnych zainteresowanie tematem było do 
opanowania. Wymieniono szereg pozytywnych doświadczeń związanych z wymianą międzywyznaniową i 
międzyreligijną, a także przyjazną współpracę w niektórych dziedzinach (upamiętnienie zmarłych w 
Coronie, wspólna pomoc dla uchodźców). Jeden z wkładów formułuje życzenie stworzenia możliwości 
dialogu i spotkania w dziedzinie międzykonfesyjnej i międzyreligijnej, zwłaszcza dla ludzi młodych. 

 

Ale jest też krytyka ekumenizmu w praktyce, jak również zastrzeżenia ogólne: jeden z wkładów krytykuje 
brak zbieżności eklezjologii w ekumenizmie międzykonfesyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, pojawia się pytanie, 
jak ekumenizm powinien i może być pogłębiany oraz jak radzić sobie z ustalonymi granicami. Dotyczy to w 
szczególności pytania "dlaczego wspólne sprawowanie Eucharystii z chrześcijanami innych wyznań nie jest 
jeszcze możliwe". 
Jeśli chodzi o ekumenizm międzyreligijny oraz dialog z judaizmem i islamem, to obok pozytywnych 
doświadczeń dialogu i współpracy pojawiają się także głosy sceptyczne. Podkreśla się, że nauczanie 
katolickie powinno pozostać widoczne w wymianie z innymi religiami, a własne powinno być cenione. 

 

Dwie diametralnie różne tendencje zdają się potwierdzać ekumeniczny sceptycyzm: "Z jednej strony 

możemy mówić o pewnym postdenominacjonalizmie wśród wielu młodych chrześcijan (przynależność 
wyznaniowa nie odgrywa już prawie żadnej roli); z drugiej strony wśród niektórych młodych ludzi można 
dostrzec ostre podziały wyznaniowe". 

 

Wystąpienia zaproszonych przedstawicieli ekumenizmu w Austrii podczas zgromadzenia 

przedsynodalnego pokazały, że ideał synodalności łączy wyznania i jak Kościół katolicki może uczyć się z 
doświadczeń innych wyznań. 
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2.7 Władza i uczestnictwo 

 

Współprojektowanie i współdecydowanie oraz przyszłość hierarchicznej konstytucji Kościoła były 
centralnymi tematami procesu synodalnego w Austrii. 

Za szczególnie ważne uznaje się uczestnictwo - najczęściej nazywane w składkach. Uczestnictwo powinno 
być doceniane. Dotyczy to przede wszystkim wolontariatu, który często postrzegany jest jako 
niewystarczający; brakuje "kultury wdzięczności" lub uznania. 

 

Parafia jest miejscem, gdzie uczestnictwo ma największe szanse na realizację. Wiąże się to również z 
ponowną oceną powołania chrzcielnego: "Rozumienie powołania musi być szersze niż dotychczas. W tym 
celu należy promować charyzmaty i talenty, aby umożliwić ludziom zaangażowanie się w życie parafii: np. 
poprzez umożliwienie udziału w radzie parafialnej, w organizacji nabożeństw kościelnych, w 

przygotowaniu świąt i uroczystości, w kierowaniu grupami. W kilku wypowiedziach podkreślono, że ta 
mała jednostka życia kościelnego sprawdziła się i jest pożądana przez wiernych: "Pragnienie jednostek 
dających się zarządzać należy mieć na uwadze w przyszłym rozwoju koncepcji duszpasterskiej". 
Krytycznie należy zauważyć, że choć rada parafialna umożliwia partycypację, to ma jedynie ograniczone 
prawo do współdecydowania. Brak mocy wiążącej prowadzi do scenariuszy, w których podjęte decyzje lub 
propozycje projektowe nie są realizowane ze względu na autorytet proboszcza: "W tym kontekście różnice 
hierarchiczne i sztywne struktury wewnątrzkościelne są często postrzegane krytycznie. Dobrowolne 
działania byłyby w niektórych przypadkach odrzucone lub uznane za ingerencję ze względu na warunki 
hierarchiczne." Prowadzi to do frustracji, a w niektórych przypadkach także do rezygnacji. 

 

Uczestnictwo to nie tylko kwestia struktury, ale także kultury. Należy na przykład rozważyć, w jaki sposób 
można lepiej zaangażować grupy, które do tej pory miały niewiele do powiedzenia: np. dzieci i młodzież, 
migrantów i osoby niepełnosprawne. W wielu wkładach ważne wydaje się lepsze zaangażowanie osób 
świeckich, nawet poza kwestią komisji: np. komisja do głoszenia kazań i licencja na chrzest dla asystentów 

duszpasterskich lub w duszpasterstwie szpitalnym, gdzie często nie można udzielić namaszczenia chorych z 
powodu braku księży. 

 

W kilku syntezach mowa jest o roli rad udzielanych biskupowi przez komisje. Dobre rady kierownictwa 

diecezji są na ogół brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, ale brakuje strukturalnego zobowiązania 
do uwzględnienia danych rad: "Możliwości rozszerzenia i rozbudowy kompetencji dobrze byłoby 
wprowadzić tutaj w prawie kościelnym (...) tzw. prawa do odwołania, które można zaprojektować jako 
prawa do konsultacji lub zgody. Ustalenie tych praw należy do kompetencji biskupa diecezjalnego. 

 

Kolejnym aspektem jest radzenie sobie z autorytetem i hierarchią. Obecne struktury kościelne są w kilku 
wypowiedziach postrzegane jako przestarzałe i nieprzystające do dzisiejszych idei. Zbyt mała 
przepuszczalność i zbyt mała demokracja sprawiają, że wielu wierzącym trudno jest zaangażować się w 
działalność Kościoła. Pożądane są formy, które bardziej kojarzą się z synodalnym duchem Kościoła. 
Konieczne jest zatem znalezienie równowagi między koniecznym przywództwem a współdecydowaniem: 
"Należy regularnie sprawdzać, czy cele wspólnej drogi i kroki podejmowane w tym kierunku są 
rzeczywiście nadal "wspólne" i popierane przez wszystkich." Dotyczy to także nominacji na urzędy, 
zwłaszcza na urząd biskupa. Tutaj w kilku wypowiedziach podkreśla się pragnienie wielu wiernych do 
stworzenia form współrządzenia Kościołami lokalnymi. 

 

Pojawiają się jednak także głosy, które widzą w hierarchicznej konstytucji Kościoła odbicie boskiego 
porządku. Z tego punktu widzenia synodalność może być postrzegana jedynie jako uzupełnienie, ale nie 
jako substytut kościelnego systemu hierarchicznego. 

 

Generalnie temat partycypacji pokazuje, że uczestnictwo nie jest tożsame z decydującym 
współdecydowaniem.  Pierwszy z nich zazwyczaj sprawdza się w parafiach; natomiast współdecydowanie 
zależy od woli parafian. 
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przywództwo. Na wyższych szczeblach prości wierni prawie nie widzą możliwości zaangażowania się: 
"Zasadniczo im wyżej hierarchicznie znajduje się jednostka kościelna, tym mniej wymienia się miejsc 
uczestnictwa: prawie żadnych na szczeblu diecezjalnym, żadnych na szczeblu Kościoła powszechnego. 
Możliwości współdecydowania, które wykraczają poza niewiążące uczestnictwo, są postrzegane jako 
możliwe do rozszerzenia, także w odniesieniu do osób świeckich. 

 

Dotyczy to przede wszystkim udziału kobiet, który jest krytycznie traktowany w większości wypowiedzi: 
"Pozycja kobiet w kościele poruszyła dużą liczbę zainteresowanych. Postrzeganie dyskryminacji aż do 
wykluczenia boli i dotyka." Stwierdza się, że wiele kobiet nie jest obecnie w stanie podążać drogą Kościoła, 
że głosy kobiet nie są wystarczająco słyszalne lub wcale, że Kościół nie orientuje się w Piśmie Świętym, jeśli 
chodzi o sprawy kobiet i że możemy uczyć się od ekumenizmu. 
Już w istniejących strukturach można poprawić reprezentację kobiet. Udział kobiet w organach 
(kierowniczych) można zwiększyć np. poprzez kwoty dla kobiet, co często się sugeruje. Ponadto pojawia 
się pomysł dopuszczenia kobiet do ciał doradczych, w tym rady kapłanów i konferencji biskupów, czy 
zapraszania ich na synody w Rzymie. 

 

Na uwagę zasługuje wprowadzone kilkakrotnie rozróżnienie między ordynacją kobiet a udziałem kobiet w 
kierownictwie: ci, którzy opowiadają się za awansem kobiet na stanowiska kierownicze, nie popierają więc 
automatycznie postulatu ordynacji kobiet. Jednocześnie widać wyraźnie, że przede wszystkim wielu 
wiernych w Austrii chciałoby widzieć kobiety wyświęcone, przynajmniej w formie diakonatu - i to 

stanowisko jest bardzo mocno związane z ogólnymi kwestiami równości i sprawiedliwości. 
 

2.8 Rozróżnienie i decyzja 

 

Ściśle związane z tematem uczestnictwa i autorytetu są pytania o to, jak w austriackim kościele 
podejmowane są decyzje i jak odbywa się rozeznawanie duchów. Liczne wypowiedzi zawierają bardzo 
krytyczną refleksję nad sposobem przeżywania władzy, przywództwa i autorytetu. 

 

W kilku zgłoszeniach podkreśla się, że władzy przypisuje się ważną rolę w obecnej hierarchii kościelnej. 
Ogólny tenor jest taki, że władza powinna jednak widzieć siebie przede wszystkim jako służbę innym i z 
innymi: Wtedy "wyłania się model przywództwa, który równoważy autorytet i zachowania kooperacyjno-

partnerskie. Nie chodzi tu przede wszystkim o recepty życia religijnego czy nawet kościelnego, ale o 
sposób życia i postawę ducha." 

 

Obecna konstytucja Kościoła pozwala liderom na przewodzenie zarówno synodalnie, jak i 

absolutystycznie. Koncentracja odpowiedzialności na jednym tylko liderze jest postrzegana krytycznie: 
Kontrola przywództwa nie jest aktem pojedynczej osoby, ale raczej zadaniem zbiorowym, niekiedy na kilku 

poziomach hierarchii. W tym sensie władza decyzyjna ma być podzielona w sposób wiążący. Pojawiają się 
jednak także głosy, które podkreślają, że w kwestii przywództwa należy uwzględnić sakramentalność 
urzędów święceń, zwłaszcza biskupa: przywództwo jest nieodłącznie związane z urzędem biskupa. 

 

Wiele wypowiedzi pokazuje, że przywództwo synodalne jest już w Austrii praktykowane. Jest 
niezadowolenie z faktu, że synodalny styl przywództwa zależy od dobrej woli osób działających. "Lękliwi, 
niepewni siebie lub skoncentrowani na sobie liderzy nie radzą sobie z dzieleniem się odpowiedzialnością 
ani z zaufaniem do osób, którym odpowiedzialność została przekazana. Sprawują wysoki stopień kontroli, 
który pochłania wiele energii i zasobów." Synodalny styl przywództwa powinien być zakotwiczony w 

sposób wiążący, z jasnymi normami jakościowymi dotyczącymi uczestnictwa, otwartości i zaufania, a także 
autorefleksji w przypadku krytyki. Jednocześnie należy unikać sytuacji, w której synodalne style 
przywództwa są "nadużywane jako taktyka opóźniania koniecznych decyzji lub dyskusji o ważnych 
sprawach". 
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Osoby świeckie mogą również otrzymać odpowiedzialność za przywództwo - w opinii wielu wiernych sama 

posługa święceń nie wystarcza, aby jako lider realizować rozeznanie i podejmować decyzje w sposób 
jakościowy. Innymi słowy, święcenia nie oznaczają, że dalsze kształcenie i szkolenia są przestarzałe. 
Ważne jest, aby decyzje były zrozumiałe, zwłaszcza dla tych, którzy nie (współ)decydowali: "Przejrzystość 
jest zasadniczym czynnikiem udanej synodalności - zrozumiałość decyzji podejmowanych na wyższych 
szczeblach hierarchii, ale dotyczących Kościoła lokalnie, wzmacnia spójność". 

 

W kontekście decyzji pojawia się kwestia rozeznania. Tutaj poszczególne wypowiedzi zdecydowanie 
wskazują na samokrytykę: czy poświęcamy czas na słuchanie Bożego Ducha przy podejmowaniu decyzji? Z 
informacji zwrotnych wynika, że dzieje się tak tylko w ograniczonym zakresie. Jednocześnie pojawia się 
chęć otrzymania wsparcia w tym kierunku: Jak wspólnie słuchać Boga? Jak dochodzimy do rozeznania 

duchów? Jak rozpoznać, co mówi do mnie Duch Święty? Jak rozeznawanie duchów może konkretnie 
funkcjonować w Kościele lokalnym? Tutaj synodalny 

Jako skuteczną metodę chwalono "krąg słuchania", jaki w trakcie procesu synodalnego został wdrożony w 
wielu diecezjach i organizacjach. Jednocześnie widać, że duchowy wymiar synodalności wymaga jeszcze 
praktyki i towarzyszenia, a także refleksji teologicznej i pogłębienia, aż stanie się postawą przeżywaną w 
parafiach, diecezjach i Kościele powszechnym. 

 

2.9 Formacja w synodalności 
 

Jak synodalność jest już przeżywana lub jak może być przeżywana? Jak można nauczyć się synodalności? 
Jak działanie synodalne staje się postawą wewnętrzną? Konsultacje w Austrii pokazały przede wszystkim 
jedno: istnieje potrzeba solidnej teologicznie edukacji na temat synodalności, dla księży, w seminariach, 
dla świeckich zaangażowanych w pracę etatową i wolontariat, w edukacji dorosłych, w szkołach. Chodzi tu 
między innymi o umiejętność refleksji nad własnym postępowaniem, pogłębianie umiejętności pracy w 
zespole i kierowania nim, refleksję teologiczną, a także pogłębioną wiedzę o tym, jak myśli i wierzy Kościół: 
podkreśla to szczególne znaczenie katechezy, która również była podkreślana w różnych wypowiedziach. 
Synodalność nie oznacza jednak tylko "łączności między sobą, ale przede wszystkim łączności 
z Duchem Świętym, co wyraża się w rozeznawaniu duchów." 

Można się uczyć od wspólnot religijnych, od innych kościołów, od rozwoju organizacyjnego. 

Jest to między innymi zadanie dla rozwoju personelu i zarządzania jakością - przy czym duchowy wymiar 

synodalności ma być rozumiany i zachowany jako istotny i niezbędny. 
 

 

3.  

CONCLUSIO 

 

Jest wiele pytań i tematów, które wymagają dalszej dyskusji w sensie procesu synodalnego w 
przestrzeniach dyskusyjnych, które należy otworzyć. Może się to odbywać na poszczególnych poziomach 
(diecezji, instytucji, grup, a także w dialogu ekumenicznym, międzyreligijnym, społecznym itp.) 
Chodzi o ruch poszukiwania, o gotowość do zmiany, w której człowiek jest otwarty na Ducha Świętego. 
Przydałyby się do tego odpowiednie "kryteria". Sformułowanie ich w sposób zrozumiały dla 
współczesnych ludzi okazuje się zasadniczym zadaniem teologii. 

 

Synodalność nie jest celem samym w sobie, ale służy temu, by Kościół mógł jak najlepiej wypełniać swój 
mandat posługi, swoją misję w dzisiejszym świecie. Struktury mają służyć temu celowi - i ostatecznie 

"prowadzić do Chrystusa". 

 

W procesie tym ma być dalej rozwijane i pogłębiane rozumienie synodalności. Człowiek chętnie uczy się 
od innych. 
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Chodzi o kwalifikowany konsensus. Trzeba wziąć pod uwagę, że w kwestiach kościelnych pozostają 
napięcia, a nawet zasadnicze różnice zdań. Jednak w duchu hasła papieża Franciszka "jedność przeważa 
nad konfliktami" nie powinny one prowadzić do odmawiania innym członkostwa we wspólnocie Kościoła. 
W niedoskonałości, w potrzebie odkupienia i w różnorodności, jesteśmy jednak w drodze razem. 
Proces synodalny w Austrii zwraca uwagę na fakt, że poza towarzyszami w nim uczestniczącymi jest więcej 
osób, do których należy się zwrócić i zaprosić do uczestnictwa: osoby oddalone od Kościoła, migranci, 
młodzi, rodziny (we wszystkich ich formach), LGBTQIA+, osoby "na marginesie" itd. a także ci, którzy po 
prostu nie uczestniczyli w tym procesie synodalnym, choć byli do niego adresowani. 

 

Ważne są słuch, słuchanie, docenienie i zaufanie. Te postawy synodalne wskazują na duchowy wymiar 
synodalności. 
Dobrą drogę oferuje komunikacja synodalna, którą należy dalej ćwiczyć, praktykować, uczyć się - także w 
celu rozwijania synodalnej kultury dialogu, dyskusji i konfliktu. 

Praktykowana synodalność byłaby wzorem dla społeczeństwa. 
 

Podstawą drogi-wspólnoty i uczestnictwa jest powołanie chrzcielne, a więc powołanie do 
odpowiedzialnego udziału w misji. Jest to zaproszenie do aktywnego uczestnictwa, przy czym w znacznej 
większości wszystkich wypowiedzi kwestia ordynacji kobiet jest tu punktem otwartym. Natomiast w 
duszpasterstwie ochotniczym - z uwagi na obecną sytuację - należy rozważyć uczynienie go bardziej 
atrakcyjnym także dla mężczyzn 

 

Doświadczona wspólnota - zwłaszcza w parafiach - daje wsparcie, dom. To dobre miejsce do odkrywania i 

rozwijania charyzmatów. Uczestnictwo jest tu jak najbardziej możliwe, gdy nie jest ograniczone ("możliwa 
jest tylko jedna rada") lub utrudnione ("uczestnictwo nie może być uzależnione od jednej osoby"). 
Jednocześnie pozostaje wyzwaniem dla parafii, aby wypełniać swoją misję i np. być miejscem przyjęcia 
także tych, którzy nie "należą". 

 

Należy zauważyć, że wyciągając rękę do potrzebujących, samemu doświadcza się Ewangelii. Jest to 
doświadczenie wszystkich, którzy są zaangażowani w Caritas w różnych obszarach. Należy podkreślić, że 
należy zwrócić na to większą uwagę, gdyż jest to centralny element misji Kościoła. Oparte na duchu 
zaangażowanie społeczne Kościoła pokazuje również jego znaczenie dla jednostek i dla tego 
społeczeństwa. 

 

Istnieją pewne obawy, które mogą być podjęte lokalnie i realizowane w sensie wkładów do procesu 
synodalnego, np. Sprawiedliwość płci, promowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych w Kościele, 
rozszerzenie możliwości uczestnictwa w kierunku współdecydowania na wszystkich poziomach, 
zwiększony udział świeckich w liturgii, wysiłki na rzecz używania bardziej zrozumiałego języka w liturgii i 
przepowiadaniu, duszpasterskie postępowanie z osobami w różny sposób wykluczonymi z życia 
kościelnego, pogodzenie się z nadużyciami, promowanie formacji wiary i wiele innych. 
Inne problemy należy rozwiązywać na odpowiednich szczeblach kościelnych: Dostęp kobiet do święceń i 
związanych z nimi urzędów, celibat jako warunek dopuszczenia do posługi święceń, dostosowanie 
wypowiedzi doktrynalnych z uwzględnieniem stopniowego objawienia Ducha Świętego (np. moralność 
seksualna). 

Należy zaufać Duchowi Świętemu, aby tworzył zmiany, które służą życiu i żywotności jednostek i Kościoła 
jako wspólnoty. 

 

Pozostaje otwarte, czego można się spodziewać i na co liczyć w sumie po tym zachęcającym procesie 
synodalnym na różnych poziomach i w różnych jego wymiarach. 

mailto:sekretariat@bischofskonferenz.at
http://www.bischofskonferenz.at/

	RELACJA Z DOŚWIADCZENIA SYNODALNEGO
	1.1 Kamienie milowe
	1.2 Punkty zwrotne
	1.3 Wymiar duchowy
	1.3.1 Trudności
	1.3.2 Niespodzianki

	ZRÓŻNICOWANIE I TEMATYZACJA WKŁADÓW
	2.1 Towarzysze i towarzyszki
	2.2 Słuchanie i wypowiadanie się
	2.3 Świętuj
	2.4 Wspólna odpowiedzialność za wspólną misję
	2.5 Prowadzenie dialogu
	2.6 Ekumenizm
	2.7 Władza i uczestnictwo
	2.8 Rozróżnienie i decyzja
	2.9 Formacja w synodalności

	CONCLUSIO

