
Perspektywy

Nie  ma  wątpliwości,  że  od  Ducha  Świętego  proces  ten  nabiera  ogromnej,  prawdziwie  rewolucyjnej  siły.

•  I  dzięki  tym,  którzy  spoza  Kościoła  prowadzą  z  nami  dialog  z  dobrą  wolą.  Bracia  innych  religii,  tylu  
niewierzących...  Dziękuję  wszystkim,  którzy  myślą  bardziej  o  tym,  co  łączy,  niż  co  dzieli.

•  Łączy  nas  z  Chrystusem  i  naszymi  braćmi  i  siostrami.  Podsumowałem  to  w  wyrażeniu:

•  Dziękuję  także  mediom,  które  nie  tylko  ograniczyły  się  do  reportaży,  ale  były  w  stanie  towarzyszyć  temu  
bezprecedensowemu  procesowi  historycznemu,  odzwierciedlając  ogromną  kreatywność,  która  została  
pokazana  i  pomagając  nam  w  naszym  zadaniu.

a.  To  proces  duchowy.  W  Duchu  Świętym .  Nie  chodzi  więc  przede  wszystkim  o  zmianę  struktur  (to  będzie  w  
konsekwencji),  szczegółowe  programowanie,  głęboką  akademicką  refleksję,  a  tym  bardziej  o  dzielenie  się  władzą  
czy  marketing  na  rzecz  osobistej  lub  grupowej  promocji.  Chodzi  o  spójne  życie  naszej  wiary  chrześcijańskiej  i  jej  
świadectwo.  Zatem:

Moja  ocena  jest  stanowcza  i  wyraźnie  pozytywna.

•  Musi  dbać  o  wymiar  modlitwy,  zarówno  osobisty,  jak  i  wspólnotowy.

2.  Ocena

„Synodalność  oznacza  więcej  Chrystusa  i  więcej  Kościoła”.

•  Osobiście:  wzbogaciło  mnie  jako  chrześcijanina,  zakonnika  i  biskupa;  sprawiła,  że  wzrastałem  w  miłości  do  
Kościoła;  pomogło  mi  z  entuzjazmem  przeżywać  moją  służbę  i  odpowiedzialność.

niebezpieczeństwo  zarówno  „spirytualizmu”,  jak  i  „socjologizmu”.

•  Uważam,  że  znajdujemy  się  w  nieodwracalnym  procesie,  z  różnymi  prędkościami,  pełnymi  niuansów  i  
wymagającym  wyjaśnienia,  ale  bez  odwrotu.  Stopniowo  przejmuje,  oczyszcza  się,  odnawia  i  reformuje  
Kościół.

•  W  swej  istocie  ma  prawdziwą  miłość:  do  Boga,  do  Kościoła,  do  ludzkości.  Unika

przekształcać".

•  Przede  wszystkim  chciałbym  podziękować  wszystkim,  którzy  z  różnych  wrażliwości,  różnych  mentalności,  
różnych  opcji  i  różnych  kultur  byli  zaangażowani  w  ten  proces.  Jest  to  piękne  doświadczenie  eklezjalności,  
ze  wszystkim,  co  ma  w  jedności  i  wielości:  jedności  wielopostaciowej.

Pod  koniec  fazy  diecezjalnej  i  na  początku  fazy  kontynentalnej  chciałbym  skomentować  pięć  wymiarów  synodalności,  
które  zostały  podkreślone  i  które  moim  zdaniem  powinny  być  brane  pod  uwagę.

3.

•  Otwiera  nas  na  dynamizm  ewangelizacyjny:  cztery  czasowniki:  „wychodzić”,  „ryzykować”,  „świadać”,  „być
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d.  Jest  to  proces  integrujący.  Zakończony  właśnie  etap  diecezjalny,  dopiero  rozpoczęty  etap  kontynentalny,  przyszłe  
celebracje  Zgromadzenia  Synodu  Biskupów  są  wydarzeniami,  które  wpisują  się  w  jeden  proces  synodalny,  który  
należy  do  tożsamości  kościelnej:  do  bytu,  działania  i  stylu  z  kościoła.  Wszystkie  konkretne  przejawy  lub  formy,  w  
których  wyraża  się  synodalność,  nie  mogą  i  nie  mogą  być  postrzegane  jako  wydarzenia  izolowane  i  oderwane.  Z  
tego  powodu:

Pytanie:  Czy  żyjemy  wymiarem  „procesu”,  czy  idziemy  naprzód  w  integracji  na  wszystkich  poziomach,  czy  też  
zadowalamy  się  tworzeniem  elit,  zarówno  duchownych,  jak  i  świeckich?

c.  To  otwarty  proces.  To  kwestia  słuchania,  rozeznawania  i  podejmowania  decyzji.  Nie  po  to,  by  rozmyć  własną  
odpowiedzialność,  ale  po  to,  by  była  to  prawdziwa  odpowiedź  na  Boże  wezwanie,  na  to,  czego  Bóg  chce.  Zauważyłem  
powszechne  pragnienie  swobodnego  wyrażania  siebie,  bez  strachu.  Ale  zdaję  sobie  również  sprawę  z  potrzeby  
poprawy  naszego  słuchania  (które  nie  jest  tylko  „słyszeniem”),  a  przede  wszystkim  naszego  rozeznania.  Wtedy  
będziemy  mogli  podejmować  decyzje  na  wszystkich  poziomach.

Pytanie:  Czy  wszystko,  co  jest  prawdziwie  ludzkie,  odbija  się  echem  w  naszych  sercach,  o  co  prosił  nas  Sobór  (por.  
Gaudium  et  spes,  1)?

•  Musimy  także  iść  naprzód  w  stosunkach  między  Kościołami  lokalnymi  a  krajowymi  organami  kontynentalnymi  
oraz  między  Kościołami  lokalnymi  między  sobą  iw  Kościele  powszechnym.

•  Rozeznawać:  poszukiwanie  przede  wszystkim  dobra  Kościoła  tu  i  teraz  (czas,  miejsce,  kultura).
•  Słuchanie  wszystkich  (Lud  Boży  ma  nieomylność  „in  credendo”).

mi.  To  dynamiczny  proces.  To  się  nigdy  nie  kończy.  Tak  więc  syntezy  i  zgromadzenia  diecezjalne  czy  narodowe  nie  
są  punktem  dojścia,  ale  impulsem  zachęcającym  do  dalszego  postępu.  O  tych  dokumentach-syntezach  nie  należy  
zapominać,  gdy  zostały  już  napisane  i  rozesłane,  ale  mogą  i  powinny  być  rozwijane  na  wszystkich  poziomach  (parafia,  
diecezja,  konferencja  biskupów),  ponieważ  wyznaczają  drogę  i  stwarzają  wielkie  możliwości  odnowy.

i  nie  mniej.  Szczególnie  konieczne  jest  przezwyciężenie  klerykalizmu.

Pytanie:  Czy  Duch  Święty  jest  rzeczywiście  obecny  w  tym  procesie,  czy  jesteśmy  na  Niego  otwarci  i  czy  
pozwalamy,  by  On  nas  rzucał  wyzwanie?

•  Decyduj:  każdy  zgodnie  ze  szczególnym  bogactwem  swojego  charyzmatu  i  powołania.  Już  nie

„Wędrówka  razem”  jest  czymś  empirycznym  i  codziennym,  co  prowadzi  nas  do  porzucenia  przestrzeni  rzekomego  
bezpieczeństwa,  separacji.

•  Synody  krajowe  lub  lokalne,  zgromadzenia,  rady  duszpasterskie  na  różnych  szczeblach,  dykasterie  Kurii  
Rzymskiej  itd.  to  struktury,  które  zachowują  swoją  tożsamość,  ale  nabierają  prawdziwego  znaczenia  tylko  
wtedy,  gdy  są  zintegrowane  z  całością  kościelną.

Pytanie:  Czy  możemy  swobodnie  wyrażać  siebie  w  Kościele,  tak  jak  robią  to  jego  członkowie  w  rodzinie?  Czy  umiemy  
prowadzić  dialog  (por.  św.  Paweł  VI,  Ecclesiam  suam)?  Czy  umiemy  rozeznać  wolę  Bożą,  a  nie  własną?

b.  To  proces  solidarności.  Nie  oddala  nas  od  obecnej  rzeczywistości,  ale  wciąga  nas  w  świat.  W  obliczu  kontrastów,  
niesprawiedliwości,  krwawiących  nierówności,  nietolerancji  warto  przypomnieć  słowa  1  Kor  12,26,  które  
zapoczątkowały  orędzie  skierowane  przez  Konferencję  Episkopatu  Brazylii  do  pielgrzymującego  Kościoła  w  Nikaragui.  
„Jeśli  jeden  członek  ciała  cierpi,  cierpi  całe  ciało”.  Nie  zapominajmy  o  tym.  Proces  synodalny  uświadomił  nam,  że  
musimy  odzyskać  podstawowe  braterstwo,  które  wypływa  z  obrazu  Boga  w  każdym  człowieku  (por.  Franciszek,  
Fratelli  tutti,  8).  Tym  samym  rozszerzono  pojęcie  „towarzyszy  w  drodze”.  Podobnie  jak  pojęcie  „peryferii”.
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Pytanie:  Jak  podchodzimy  do  przyszłości  na  poziomie  lokalnym,  narodowym  i  powszechnym  po  etapie  
diecezjalnym  i  czy  podejmujemy  konkretne  decyzje,  w  których  wyraża  się  synodalny  wymiar  Kościoła?

Jesteśmy  świadomi  ogromnych  możliwości,  jakie  oferuje  synodalność.  Nie  powinniśmy  być  przerażeni  różnymi  
prędkościami,  ani  też  nie  powinniśmy  dążyć  do  osiągnięcia  natychmiastowych  rezultatów;  ważne  jest,  aby  
przyjąć  nowy,  bardziej  spójny  sposób  bycia  Kościołem,  idąc  spokojnie  drogą  odnowy  i  nadziei.  Jeśli  to  możliwe,  
z  entuzjazmem.

Kończę  przywołując  kilka  pięknych  słów  św.  Jana  XXIII,  które  możemy  odnieść  do  tego  ekscytującego  zadania,  
w  które  jesteśmy  zaangażowani:  „Musimy  zawsze  myśleć  szeroko  i  patrzeć  wysoko  i  daleko”.
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