
Wszyscy,  którzy  doświadczyli  słuchania  i  dialogu  zgodnie  z  proponowaną  synodalną  metodą  konwersacji  
duchowej,  świadczą  o  otrzymanej  radości,  wdzięczności  za  możliwość  wysłuchania  ich  głosu  i  pragnieniu  
kontynuowania  tej  drogi  synodalności.  Coś  się  dzieje,  co  już  przynosi  owoce  na  ziemi  i  co  będzie  trwać  dalej1.  
Jestem  bardzo  przekonany  o  kontynuacji  Synodu,  ponieważ  wieje  Duch.  Obawy,  napięcia  i  opory,  które  są  
naturalnie  wyrażane,  są  częścią  wszystkich  procesów  duchowego  rozeznania.

Cała  ta  droga  synodalna  była  możliwa  dzięki  niesamowitej  mobilizacji  narodowych  i  diecezjalnych  zespołów  
synodalnych  (składających  się  generalnie,  zgodnie  z  naszą  sugestią,  zarówno  z  mężczyzn,  jak  i  kobiet,

Jestem  szczególnie  poruszony  i  naznaczony  sposobem,  w  jaki  kraje  o  niezwykle  trudnej  sytuacji  społeczno-
politycznej  zaangażowały  się  w  proces  synodalny.  Aby  przeczytać  streszczenia  synodalne  krajów  takich  jak  
Nikaragua,  Ukraina,  Haiti,  Birma,  Liban,  Republika  Środkowoafrykańska  –  a  niestety  można  wymienić  wiele  
innych  w  naszym  borykającym  się  z  tyloma  kryzysami  świecie  –  poznać  historie  inicjatyw,  które  zrealizowali  na  
rzecz  konsultację  synodalną  pomimo  wszelkich  przeszkód  i  wysłuchanie  głosów  ochrzczonych  z  tych  krajów  
przeżywających  trudności.  Ich  radości  i  smutki,  ich  marzenia  i  tak  szczerze  wyrażane  poglądy  na  Kościół  są  
doświadczeniem  działania  Ducha  Świętego  w  życiu  wspólnot  chrześcijańskich  na  wszystkich  kontynentach.  Nasza  
misja  w  Sekretariacie  Synodu,  poprzez  wszystkie  nasze  spotkania,  czy  to  spotkania  online,  czy  w  terenie,  
naprawdę  dała  mi  możliwość  kontemplowania  sposobu,  w  jaki  duch  synodalności  rozwijał  się  coraz  bardziej  w  
ciągu  miesięcy  w  Kościołach  lokalnych  poprzez  liczne  inicjatywy  i  spotkania  synodalne.  Strona  internetowa  https://
www.synodresources.org/  odegrała  również  istotną  rolę  jako  platforma  wymiany  inicjatyw  i  dobrych  praktyk.

Od  czasu  ogłoszenia  procesu  synodalnego  w  maju  2021  r.  z  kard.  Mario  Grech  i  bp  Luis  Marin  de  San  Martin,  
staraliśmy  się  nawiązać  dialog  ze  wszystkimi  Kościołami  lokalnymi,  w  szczególności  z  Konferencjami  Biskupów  
poprzez  serię  grup  fokusowych  i  spotkań  twarzą  w  twarz.  Mieliśmy  również  liczne  spotkania  i  kontakty  z  ruchami,  
wspólnotami  religijnymi,  organami  i  sieciami  kościelnymi,  a  także  z  dykasteriami  Kurii  Rzymskiej.  Dziś  mogę  być  
świadkiem  imponującego  rozmachu  na  całym  świecie  w  odpowiedzi  na  wezwanie  papieża  Franciszka  do  udziału  
w  Synodzie.

Fragment  syntezy  Konferencji  Episkopatu  Hiszpanii:  „Na  koniec  grupy  chciały  wyrazić  swoją  głęboką  wdzięczność  
za  to,  czego  doświadczyły:  chwili  łaski,  opartej  na  aktywnym  i  pełnym  szacunku  wzajemnym  słuchaniu,  na  otwartości  
na  szczerą  dyskusję,  na  dzieleniu  się  satysfakcjonujących  doświadczeń  i  konstruktywnej  wymiany.  (...)  Braterski  
dialog  i  wspólna  refleksja  dały  nam  nadzieję  i  entuzjazm  oraz  były  okazją  do  ożywienia  wspólnoty  poprzez  wyrażenie  
chęci  dalszego  wspólnego  kroczenia”.

Świadek  s.  Nathalie  Becquart  XMCJ,  Podsekretarz  Sekretariatu  Generalnego  Synodu

Pierwsza  faza  Synodu  wzbudziła  w  Kościołach  lokalnych  wielkie  pragnienie  podążania  drogą  
synodalności”
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kapłanów,  świeckich  i  zakonników),  którzy  włożyli  dużo  energii  i  kreatywności,  aby  animować  i  towarzyszyć  
procesowi  synodalnemu,  szkolić  animatorów  grup  synodalnych  oraz  przygotowywać  zgromadzenia  synodalne  i  
syntezy  poprzez  proces  modlitwy  i  rozeznania.

Należy  również  podkreślić,  że  skoro  Synod  dał  początek  jakiejś  formie  wspólnego  doświadczenia  na  całym  
świecie,  to  każda  rzeczywistość  kościelna  wkroczyła  w  ten  proces  we  własnym  tempie  i  zgodnie  z  własnym  
punktem  wyjścia,  zależnie  od  swojej  specyficznej  sytuacji  i  kultury.  Niektórzy,  którzy  mają  już  długie  doświadczenie  
w  dynamice  synodalnej  –  na  przykład  wspólnoty  zakonne,  które  w  jakiś  sposób  mają  synodalność  w  swoim  DNA  
lub  kraje,  w  których  odbywały  się  liczne  synody  diecezjalne,  a  nawet  sobory  plenarne  –  czasami  wyrażali  pewną  
formę  wątpliwości.  Dla  innych  krajów  podejście  to  było  bardzo  nowe  i  często  wzbudzało  wiele  entuzjazmu.  Ale  
można  odnieść  wrażenie,  że  w  pierwszym  roku  Synodu  wszyscy  poszli  o  krok  dalej.  Synodalność  to  stopniowy  
proces  uczenia  się,  uczenie  się  przez  działanie,  które  zaczyna  się  od  rzeczywistości.  Musimy  zaakceptować,  że  to  
wymaga  czasu  i  że  sama  ścieżka  jest  już  celem.

Bardzo  wyraźnie  widać,  że  ten  pierwszy  etap  Synodu  stanowił  bardzo  praktyczną  szkołę  synodalności,  
umożliwiającą  dużej  liczbie  osób  bardziej  osobiste  i  wspólnotowe  zintegrowanie  tego,  jak  bardzo  synodalność  
jest  prawdziwym  Bożym  wezwaniem  dla  Kościoła  trzeciego  tysiąclecia  i  przyjęcie  podjąć  wyzwanie  stawania  się  
coraz  bardziej  Kościołem  słuchania  i  dialogu.

Wyzwaniem  na  otwarciu  tej  nowej  fazy  kontynentalnej  jest  zatem  kontynuowanie  nawrócenia  synodalnego  na  
wszystkich  poziomach  –  „synodalizacja”  wszystkich  rzeczywistości  kościelnych  –  która  wymaga  prawdziwej  
zmiany  mentalności,  a  także  nowych  sposobów  przeżywania  życia  i  misji  w  Kościół  jako  bracia  i  siostry  w  
Chrystusie,  odziani  w  równą  godność.  Wymaga  to  między  innymi  treningu  słuchania,  rozeznawania  i  pracy  
zespołowej.  I  nie  można  tego  zrobić  bez  młodych  ludzi,  kobiet,  najbiedniejszych  i  najbardziej  cierpiących  –  
zwłaszcza  ofiar  nadużyć  –  których  głosy  musimy  nadal  słyszeć  i  angażować  w  ten  proces  rozeznawania,  ponieważ  
są  one  siłą  napędową  synodalności.

przez  tyle  złamań  i  cierpień.

§  206,  że  „posługa  młodzieży  może  być  tylko  synodalna”  –  odzwierciedla  dziś  nie  tylko  to,  o  co  prosili  młodzi  
ludzie,  ale  szerzej  to,  co  cały  Lud  Boży  powiedział  w  tych  konsultacjach.

Uderza  mnie,  czytając  te  wszystkie  syntezy,  ich  bardzo  szczery  styl,  który  nie  waha  się  nazwać  nie  tylko  dobrych  
doświadczeń  „wspólnego  chodzenia”,  które  już  się  przeżywa,  ale  także  bez  dwuznaczności  potępić  prawdziwe  
przeszkody  i  trudności.  Wszystkie  te  podsumowania  dają  nam  bardzo  bogaty  obraz  konkretnego  życia  wspólnot  
chrześcijańskich  na  całym  świecie,  które  pragną  być  coraz  bardziej  misyjne  i  wierne  Ewangelii,  aby  służyć  
dzisiejszemu  światu,  który  jest  naznaczony

Na  zakończenie  pragnę  podzielić  się  radością,  że  to  doświadczenie  synodalne  pozwoliło  wielu  uświadomić  sobie  
mocniej,  że  Kościół  jest  naprawdę  Ludem  Bożym  w  różnorodności  jego  członków,  wszystkich  powołanych  do  
wspólnego  kroczenia  jako  uczniowie  misjonarze.  Słyszałem  na  wiele  sposobów  bardzo  silne  pragnienie  Kościoła  
bardziej  synodalnego,  bardziej  braterskiego,  bardziej  misyjnego,  bardziej  przyjaznego  i  inkluzywnego  na  tle  
wielkiego  potępienia  klerykalizmu.  To  uświadomiło  mi,  że  to  wezwanie  do  synodalności  misyjnej,  które  było  
głównym  owocem  Synodu  o  Młodych  Ludziach  –  które  doprowadziło  do  tego,  że  papież  Franciszek  napisał  w  Christus  Vivit
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