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1. W ślad za fazą diecezjalną, fazą kontynentalną kontynuujemy konsultacje Ludu Bożego na 
Synod 2021-2023. Głównym celem pozostaje słuchanie, kierowane fundamentalnym pytaniem, 

które zainspirowało pierwszy rok tej podróży. Pytanie to brzmi: "W jaki sposób to 'wspólne 

wędrowanie', które odbywa się dzisiaj na różnych poziomach (od lokalnego do powszechnego), 
pozwala Kościołowi głosić Ewangelię zgodnie z powierzoną mu misją; i jakie kroki Duch Święty 
zaprasza nas do podjęcia, aby wzrastać jako Kościół synodalny?" (Dokument przygotowawczy, nr 

2). To pytanie pomaga nam skupić się na bardzo ważnej kwestii: synod nie jest okazją do zajęcia się 
wszystkimi problemami Kościoła w sposób ogólny, ale raczej umieszcza je w konkretnej 
perspektywie, jaką jest poszukiwanie drogi, którą można iść razem naprzód, aby głosić Ewangelię. 
Jest to zatem zawsze kwestia "słuchania, aby iść razem". 

 

Wspólne kroczenie w tej nadchodzącej Fazie Kontynentalnej oznacza podjęcie wysiłku, aby 

szanować i cenić oryginalność każdego Kościoła lokalnego, bez narzucania wszystkim tego 

samego podejścia, jak również poszukiwanie relacji, perspektyw i dróg, które mogą być dzielone 
pomiędzy sąsiadującymi Kościołami na rozległym terytorium. 

 

Faza Diecezjalna zbudowała sieć relacji pomiędzy jednostkami i grupami aż do poziomu parafii, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej. Faza Kontynentalna ma na celu 

poszerzenie tej dynamiki, inwestując w relacje pomiędzy sąsiednimi Kościołami i Konferencjami 
Biskupów, w ramach tego, co określiliśmy mianem "kontynentów", nawet jeśli nie należy tego 
rozumieć w sensie ściśle geograficznym. 

 

Wewnętrzna grupa zadaniowa Sekretariatu Generalnego ściśle towarzyszy każdemu kontynentowi, 
nie po to, aby narzucić identyczny model dla wszystkich, co nie jest celem, ale raczej po to, aby 
każdy kontynent znalazł podejście dostosowane do swoich warunków, aby stworzyć możliwość 
wymiany, porównania i kontrastu. 

 

2. Wielką nowością Synodu 2021-2023 jest więc to, że konsultacja odbywa się również poprzez 
dialog między Kościołem powszechnym a Kościołami lokalnymi. W istocie, na tym właśnie 
polega specyfika fazy kontynentalnej. Synod nie jest procesem stopniowej abstrakcji, która 

stopniowo odrywa się od rzeczywistości, ale jest to kolisty proces dialogu. Chcemy, aby 

pomiędzy tymi, którzy są zaproszeni do słuchania, a tymi, którzy są słuchani, istniało koło 
"tam i z powrotem", oczywiście w ramach możliwości, z wielką gotowością ze strony Sekretariatu 
Generalnego do uczenia się na podstawie tego, co jest odbierane, a nawet do rewidowania sposobu 
działania. Ale jak konkretnie będzie przebiegał ten dialog podczas fazy kontynentalnej? 

 

a. Punktem wyjścia są składki, które Sekretariat Generalny Synodu otrzymał od Fazy 
Diecezjalnej. 

b. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania tekstu, który jest owocem wysłuchania tych 
wszystkich głosów: Dokumentu dla Fazy Kontynentalnej (DCP). Jest to delikatne zadanie: 

musi on nie tylko odzwierciedlać wszystkie głosy, które usłyszeliśmy, ale także wybrać (a 
raczej rozeznać) kluczowe punkty, które wyłaniają się z konsultacji w odniesieniu do 
fundamentalnego pytania Synodu. O tym DCP będę mówił bardziej szczegółowo za chwilę. 

https://www.synod.va/en/news/the-preparatory-document.html
https://www.synod.va/en/news/the-preparatory-document.html


c. Po opracowaniu i zatwierdzeniu, ten DCP zostanie odesłany do wszystkich diecezji i 
konferencji episkopatu. Nie chodzi tu o powtórzenie tego, co zostało zrobione podczas 
Fazy Diecezjalnej. Konferencje Biskupów podzieliły się swoimi doświadczeniami; teraz są 
wezwane do tego, aby poprzez DCP zobaczyć, jak ich doświadczenia porównują się i 
kontrastują z doświadczeniami innych Kościołów partykularnych na świecie, w procesie, 
którego kulminacją są Spotkania Kontynentalne. 

d. Procesowi temu przyświeca konkretny cel: rozpoznanie w ramach DCP intuicji, na które 

należy zwrócić uwagę z ich kontynentalnej perspektywy oraz pytań, którymi należy się 
zająć. Przede wszystkim jednak najbardziej ambitnym, a więc i najtrudniejszym celem jest 

określenie priorytetów. 
e. Mamy nadzieję, że Zgromadzenia Kontynentalne będą miały również strukturę dialogiczną. 

Będą obejmowały fazę w Zgromadzeniu Eklezjalnym, z bogatą reprezentacją wszystkich 
składników ludu Bożego. Następnie będzie miała miejsce faza w Zgromadzeniu 

Episkopalnym. W perspektywie "okrągłości" i dialogu, mamy nadzieję, że po 
Zgromadzeniu Kontynentalnym, biskupi znajdą sposób, aby "zwrócić" tekst całemu 
Ludowi Bożemu przed wysłaniem go do Sekretariatu Generalnego, aby został on 
potwierdzony przez jak najszerszy i świadomy konsensus eklezjalny. 

f. Z syntez powstałych na poziomie kontynentalnym zostanie następnie sporządzone 
Instrumentum laboris, które w praktyce nakreśli porządek obrad Zgromadzenia 
Synodalnego w październiku 2023 r. 

 

3. W świetle dynamiki, którą właśnie przedstawiliśmy, jest jasne, że DCP jest kluczowym 
narzędziem dialogu, zarówno między Kościołami lokalnymi, jak i z Kościołem powszechnym. 
Tekst jest i powinien pozostać narzędziem: to, co naprawdę się liczy, to nawiązanie relacji, 

zaangażowanie w dialog i określenie priorytetów. 
 

Co więcej: proces redagowania DCP nie jest czystą syntezą czy destylacją otrzymanego materiału, 
ponieważ nawet maszyna produkuje ogólną listę najbardziej powtarzających się terminów. Proces 
opracowywania DCP jest raczej podróżą słuchania Ducha Świętego i wspólnego rozeznawania: 

będzie przebiegał w atmosferze modlitwy, słuchania Słowa Bożego, wspólnego świętowania i 
dzielenia się chwilami ciszy. 

 

Praca nad przygotowaniem DCP została powierzona grupie składającej się z Sekretarza 
Generalnego (kard. Grech), podsekretarzy i niektórych urzędników Sekretariatu Generalnego 
Synodu, jak również członków Komitetu Koordynacyjnego, oprócz 25 innych osób, wybranych w 

taki sposób, aby zapewnić pewną różnorodność pod względem pochodzenia geograficznego, 
roli kościelnej (księża diecezjalni, zakonnicy i zakonnice, świeccy) oraz płci. Ci 25 "eksperci" nie 

zostali wybrani po to, aby wnieść swoje pomysły do DCP, ale aby być narzędziem, poprzez które 
głos Ludu Bożego ze wszystkich części świata może być słyszany. Jest to rola służby. 

 

W szczególności dokumenty otrzymane z całego świata zostały podzielone i przydzielone w taki 
sposób, że każdy z nich będzie czytany kilkakrotnie przez różne osoby, a zatem z różnych 
perspektyw. Każda osoba sporządzi dla każdego przeczytanego dokumentu arkusz podsumowujący 
oraz arkusz analizy lub podsumowania, podkreślając to, co wydaje się szczególnie istotne. Ważne 
jest nie tylko to, co pojawia się najczęściej. Może to być również coś, co pojawia się tylko w 
jednym wkładzie, ale co rzuca nowe światło na sprawy, czyni je jaśniejszymi lub nawet otwiera 
obiecującą drogę naprzód. 

 

Od 21 września 2022 roku cała grupa spotka się na dwa tygodnie wspólnej pracy, która będzie 
składała się z trzech etapów: 

 
a. Najpierw porównamy wyniki różnych odczytów, aby uzyskać ogólny zarys, a raczej 

wydobyć coraz wyraźniej najgłębsze rdzenie i najistotniejsze elementy, 



zgodnie z kryteriami, które właśnie przedstawiłem. Na tej podstawie zostanie sporządzony 
pierwszy projekt DCP. 

b. Drugi etap to etap pisania: każdy zostanie poproszony o dostarczenie części tekstu 
odnoszących się do różnych zidentyfikowanych jąder. W celu zapewnienia jednorodności 
tekstu, ostateczne opracowanie zostanie powierzone dwóm redaktorom (kobieta i 

mężczyzna, oboje świeccy) i będzie dokonywane jednocześnie w dwóch językach (włoskim 
i angielskim). Jest to pierwsza taka sytuacja, ale takie postępowanie gwarantuje stopniowe 

udoskonalanie tekstu poza idiosynkratycznymi przejawami jednej kultury. 

c. Ostatnim etapem jest weryfikacja i zatwierdzenie, poprzez osobiste i zbiorowe ponowne 

odczytanie tekstu na głos, w którym wezmą udział ci, którzy są ostatecznie odpowiedzialni 

za tekst, a mianowicie Rada Zwyczajna Sekretariatu Generalnego, jak również niektórzy 
członkowie czterech Komisji ukonstytuowanych w Sekretariacie Generalnym, aby służyć 
podróży synodalnej (którzy będą uczestniczyć na odległość). 

Zrobimy wszystko, aby DCP był gotowy do końca października, przynajmniej w głównych 
językach. Jesteśmy świadomi, że proces ten ma swoje ograniczenia, z których najważniejszym jest 
czas. Jest to jednak również proces innowacyjny, a nawet pionierski: to konsultacje w ramach 

dialogu, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Tekst DCP, po jego opracowaniu, zostanie 
ponownie powierzony refleksji i modlitwie całego Ludu Bożego oraz jego zmysłowi wiary (sensus 

fidei). To nas uspokaja. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby spróbować iść razem. 
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