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Chciałbym  podziękować  całemu  Ludowi  Bożemu,  który  uczestniczył.

Obecnie  przeżywamy  pierwszą  fazę  procesu  synodalnego,  kończącą  się  dwoma  decydującymi  
momentami:  naradą  Ludu  Bożego  w  Kościołach  partykularnych  oraz  rozeznaniem  pasterzy  w  
Konferencjach  Episkopatów.  Opierając  się  na  syntezach  Konferencji  Episkopatów,  Sekretariat  Synodu  
wraz  z  wykwalifikowaną  grupą  ekspertów  spotka  się  wkrótce,  aby  opracować  syntezę,  która  rozpocznie  
fazę  kontynentalną.

W  każdym  razie  zwracam  się  dziś  do  was  wszystkich  i  do  tych,  którzy  podążają  za  nami  z  domu,  z  
poczuciem  wdzięczności  i  wielką  nadzieją  na  przyszłość  Kościoła  synodalnego.  Niezależnie  od  treści,  
które  wyłonią  się  z  lektury  syntez,  doświadczenia  zasłyszane  lub  przeżyte  ukazują  Kościół,  który  żyje,  
potrzebuje  autentyczności,  uzdrowienia  i  który  coraz  bardziej  pragnie  być  wspólnotą  celebrującą  i  
głoszącą  radość  Ewangelii ,  ucząc  się  wspólnej  podróży  i  rozeznawania.

Spotykamy  się  rok  po  konferencji  prasowej  prezentującej  XVI  Zgromadzenie  Synodu.  W  tym  czasie  
proces  synodalny  wydawał  się  być  pustą  kartą  powierzoną  rozeznawaniu  w  Duchu  Kościołów  lokalnych.  
Dziś  możemy  dać  pewien  wgląd  w  podróż,  która  została  odbyta.

Ale  rozeznanie  trwa  nadal  w  Zgromadzeniach  Biskupów,  które  są  zasadą  jedności  swoich  Kościołów.  
Wielu  twierdzi,  że  syntezy  Konferencji  Episkopatów  będą  grobem

Nie  łudzimy  się,  że  zasada  konsultacji  była  stosowana  z  taką  samą  starannością  we  wszystkich  
Kościołach:  jesteśmy  na  początku  drogi  kościelnej,  która  wymaga  cierpliwości,  prosi  o  świadomość,  że  
każdy  staje  się  uczestnikiem,  każdy  zgodnie  ze  swoim  lub  jej  kondycji  i  funkcji  w  życiu  kościelnym,  a  
zatem  na  drodze  synodalnej.  Ważne  jest,  aby  pokazać  i  nadal  pokazywać,  że  droga  Kościoła  zaczyna  się  
i  czerpie  siłę  ze  słuchania.

Właśnie  dlatego,  że  nikt  w  Kościele  nie  ma  wyłącznego  roszczenia  do  prawdy,  konsultacja  z  Ludem  
Bożym  wymaga  rozeznania.  Aby  zrozumieć  proces  synodalny,  musimy  pomyśleć  o  płodnej  kolistości  
proroctwa  i  rozeznania.  Jeśli  wszyscy  są  prorokami  Ludu  Bożego  (por.  Lb  11,29),  nie  wszystko,  co  zostało  
powiedziane,  jest  głosem  Ducha:  w  dźwięku  głosów  należy  uchwycić  głos  Ducha.  Na  tym  polega  funkcja  
rozeznania,  która  działa  już  w  procesie  słuchania,  kiedy  wspólnota  zbiega  się  w  pewnym  punkcie.  
Chodzi  o  posiadanie  pełnej  inteligencji  tego,  co  Duch  mówi  do  Kościoła  poprzez  proces  pogłębionej  
lektury,  który  przypomina  proces  dekantacji.  Pewność  tego,  co  Duch  mówi  do  Kościoła,  daje  tylko  
wspólne  słuchanie  (sentire  insieme),  a  nawet  zgoda  (con-sentire),  zbieżność  wiary  Ludu  Bożego,  która  
dokonuje  się  poprzez  wzajemne  słuchanie.

Właśnie  w  tych  konsultacjach  objawia  się  natura  Kościoła  synodalnego  jako  „wspólnego  wędrowania”  
Ludu  Bożego.  Otrzymane  syntezy  pokażą,  jak  bardzo  ta  zasada  (styl)  kościelna  była  realizowana  w  
kościołach  lokalnych,  a  na  podstawie  wyników  zrozumiemy,  o  ile  więcej  możemy  pracować,  aby  wszyscy  
byli  bardziej  odpowiedzialni  i  zaangażowani.
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Obecny  proces  synodalny  kieruje  się  tą  zasadą  obiegu  zamkniętego,  gwarantowaną  przez  akt,  który  sprawia,  że  
działa  on  w  doświadczeniu  kościelnym:  zasada  restytucji  Kościołom,  która  zostanie

Ten  dalszy  poziom  rozeznania  nie  może  być  w  żaden  sposób  sprowadzony  do  celebracji  zgromadzenia  
kościelnego.  Dlatego  konieczne  jest,  aby  zasada  cyrkularności  została  urzeczywistniona  poprzez  akt  przywrócenia  
syntezy  nie  Zgromadzeniu,  ale  Kościołom  partykularnym.  Tam  odbyły  się  konsultacje,  tam  Dokument  powraca.  
Ta  restytucja  gwarantuje  szacunek  uczestnikom  procesu  synodalnego:  rzeczywiście,  oddając  przedmiotowi  
konsultacji  owoc  ich  słuchania,  każdy  Kościół  partykularny  ma  możliwość  zareagowania  innym  wybitnym  aktem  
eklezjalnym:  aktem  przyjęcia.  Tym  aktem  każdy  Kościół  przyswaja  sobie  dokument  i  jego  treść  oraz  ocenia  swoją  
zgodność  ze  swoją  tożsamością  jako  Kościoła,  który  jest  powołany  do  wcielania  w  miejsce  Ewangelii  Chrystusa.  Z  
tego  powodu  każdy  biskup  jest  proszony  o  przedstawienie  syntezy  swojemu  Kościołowi  i  uważne  jej  przeczytanie  
przynajmniej  w  organach  uczestniczących  oraz  o  opracowanie  wraz  z  zespołem  synodalnym  wszelkich  uwag,  
które  mają  być  przekazane  Konferencji  Episkopatu  lub  do  Sekretariatu  Zgromadzenia  Kontynentalnego.

proroctwa.  Nadszedł  czas,  aby  przezwyciężyć  tę  podejrzliwość,  to  zastrzeżenie,  które  z  pewnością  ma  swoje  
uzasadnienie  historyczne,  ale  które  kontrastuje  z  naturą  Kościoła,  który  jest  „sakramentem  jedności”,  to  znaczy  
ludem  świętym  zjednoczonym  i  uporządkowanym  pod  przewodnictwem  biskupów” (SC  26).  Jeśli  Kościół  jest  
ciałem  Kościołów,  ponieważ  każdy  Kościół  jest  taki,  ponieważ  biskup  jest  nosicielem  gałęzi  apostolskości  (por.  LG  
20),  musimy  ufać  sobie  nawzajem,  a  nie  przeciwstawiać  się  Kościołowi  ludowemu  Kościołowi  hierarchicznemu ,  
ale  czyniąc  dynamiczne  i  owocne  relacje  w  Kościele:  każdej  porcji  Populi  Dei  z  jej  biskupem  i  prezbiterem,  a  także  
wszystkich  biskupów  między  sobą  oraz  z  Biskupem  Rzymu,  "widzialną  zasadą  i  fundamentem  jedności  biskupów  
i  tłumu  wiernych”,  ale  także  wszystkich  Kościołów  (por.  LG  23).

realizowanych  w  nadchodzących  miesiącach.  Dzięki  konsultacjom  z  Ludem  Bożym  i  rozeznaniu  Konferencji  
Episkopatów  Sekretariat  Synodu  będzie  mógł  przygotować  syntezę,  która  mogłaby  stać  się  instrumentem  laboris  
dla  obchodzonego  w  Rzymie  zgromadzenia.  Zamiast  tego  pożądane  było  włączenie  poziomu  kontynentalnego,  
aby  zapewnić  jeszcze  większy  szacunek  dla  konsultacji  Ludu  Bożego.  Aby  zapobiec  zubożeniu  przez  różne  etapy  
tego,  co  Duch  Święty  powiedział  Kościołom  podczas  konsultacji,  zaplanowano  ten  kolejny  moment  rozeznania,  w  
którym  Zgromadzenia  kontynentalne  są  wezwane  do  ponownego  odczytania  syntezy  opracowanej  przez  
Sekretariat  Synodu,  wskazując,  czy  w  rzeczywistości  wyraża  horyzont  synodalny,  który  pojawił  się  w  Kościołach  
partykularnych  tego  kontynentu.

W  konsekwencji  Zgromadzenie  kontynentalne  będzie  mogło  rozpocząć  zadanie  krytycznego  odczytania  syntezy  
na  podstawie  obserwacji  pochodzących  z  Kościołów.  Każdy  może  sobie  uświadomić,  jak  akt  restytucji  jest  w  
stanie  uruchomić  dynamikę  synodalną  poprzez  cykliczność  między  podmiotami  i  szczeblami  życia  kościelnego.  
Jesteśmy  przekonani,  że  pomimo  trudności  w  przełożeniu  stylu  synodalnego  na  czyn,  w  którym  wszyscy  jesteśmy  
praktykantami,  widać  już  oznaki  zmiany  mentalności.
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