
 
 

 

Przemówienie kard. Jean-Claude'a Hollericha, sprawozdawcy generalnego XVI 

Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 
 

 

W dniach 09-10 października ubiegłego roku papież Franciszek otworzył obecny proces synodalny 
na poziomie uniwersalnym, zwołując Kościół na synod. Od tego czasu na całym świecie odbyły się 
setki tysięcy spotkań (rozmowy duchowe, spotkania dialogowe i modlitewne, konferencje... ) na 

różnych poziomach (parafialnym, diecezjalnym, narodowym... a także w sferze cyfrowej) i 
angażujących rzeczywistości eklezjalne różnego rodzaju: od grup parafialnych, zgromadzeń 
zakonnych, stowarzyszeń wiernych, grup zawodowych, grup nieformalnych... 

Imponujące było odkrycie entuzjazmu i kreatywności wszystkich tych grup. Już od pierwszych 
tygodni było jasne, że Duch Święty działa! 

 

Sercem tych doświadczeń synodalnych było słuchanie Boga poprzez słuchanie siebie nawzajem, 

inspirowane Słowem Bożym. Następnie poprosiliśmy o zebranie w "syntezie" owoców modlitwy i 
refleksji, które pojawiły się podczas tych doświadczeń synodalnych. 

 

Zanim przejdziemy do omówienia zalet syntez, należy zrozumieć, czym są te syntezy. Synteza, o 
którą się prosi, nie jest ani przedstawieniem chronologii etapów procesu synodalnego 

skonkretyzowanych w czasie, ani sprawozdaniem (protokołem), w którym bezkrytycznie 
wymienia się wszystkie punkty, jakie pojawiły się w czasie doświadczenia synodalnego. Należy je 
raczej rozumieć jako zwieńczenie wspólnotowego rozeznania duchowego. Ich celem jest zebranie i 

wyrażenie owoców procesu synodalnego w sposób zrozumiały nawet dla tych, którzy w nim nie 
uczestniczyli, wskazując, jak w lokalnym kontekście rozumiano wezwanie Ducha Świętego 
skierowane do Kościoła. 

 

Lektura otrzymanych syntez wywołała we mnie, jako uczniu Chrystusa i jako biskupie, wielką 
duchową pociechę, która otwiera się na wielką nadzieję. Tę nadzieję trzeba teraz przekształcić w 
dynamizm misyjny. 

 

Syntezy otrzymane przez Sekretariat Generalny Synodu na dzień 25 sierpnia 2022 r. można 
podzielić na pięć następujących kategorii: 

 

Z konferencji biskupów. Ogólnie rzecz biorąc, synteza poszczególnej Konferencji Episkopatu jest 
owocem rozeznania z syntez otrzymanych od diecezji, które z kolei są owocem rozeznania z 
różnych instancji kościelnych na poziomie diecezjalnym: parafii, stowarzyszeń, ruchów, 
zgromadzeń zakonnych, a także z różnych innych krajowych instancji kościelnych federacji szkół, 
uczelni katolickich, stowarzyszeń itp. 
Już 98% ze 114 konferencji biskupich wyznaczyło osobę kontaktową lub zespół synodalny. 
Otrzymane do tej pory podsumowania liczą 100 ... i wciąż napływają. Ta niesamowita liczba mówi 
nam, że tak, Kościół jest na synodzie! 

 

Katolickie Kościoły Wschodnie. Poszczególne katolickie Kościoły wschodnie zostały poproszone 
o przesłanie własnych, specyficznych syntez. Jest rzeczą oczywistą, że na terytoriach tradycyjnie 
obrządku łacińskiego, znajdujące się tam eparchie również przesłały swój własny wkład do 

odpowiednich Konferencji Episkopatów. 



Od USG i UISG. Unia Przełożonych Generalnych i Międzynarodowa Unia Przełożonych 
Generalnych przesłały swój specyficzny wkład złożony ze składek Zgromadzeń Zakonnych 
(męskich i żeńskich) oraz Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
(męskich i żeńskich). Wyrażam głęboką wdzięczność tym dwóm instytucjom za ich ważną i hojną 
inwestycję. Wspólnoty te mają do zaoferowania całemu Kościołowi patrymonium "synodalne", a 
proces synodalny przypomniał im i nam o nim. 

 

Od Dykasterii Watykańskich. Wkład przesłały także dykasterie watykańskie. Niektórym z nich 
powierzono także zadanie zebrania syntez konkretnych instancji kościelnych. Tak jest w przypadku 
Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, która 

zebrała i opracowała syntezy dalszej drogi rozeznania Zgromadzeń Zakonnych oraz Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 
Ze swej strony Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia została zobowiązana do zebrania i 
opracowania syntez stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Dykasteria nadzoruje również tworzenie 
syntezy w oparciu o słuchanie i rozeznanie dokonywane przez rzeczywistości zajmujące się 
duszpasterstwem osób niepełnosprawnych. 

Oprócz własnej wewnętrznej ścieżki słuchania i rozeznawania, Dykasteria ds. Komunikacji 

śledziła również realizację projektu pilotażowego (zainicjowanego przez sieć RIIAL we współpracy 
z Imission), zatytułowanego "Kościół słucha ciebie". Było to działanie polegające na słuchaniu w 
sieciach społecznych prowadzone przez niektórych influencerów. W tym przypadku otrzymano 

około 110 tys. odpowiedzi i dotarto do około 20 mln osób. 
Sekretariat Stanu sporządził także, po raz pierwszy, syntezę, wysłuchując nuncjuszy apostolskich. 

 

Ostatnia grupa to grupa tzw. obserwacyjna (Osservazioni). Oprócz tych kategorii zebrano 

ponad tysiąc wypowiedzi od pojedynczych wiernych, grup kościelnych lub nie uznanych oficjalnie 
przez lokalną władzę kościelną. Szczególnie w przypadku tych ostatnich są to rzeczywistości, które 
czują się "na peryferiach lub marginesie" życia Kościoła. Przyjmując te datki, zawsze prosiliśmy o 
przesłanie ich również do odpowiednich ordynariatów lokalnych. 
Miło było zobaczyć, jak te grupy czuły się wyzwane przez wezwanie papieża Franciszka. Czuję, że 
muszę im podziękować. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wiele z nadesłanych prac nie jest 
zwykłymi listami roszczeń, ale prawdziwymi dziełami słuchania i rozeznania. Chcę ich zapewnić, 
że będziemy uważnie czytać ich wypowiedzi i traktować je poważnie! 

 

Na podstawie tych wszystkich danych jestem przekonany, że mamy do czynienia z dialogiem 

eklezjalnym bez precedensu w historii Kościoła, nie tylko ze względu na ilość otrzymanych 
odpowiedzi czy liczbę zaangażowanych osób (co niektórym, którzy chcą opierać się wyłącznie na 
liczbach - które mogą być tylko przybliżone - może wydawać się ograniczone), ale także ze 
względu na jakość uczestnictwa. 

 

Proces słuchania i rozeznawania na pewno nie był doskonały. Wiemy o tym, ale wiemy też, że 
staramy się być coraz bardziej obrazem Kościoła synodalnego, uczymy się też na błędach. 

 

Chciałbym zakończyć to wystąpienie świadectwem kapłana, księdza Michaela G. Ryana, 
proboszcza katedry św. Jakuba w Seattle, który dobrze podsumowuje proces synodalny. To jest to, 
na co mieliśmy nadzieję, że się wydarzy. 

 
 

Czytając te sprawozdania i zastanawiając się nad nimi, myślałem, jak bardzo jestem błogosławiony, 
że jestem proboszczem parafii, która jest pełna ludzi, którzy kochają Kościół tak bardzo, że 
obejmują go, afirmują, 



świętować ją i dziękować za nią Bogu, ale jednocześnie wcale nie boją się jej krytykować, 
kwestionować, poddawać w wątpliwość, wyrażać złość, rozczarowanie i frustrację z nią związaną. 

 

Ewangelia mówi nam, że "U Boga wszystko jest możliwe". Nie mogę powiedzieć, że to samo dotyczy 
Kościoła! Musimy być realistami w naszych oczekiwaniach. Ale czy to nie wspaniałe, że papież 
Franciszek jest zdeterminowany, by wysłuchać całego Kościoła, a nie tylko hierarchii? Pomysł jest 
rewolucyjny. Według mojej wiedzy, wysiłek tego rodzaju i na taką skalę nigdy nie został podjęty 
przez Kościół - nawet w jego pierwszych dniach, kiedy liczby były skromne. Papież Franciszek nie 
tylko chce słuchać całego Kościoła, ale chce, abyśmy my - którzy jesteśmy Kościołem - słuchali 
siebie nawzajem. I to właśnie stało się podczas procesu synodalnego w naszej parafii. Jest jasne, że 
ci z was, którzy przyjęli zaproszenie i zebrali się, aby słuchać siebie nawzajem w modlitewnym, 

pełnym szacunku dialogu, byli zaskoczeni tym, co się stało, zachwyceni tym, co się stało, zmienieni 
tym, co się stało. Myślę, że nasza parafia już nigdy nie będzie taka sama w wyniku tego procesu i 
jestem skłonny założyć się, że to samo dotyczy całego Kościoła. 


