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Kościoły  katolickie  wschodnie.  Poszczególne  katolickie  Kościoły  wschodnie  zostały  zaproszone  do  nadsyłania  
własnych,  konkretnych  syntez.  Oczywiste  jest,  że  na  terytoriach  tradycyjnie  obrządku  łacińskiego  eparchie  na  tym  
obszarze  również  przesłały  swój  własny  wkład  na  swoje  Konferencje  Episkopatów.

Odkrycie  entuzjazmu  i  kreatywności  wszystkich  tych  grup  było  imponujące.  Już  od  pierwszych  tygodni  było  jasne,  
że  Duch  działa!

Lektura  otrzymanych  syntez  dała  mi,  jako  uczniowi  Chrystusa  i  jako  biskupowi,  wielką  duchową  pociechę,  która  
otwiera  na  wielką  nadzieję.  Ta  nadzieja  musi  teraz  zostać  przemieniona  w  dynamizm  misyjny.

Sercem  tych  doświadczeń  synodalnych  było  słuchanie  Boga  poprzez  słuchanie  siebie  nawzajem,  inspirowane  
Słowem  Bożym.  Następnie  poprosiliśmy  o  zebranie  w  formie  „syntezy”  owoców  modlitwy  i  refleksji,  które  pojawiły  
się  podczas  tych  doświadczeń  synodalnych.

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

Konferencja  jest  owocem  rozeznania  z  syntez  otrzymanych  z  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  kościołów  instancje  federacji  szkół,  szkół  katolickich,  uniwersytetów  
katolickich,  stowarzyszeń  itp.

Zanim  przejdziemy  do  meritum  syntez,  ważne  jest,  aby  zrozumieć,  czym  są  te  syntezy.

Z  Konferencji  Episkopatów.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  synteza  poszczególnych  biskupów

W  dniach  9-10  października  papież  Franciszek  otworzył  obecny  proces  synodu  na  poziomie  uniwersalnym,  
powołując  Kościół  do  synodu.  Od  tego  czasu  na  całym  świecie  odbyły  się  setki  tysięcy  spotkań  (rozmów  
duchowych,  spotkań  dialogowych  i  modlitewnych,  konferencji... )  na  różnych  poziomach  (parafialnym,  
diecezjalnym,  narodowym...  a  także  w  sferze  cyfrowej)  i  angażujących  rzeczywistości  kościelne  różnego  rodzaju:  
od  grup  parafialnych,  zgromadzeń  zakonnych,  stowarzyszeń  wiernych,  grup  zawodowych,  grup  nieformalnych...

Już  98%  ze  114  Konferencji  Episkopatów  wyznaczyło  osobę  kontaktową  lub  zespół  synodalny.  Podsumowania  
otrzymane  do  tej  pory  numer  100 ...  i  nadal  nadchodzą.  Ta  niesamowita  postać  mówi  nam,  że  tak,  Kościół  jest  na  
synodzie!

Żądana  synteza  nie  jest  ani  prezentacją  chronologii  poszczególnych  etapów  procesu  synodalnego,  ani  
sprawozdaniem  (protokołami),  które  bezkrytycznie  wymienia  wszystkie  punkty,  które  pojawiły  się  podczas  
doświadczenia  synodalnego.  Raczej  należy  to  rozumieć  jako  kulminację  wspólnotowego  rozeznania  duchowego.  
Ich  celem  jest  zebranie  i  wyrażenie  owoców  procesu  synodalnego  w  sposób  zrozumiały  nawet  dla  tych,  którzy  
nie  uczestniczyli,  wskazując,  jak  rozumiano  wezwanie  Ducha  Świętego  do  Kościoła  w  kontekście  lokalnym.
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Oprócz  własnej  wewnętrznej  ścieżki  słuchania  i  rozeznawania,  Dykasteria  ds.  Komunikacji

Miło  było  zobaczyć,  jak  te  grupy  poczuły  się  zakwestionowane  przez  wezwanie  papieża  Franciszka.  Czuję,  że  
muszę  im  podziękować.  Wbrew  temu,  co  mogłoby  się  wydawać,  wiele  z  nadesłanych  wypowiedzi  nie  jest  zwykłymi  
listami  twierdzeń,  ale  prawdziwymi  dziełami  słuchania  i  rozeznawania.  Zapewniam  ich,  że  uważnie  przeczytamy  
ich  wypowiedzi  i  potraktujemy  je  poważnie!

Z  USG  i  UISG.  Unia  Przełożonych  Generalnych  i  Międzynarodowa  Unia  Przełożonych  Generalnych  przesłały  swój  
szczególny  wkład  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  dziedzictwo  „synodalne”,  
a  proces  synodalny  im  o  tym  przypomniał  i  przypomniał  nam  o  tym.

śledził  również  realizację  projektu  pilotażowego  (zainicjowanego  przez  sieć  RIIAL  we  współpracy  z  Imission)  
zatytułowanego  „Kościół  was  słucha”.  To  było  słuchanie  w  sieciach  społecznościowych  przez  niektórych  
influencerów.  W  tym  przypadku  otrzymano  około  110  000  odpowiedzi  i  szacunkowo  dotarto  do  około  20  milionów  
osób.

Na  podstawie  tych  wszystkich  danych  jestem  przekonany,  że  stoimy  w  obliczu  bezprecedensowego  dialogu  
kościelnego  w  historii  Kościoła,  nie  tylko  pod  względem  ilości  otrzymanych  odpowiedzi  czy  liczby  zaangażowanych  
osób  (co  dla  niektórych,  którzy  chcą  polegać  wyłącznie  na  liczbach  -  co  może  być  jedynie  przybliżone  –  może  
wydawać  się  ograniczone),  ale  także  jakości  uczestnictwa.

Z  dykasterii  watykańskich.  Dykasterie  Watykańskie  również  przesłały  kontrybucję.  Niektórym  z  nich  powierzono  
także  zadanie  zbierania  syntez  poszczególnych  instancji  kościelnych.  Tak  jest  w  przypadku  Dykasterii  ds.  
Instytutów  Życia  Konsekrowanego  i  Stowarzyszeń  Życia  Apostolskiego,  która  zebrała  i  opracowała  syntezy  dalszej  
drogi  rozeznawania  zgromadzeń  zakonnych  i  instytutów  życia  konsekrowanego  oraz  stowarzyszeń  życia  
apostolskiego.

Chciałbym  zakończyć  to  przemówienie  świadectwem  księdza,  księdza  Michaela  G.  Ryana,  proboszcza  parafii  
katedry  św.  Jakuba  w  Seattle,  który  dobrze  podsumowuje  przebieg  synodu.  To  jest  to,  na  co  liczyliśmy.

Sekretariat  Stanu  po  raz  pierwszy  opracował  także  syntezę,  słuchając  Nuncjusza  Apostolskiego.

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

Ze  swojej  strony  Dykasteria  ds.  Świeckich,  Rodziny  i  Życia  została  zobowiązana  do  gromadzenia  i  opracowywania  
syntez  stowarzyszeń  i  ruchów  kościelnych.  Dykasteria  czuwa  również  nad  tworzeniem  syntezy  opartej  na  
słuchaniu  i  rozeznawaniu  realiów,  które  zajmują  się  duszpasterstwem  osób  niepełnosprawnych.

Czytając  sprawozdania  i  zastanawiając  się  nad  nimi,  pomyślałem,  jak  błogosławiony  jestem  proboszczem  parafii  
pełnej  ludzi,  którzy  tak  bardzo  kochają  Kościół,  że  przyjmują  go,  afirmują,

Ostatnia  grupa  to  grupa  tzw.  „Obserwacji” (Osservazioni).  Oprócz  tych  kategorii  zebrano  ponad  tysiąc  datków  od  
indywidualnych  wierzących  lub  grup  kościelnych  lub  nie  uznanych  oficjalnie  przez  lokalne  władze  kościelne.  
Zwłaszcza  dla  tych  ostatnich  są  to  rzeczywistości,  które  czują  się  „na  peryferiach  lub  marginesach”  życia  Kościoła.  
Otrzymując  te  dary,  zawsze  prosiliśmy,  aby  były  one  również  przesyłane  do  odpowiednich  miejscowych  
ordynariuszy.
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celebrować  ją  i  dziękować  za  nią  Bogu,  ale  jednocześnie  nie  boją  się  jej  krytykować,  kwestionować,  
kwestionować  i  wyrażać  z  tym  powodu  złości,  rozczarowania  i  frustracji.

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  cudowne,  że  papież  
Franciszek  jest  zdeterminowany,  aby  wysłuchać  całego  Kościoła,  a  nie  tylko  hierarchii?  Pomysł  jest  
rewolucyjny.  Według  mojej  wiedzy  Kościół  nigdy  nie  podjął  tego  rodzaju  wysiłku  i  na  taką  skalę  —  
nawet  w  jego  najwcześniejszych  dniach,  gdy  liczby  były  skromne.  A  Papież  Franciszek  nie  tylko  chce  
usłyszeć  od  całego  Kościoła,  ale  chce,  abyśmy  my  –  będący  Kościołem  –  słuchali  siebie  nawzajem.  I  to  
właśnie  wydarzyło  się  podczas  procesu  synodalnego  naszej  parafii.  I  jest  jasne,  że  ci  z  was,  którzy  
przyjęli  zaproszenie  i  zebrali  się,  aby  słuchać  się  nawzajem  w  modlitewnych,  pełnych  szacunku  
dialogach,  byli  zaskoczeni  tym,  co  się  wydarzyło,  zachwyceni  tym,  co  się  stało,  zmienieni  przez  to,  co  
się  stało.  Myślę,  że  w  rezultacie  nasza  parafia  nigdy  nie  będzie  taka  sama  i  jestem  gotów  założyć,  że  
to  samo  dotyczy  całego  Kościoła.
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