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Drogie  Siostry  i  Bracia  w  Chrystusie  Jezusie,

Z  ogromną  wdzięcznością  mam  zaszczyt  podzielić  się  z  wami  Narodową  Syntezą  Ludu  Bożego  w  Stanach  Zjednoczonych  Ameryki  
na  fazę  diecezjalną  Synodu  2021-2023:  O  Kościół  Synodalny:  Komunia,  Uczestnictwo  i  Misja.  Ten  kluczowy  dokument  jest  
zwieńczeniem  dziesięciu  miesięcy  celowego  słuchania  w  całym  Kościele  w  USA

Publikacja  Syntezy  Narodowej  jest  ważnym  momentem  dla  Kościoła  w  Stanach  Zjednoczonych,  odpowiadając  na  to,  o  co  prosił  
nas  nasz  Ojciec  Święty  Papież  Franciszek  jako  Lud  Boży  w  dzisiejszym  świecie.  Synteza  jest  między  innymi  wyrazem  tego,  co  my,  
jako  Kościół,  słyszeliśmy  od  siebie  nawzajem,  pytani  o  nasze  najgłębsze  troski  i  nadzieje  dla  Kościoła,  którego,  dzięki  łasce  Bożej,  
wszyscy  jesteśmy  istotną  częścią.  Publikacja  tego  dokumentu  nie  jest  jednak  momentem  końcowym;  to  refleksyjna,  posuwająca  
się  naprzód  chwila.  Jest  to  zaproszenie  do  słuchania,  wspólnej  dyskusji  i  wspólnego  rozeznawania,  jako  Kościół,  jak  najlepiej  
rozumieć  i  działać  w  sprawach,  które  głęboko  tkwią  w  sercach  i  umysłach  katolików  w  USA

Biskup  Brownsville  
Przewodniczący  Komitetu  Doktryny

Wielebny  Daniel  E.  Flores,  STD

Poniższy  dokument  jest  próbą  syntezy  i  kontekstualizacji  wspólnych  radości,  nadziei  i  ran  wywołanych  z  pomocą  Ducha  Świętego  
podczas  Synodu.  Synteza  Narodowa  po  prostu  stara  się  wiernie  wyrazić  to,  co  wyłoniło  się  z  konsultacji.  Choć  nie  jest  to  pełna  
artykulacja  wielu  tematów  i  perspektyw  podzielanych  w  procesie  słuchania,  ta  synteza  jest  próbą  wyrażenia  szerszych  wątków,  
które  wydawały  się  najbardziej  rozpowszechnione  w  diecezjach  i  regionach  naszego  kraju.  Jego  napisanie  jest  owocem  
intensywnego  czasu  modlitwy,  refleksji  i  rozeznania  przez  członków  zespołu  piszącego  Synodu  Stanów  Zjednoczonych.

Twój  w  Chrystusie,

W  imieniu  nas  wszystkich  chciałbym  najpierw  podziękować  tym,  którzy  uczestniczyli  w  odsłuchach  w  całych  Stanach  
Zjednoczonych.  W  konsultacjach  synodalnych,  które  odbyły  się  –  w  parafiach,  szkołach,  organizacjach,  diecezjach  i  regionach  
narodowych  –  wyrażono  głosy  setek  tysięcy  w  naszych  lokalnych  kościołach.  Chciałbym  również  podziękować  różnym  zespołom  
redakcyjnym  na  szczeblu  parafialnym,  diecezjalnym  i  regionalnym,  których  praca  przyczyniła  się  w  nieodzowny  sposób  do  
przygotowania,  pisania  i  przeglądu  Syntezy  Narodowej.

Jak  często  przypomina  nam  Papież  Franciszek,  synodalność  nie  jest  jednorazowym  wydarzeniem,  ale  zaproszeniem  do  trwałego  
stylu  życia  Kościoła.  Zrobiliśmy  pierwsze  kroki  na  tej  ścieżce  i  wiele  się  nauczyliśmy;  mamy  więcej  do  nauczenia  się  i  więcej  do  
zrobienia.  Módlmy  się,  aby  ta  narodowa  synteza  w  jakiś  sposób  służyła  pogłębieniu  naszej  komunii  jako  Kościoła  i  zachęcała  do  
dalszej  wspólnej  drogi  jako  świadków  Chrystusa  Jezusa  w  naszych  czasach.  Niech  Bóg  Ojciec,  który  przez  dar  swego  
Ukrzyżowanego  i  Zmartwychwstałego  Syna  zesłał  na  nas  Ducha  Świętego,  aby  wszystko  odnowić,  sprawi,  że  ziarno,  które  zasiała  
wśród  nas  droga  synodalna,  stanie  się  płodny.

Szeroka  synteza  nie  czyni  przestarzałymi  prac  wcześniejszych,  bardziej  lokalnych  konsultacji  synodalnych.  Dodaje  raczej  
perspektywę,  która  przyczynia  się  do  lokalnego  i  bardziej  uniwersalnego  rozeznania,  które  nastąpi.  Droga  synodalna  zawsze  
obejmuje  nieustanny  dialog  między  lokalnymi  okolicznościami  i  troskami  oraz  szerszy  obraz.  Zachęcam  nas  wszystkich  w  
naszych  lokalnych  wspólnotach  do  medytacji  nad  treścią  Syntezy  Narodowej,  w  towarzystwie  Ducha  Świętego  oraz  żywego  
głosu  i  osoby  Chrystusa  Jezusa,  która  jest  nam  przekazywana  przez  Ewangelię.  Musimy  nieustannie  prosić,  aby  głos  Pana  w  
Ewangelii  rozbrzmiewał  wśród  nas  podczas  naszej  synodalnej  podróży.
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66,8  mln  katolików
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18  Wschodniokatolickie  (Arch)Eparchie

W  połączeniu  z  syntezami  z  każdej  z  (arch)diecezji,  dwieście  dziewięćdziesiąt  (290)  dokumentów

178  Diecezje  łacińskie  (Arch)

W  celu  włączenia  wkładów  dużej  liczby  stowarzyszeń,  organizacji  i  ministerstw  katolickich  w  Stanach  
Zjednoczonych,  a  także  wkładów  indywidualnych,  utworzono  szesnasty  region  („Region  XVI”).  Otrzymano  
sto  dwanaście  (112)  zgłoszeń  od  organizacji.

Ta  narodowa  synteza  zamyka  diecezjalną  fazę  procesu  synodalnego.  Wszystkie  sto  siedemdziesiąt  
osiem  (178)  (arch)  diecezji  łacińskich  przyczyniły  się  do  syntezy.  Ze  względu  na  wielkość  kraju  składki  te  
były  gromadzone  regionalnie  w  celu  wytworzenia  czternastu  syntez  pośrednich,  które  pomogły  w  
rozwoju  tej  krajowej  syntezy.  Ze  względu  na  długą  historię  praktyki  synodalnej,  katolickie  kościoły  
wschodnie  podzieliły  się  swoimi  raportami  bezpośrednio  ze  Stolicą  Apostolską,  które  mają  zostać  
włączone  wraz  z  krajową  syntezą  Kościoła  łacińskiego  USA  do  Dokumentu  dla  etapu  kontynentalnego,  
który  stanowi  kolejny  krok  w  2021  r.  2023  Synod.

Ze  względów  organizacyjnych  prowincje  kościelne  na  terytorium  Konferencji  Biskupów  Katolickich  
Stanów  Zjednoczonych  są  pogrupowane  w  piętnaście  (15)  regionów  administracyjnych.  Regiony  I-XIV  
reprezentują  geograficzne  zróżnicowanie  społeczności  wiejskich,  podmiejskich  i  miejskich.  Kościoły  
wschodnio-katolickie  zrzeszają  się  w  Regionie  XV.

Tutaj,  w  USA,  początek  diecezjalnej  fazy  synodu  spotkał  się  z  kombinacją  podniecenia,  zamieszania  i  
sceptycyzmu.  „Kilka  diecezji  zauważyło  pewne  obawy,  a  nawet  sprzeciw,  gdy  rozpoczęły  słuchanie  
synodalne  –  począwszy  od  tych,  którzy  uważali,  że  proces  będzie  daremny,  przez  tych,  którzy  obawiali  
się,  co  to  zmieni,  po  duchownych  i  pracowników  parafii,  którzy  postrzegali  to  jako  przytłaczające  zadanie  
”2  Jednakże,  gdy  Synod  kontynuował,  „wielu  z  nich  było  zaskoczonych  poziomem  zaangażowania  i  
bogactwa,  które  przerosły  ich  oczekiwania.  Często  odnotowywano,  jak  wiele  zrozumieli  uczestnicy,  
słuchając  się  nawzajem”.  3

Jesienią  2021  r.  lokalne  kościoły  w  Stanach  Zjednoczonych  dołączyły  do  światowego  Kościoła  katolickiego,  
wchodząc  w  fazę  diecezjalną  Synodu  2021-2023  –  O  Kościół  Synodalny:  Komunia,  Uczestnictwo  i  Misja.  
Kościół  w  Stanach  Zjednoczonych  składa  się  z  około  66,8  miliona  katolików1  rozsianych  po  stu  
siedemdziesięciu  ośmiu  (178)  (archicznych)  diecezjach  Kościoła  łacińskiego,  w  tym  Archidiecezji  Służb  
Wojskowych  USA  i  Ordynariatu  Osobistym  Katedry  św.  Piotra,  który  służy  zarówno  Stanom  Zjednoczonym,  
jak  i  Kanadzie,  oraz  osiemnastu  (18)  wschodnio-katolickich  (arch)eparchiach.
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22  000  RAPORTÓW

Szeroko  zakrojone  odczucie  wyrażane  przez  wielu  było  „wielkim  uznaniem  dla  procesu  synodalnego.  Byli  naprawdę  
wdzięczni  za  możliwość  bycia  wysłuchanym  i  wysłuchania  oraz  za  ducha  otwartości.  Umiejętność  siedzenia  przy  stole  
z  nieznajomymi  i  dzielenia  się  radościami,  obawami,  nadziejami  i  sugestiami  bez  intensywnej  debaty  lub  strachu  
zachęciła  i  zmotywowała  wielu.”4

Podczas  gdy  konsultacje  synodalne  ujawniły  wiele  obszarów,  w  których  jako  Kościół  możemy  wzrastać  w  komunii,  
uczestnictwie  i  misji,  było  też  głębokie  poczucie  wdzięczności  i  miłości  do  Kościoła  i  społeczności  lokalnej.  Ogólnie  rzecz  
biorąc,  „uczestnicy  wyrazili  wiele  uznania  i  wdzięczności  za  wsparcie,  jakiego  doświadczają  w  służeniu  społeczności  i  
wspólnej  modlitwie.  Życie  parafialne  i  działalność  społeczna  budują  poczucie  wspólnoty  i  wzmacniają  osobiste  relacje  
między  członkami”6.  Radość  ta  przenikała  przez  cały  proces  konsultacji  wszystkie  dyskusje,  nawet  wtedy,  gdy  poruszano  
tematy  bardzo  bolesne  i  trudne.

w  sumie  otrzymano.  Te  składki  stanowią  ponad  22  000  sprawozdań  z  poszczególnych  parafii  i  innych  grup.  Chociaż  
nie  każda  grupa,  parafia  czy  diecezja  prowadziła  statystyki,  od  tych,  które  prowadziły,  wiemy,  że  było  ponad  30  000  
możliwości  uczestniczenia  w  Synodzie  poprzez  osobiste  i  wirtualne  sesje  słuchania,  a  także  ankiety  internetowe.  
Szacuje  się,  że  w  diecezjalnej  fazie  synodu  w  Stanach  Zjednoczonych  uczestniczyło  około  700  000  osób.

Poniżej  znajduje  się  synteza  uczciwego  i  autentycznego  wkładu  Ludu  Bożego  w  Stanach  Zjednoczonych.  Podkreślając  
radości,  nadzieje  i  rany  obecne  w  naszym  Kościele,  konsultacje  te  wyrażają  głębokie  pragnienie  większej  komunii.  
Pojawiło  się  kilka  wspólnych  tematów;  nie  będąc  bynajmniej  kompletnym  opisem  różnorodnych  tematów  i  perspektyw,  
które  pojawiły  się  w  procesie  słuchania,  wyrażają  owoce  słuchania,  spotkania  i  dialogu  ze  wspólnot  zróżnicowanych  
pod  względem  kulturowym,  językowym  i  społecznym.  Ta  synteza  ma  na  celu  dostarczenie  materii  do  rozeznania,  gdy  
będziemy  kontynuować  tę  synodalną  drogę.

„Wielu  z  tych,  którzy  prowadzili  sesje  odsłuchowe,  opisywało,  że  zostało  przemienione  przez  proces  słuchania  opowieści  
innych  i  słuchania  o  ich  podróży  wiary.  Ci,  którzy  podzielili  się  swoimi  historiami,  zwłaszcza  ci,  którzy  uczestniczyli  w  
sesjach  w  małych  grupach,  stwierdzili,  że  po  raz  pierwszy  poczuli  się  wysłuchani  przez  Kościół”5.
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Trwałe  rany
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Inną  trwałą  raną  szeroko  odzwierciedloną  w  konsultacjach  synodalnych  było  doświadczenie  głębokiego  
podziału  Kościoła.  Uczestnicy  odczuli  ten  podział  jako  głębokie  poczucie  bólu  i  niepokoju.  „Jak  podzielił  
się  jeden  z  uczestników,  dzielące  ideologie  polityczne  obecne  w  naszym  społeczeństwie  przeniknęły  
do  wszystkich  aspektów  naszego  życia”11.  Podział  dotyczący  sprawowania  liturgii  znalazł  
odzwierciedlenie  w  konsultacjach  synodalnych.  „Niestety  celebracja  Eucharystii  jest  również  
doświadczana  jako  obszar  podziału  w  Kościele.  Najczęstszą  kwestią  dotyczącą  liturgii  jest  odprawianie  
przedsoborowej  Mszy”12 .  wielu  uważało,  że  różnice  w  sposobie  sprawowania  liturgii  „czasami  sięgają  
poziomu  wrogości.  Ludzie  po  obu  stronach  problemu  zgłaszali,  że  czują  się  oceniani  przez  tych,  którzy  się  od  nich  różnią”.  13

Najważniejszym  spośród  trwałych  ran,  które  zadają  Ludowi  Bożemu  w  Stanach  Zjednoczonych,  są  wciąż  
rozwijające  się  skutki  kryzysu  związanego  z  wykorzystywaniem  seksualnym.  „Zaufanie  do  hierarchii  Kościoła  jest  
słabe  i  wymaga  wzmocnienia.  Skandale  związane  z  wykorzystywaniem  seksualnym  i  sposób,  w  jaki  przywódcy  
Kościoła  podeszli  do  tej  sytuacji,  są  postrzegane  jako  jedna  z  najsilniejszych  przyczyn  braku  zaufania  i  
wiarygodności  ze  strony  wiernych.  Informacje  zwrotne  ujawniły  silną,  przewlekłą  ranę  spowodowaną  nadużyciem  
władzy  oraz  fizycznym,  emocjonalnym  i  duchowym  nadużyciem  najbardziej  niewinnych  osób  w  naszej  
społeczności.  Uznano,  że  ból  ten  miał  złożony  wpływ  na  gotowość  księży  i  pastorów  świeckich  do  rozwijania  
bliższych  relacji  z  ludźmi,  którym  służą  z  obawy  przed  błędną  interpretacją  lub  fałszywym  oskarżeniem”8 .  Grzech  
i  przestępstwo  wykorzystywania  seksualnego  uległy  erozji.  nie  tylko  zaufanie  do  hierarchii  i  moralnej  integralności  
Kościoła,  ale  także  stworzyło  kulturę  lęku,  która  powstrzymuje  ludzi  przed  nawiązaniem  wzajemnej  relacji,  a  tym  
samym  przed  doświadczaniem  poczucia  przynależności  i  więzi,  za  którą  tęsknią.

Polityka  partyzancka  przenika  homilie  i  służbę,  a  ten  trend  doprowadził  do  podziałów  i  zastraszania  
wśród  wierzących”14 .

Poczucie  wspólnoty  wśród  Ludu  Bożego  również  ucierpiało  z  powodu  trwających  skutków  pandemii  
Covid-19.  Sama  pandemia  „doprowadziła  w  pewien  sposób  do  rozpadu  naszych  społeczności,  
przyspieszając  tendencję  do  wycofywania  się  i  pogłębiając  izolację  i  samotność  wielu  osób,  zwłaszcza  
młodzieży  i  osób  starszych.  Duża  liczba  wiernych  jeszcze  nie  wróciła  do  nabożeństw”9.  Wielu  
dostrzegało  postępy  poczynione  podczas  pandemii  w  kierunku  znalezienia  nowych  i  innowacyjnych  
sposobów  dotarcia  do  społeczności  i  pozostania  w  kontakcie,  i  że  „nieobecność  wzmocniła  poczucie,  
jak  ważna  jest  doświadczenie  Kościoła,  a  zwłaszcza  Eucharystii,  służy  życiu  wiary”10

W  trakcie  fazy  diecezjalnej  pojawiło  się  kilka  trwałych  ran.  Wiele  z  tych  ran  zostało  zadanych  nie  tylko  
przez  poszczególnych  członków  Kościoła,  ale  często  przez  samą  instytucję.  „Ludzie  z  otwartością  i  
odwagą  dzielili  się  swoimi  doświadczeniami,  marzeniami  dla  Kościoła  i  troskami.  Uczestnicy  docenili  
możliwość  dzielenia  się  swoimi  historiami  —  w  tym  bolesnymi  —  bez  przerywania,  sprzeczności  czy  
przeprosin.  Wielu  wyrażało,  że  proces  i  doświadczenie  były  uzdrawiające  i  pełne  nadziei  oraz  
desperacko  potrzebne  w  dzisiejszym  Kościele”7

W  wielu  syntezach  regionalnych  wymieniano  postrzegany  brak  jedności  wśród  biskupów  w  Stanach  
Zjednoczonych,  a  nawet  niektórych  biskupów  z  Ojcem  Świętym,  jako  źródło  poważnego  skandalu.  Ten  
dostrzegany  brak  jedności  w  hierarchii  wydaje  się  z  kolei  uzasadniać  podział  na  poziomie  lokalnym.  „Ludzie  z  
obu  krańców  politycznego  spektrum  założyli  obóz  przeciwstawiając  się  'innym',  zapominając,  że  są  jednością  w  Ciele  Chrystusa.
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...większość  
uczestników  naprawdę  wierzy,  że  

wsparcie  innego  
jest  niezbędne ...

że
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Konsultacje  synodalne  wokół  trwałych  ran  spowodowanych  skandalem  nadużyć  seksualnych  kleru,  pandemią,  
polaryzacją  i  marginalizacją  ujawniły  głęboki  głód  uzdrowienia  i  silne  pragnienie  komunii,  wspólnoty,  
poczucia  przynależności  i  jedności.  „W  trakcie  procesu  synodalnego  było  oczywiste,  że  większość  uczestników  
naprawdę  wierzy,  że  wsparcie  dla  siebie  nawzajem  jest  niezbędne  –  świeccy  i  duchowni;  Kościelne  i  
niekościelne;  i  potrzebujących  uzdrowienia”18

Ściśle  związana  z  raną  polaryzacyjną  jest  rana  marginalizacji.  Cierpią  nie  tylko  ci,  którzy  doznają  tej  rany,  ale  
ich  marginalizacja  stała  się  źródłem  zgorszenia  dla  innych,  zwłaszcza  dla  niektórych  młodych,  którzy  
postrzegają  Kościół  jako  obłudny  i  nie  działający  konsekwentnie  sprawiedliwie  wobec  tych  różnorodnych  
wspólnot.  Ci,  którzy  doświadczają  marginalizacji,  a  tym  samym  braku  reprezentacji  w  Kościele,  dzielą  się  na  
dwie  szerokie  grupy.16  Pierwsza  obejmuje  tych,  którzy  zostali  zmarginalizowani,  a  którzy  są  bezbronni  z  
powodu  braku  władzy  społecznej  i/lub  ekonomicznej,  takich  jak  społeczności  imigrantów;  mniejszości  
etniczne;  ci,  którzy  są  nieudokumentowani;  nienarodzone  i  ich  matki;  osoby  doświadczające  ubóstwa,  
bezdomności  lub  uwięzienia;  osoby  niepełnosprawne  lub  mające  problemy  ze  zdrowiem  psychicznym;  oraz  
osoby  cierpiące  na  różne  nałogi.  Do  tej  grupy  należą  również  kobiety,  których  głosy  są  często  marginalizowane  
w  procesach  decyzyjnych  Kościoła:  „kobiety  z  personelu  parafialnego  mówiły,  że  czuły  się  niedoceniane,  
niedoceniane,  nie  wspierane  w  poszukiwaniu  formacji,  pracowały  długie  godziny  i  brakowało  im  dobrych  
wzorców  do  naśladowania  do  samoopieki”17 .  Druga  grupa  obejmuje  tych,  którzy  są  marginalizowani,  
ponieważ  okoliczności  w  ich  własnym  życiu  są  doświadczane  jako  przeszkody  w  pełnym  uczestnictwie  w  życiu  
Kościoła.  Wśród  nich  są  członkowie  społeczności  LGBTQ+,  osoby,  które  rozwiodły  się  lub  zawarły  powtórny  
związek  małżeński  bez  oświadczenia  o  nieważności,  a  także  osoby,  które  zawarły  małżeństwo  cywilne,  ale  
nigdy  nie  zawarły  małżeństwa  w  Kościele.  Obawy  o  to,  jak  odpowiedzieć  na  potrzeby  tych  różnorodnych  
grup,  pojawiały  się  w  każdej  syntezie.

“
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Wzmacnianie  komunii  i  uczestnictwa

Synteza  Regionu  XII

Ludzie  chcą,  aby  
Kościół  był  domem  dla  

rannych  i  złamanych,  a  nie  
doskonałą  
instytucją.

ten

7

Sugestie  dotyczące  budowania  komunii  wokół  Eucharystii  obejmują  takie  elementy,  jak  cieplejsza  gościnność,  usługi  
uzdrawiania  i  bardziej  krzepiące  przepowiadanie  duchowieństwa”19.  Jedna  z  rekomendacji  proponowała  rolę  głębszego  
procesu  formacyjnego,  szczególnie  w  kontekście  przygotowania  sakramentalnego  z  udziałem  rodziców  i  ich  dzieci.  jako  wstęp  
do  nieustannej  formacji  wiary  trwającej  w  dorosłym  życiu  i  przez  całe  życie.

KOŚCIÓŁ  WITAMY

Podczas  prawie  każdej  konsultacji  synodalnej  wielokrotnie  pojawiały  się  konkretne  tematy,  które  można  rozumieć  jako  wspólną  
tęsknotę  leżącą  u  podstaw  doświadczenia  Kościoła  w  Stanach  Zjednoczonych.  Tematy  te  są  zaproszeniem  do  rozeznania,  
refleksji  i  dialogu,  gdy  kontynuujemy  podążanie  ścieżką  synodalną.  Wszystkie  konsultacje  wskazują  na  to,  że  Lud  Boży  pragnie  
zbliżyć  się  do  Boga  i  siebie  nawzajem  poprzez  głębsze  poznanie  Pisma  Świętego,  modlitwę  i  sprawowanie  sakramentów,  
zwłaszcza  Eucharystii.

„Podczas  gdy  Lud  Boży  tęskni  za  prawdziwą  komunią,  która  może  rozpocząć  się  tylko  przez  Chrystusa,  jakiego  znamy  w  
Eucharystii,  wystarczający  odsetek  uczestników  zgłaszał  przeszkody  we  wspólnocie  w  ich  parafiach,  częściowo  ze  względu  na  
dzielący  klimat  polityczny  i  wynikającą  z  tego  polaryzację  w  kraj.  Znaczący  odsetek  uczestników  wskazuje  również,  że  
przyjmowanie  Eucharystii  zbliża  ich  do  solidarności  z  ubogimi.

Eucharystia  w  życiu  katolików  była  ważnym  punktem  wyjścia  dla  wielu  konsultacji  synodalnych.  Chociaż  istnieją  podziały,  wielu  
postrzegało  Eucharystię  jako  źródło  nadziei  na  większą  jedność  jako  Ciała  Chrystusa.  „Życie  liturgiczne  i  sakramentalne  Kościoła,  
a  zwłaszcza  centralne  miejsce  Eucharystii,  pojawiało  się  stale  we  wszystkich  diecezjach  jako  punkt  jedności,  niezbędny  dla  
katolickiej  tożsamości,  wspólnoty  i  życia  wiary.  Uczestnicy  wyrazili  głębokie  pragnienie  i  głód  Boga.  Chociaż  różniły  się  
perspektywy  co  do  tego,  co  składa  się  na  „dobrą  liturgię”  i  jakie  obszary  wymagają  odnowy  lub  lepszego  zrozumienia,  panowała  
powszechna  zgoda  co  do  znaczenia  Eucharystii  w  życiu  Kościoła”20 .  o  „pięknie  symboli  używanych  w  liturgii”21

Najczęstszym  pragnieniem  wymienionym  w  konsultacjach  synodalnych  
było  to,  aby  być  Kościołem  bardziej  gościnnym,  w  którym  wszyscy  
członkowie  Ludu  Bożego  mogą  znaleźć  towarzyszenie  w  podróży.  W  
konsultacjach  synodalnych  wspomniano  o  kilku  obszarach,  w  których  
istniało  napięcie  między  tym,  jak  chodzić  z  ludźmi,  pozostając  wiernymi  

nauce  Kościoła,  „w  opinii  wielu  jest  to,  że  ogólne  stosowanie  zasad  i  
polityki  jest  wykorzystywane  jako  środek  sprawowania  władzy  lub  działając  
jako  odźwierny”22.  Jak  opisano  w  jednej  z  konsultacji  synodalnych,  „ludzie  
zauważyli,  że  Kościół  wydaje  się  przedkładać  doktrynę  nad  ludzi,  zasady  i  
przepisy  przed  żywą  rzeczywistością.  Ludzie  chcą,  aby  Kościół  był  domem  
dla  rannych  i  złamanych,  a  nie  instytucją  dla  doskonałych.  Chcą,  aby  
Kościół  spotykał  ludzi  tam,  gdzie  są,  gdziekolwiek  są
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Inna  wspólna  nadzieja  na  stanie  się  Kościołem  bardziej  gościnnym  dotyczyła  usuwania  barier  w  dostępie  do  osób  o  
specjalnych  potrzebach  i  ich  rodzin,  szczególnie  w  odniesieniu  do  życia  sakramentalnego  jednostki.  Jeden  z  regionów  
zgłosił  brak  integracji,  ponieważ  jest  tak  niewielu  księży  i  innych  duchownych,  którzy  biegle  posługują  się  
amerykańskim  językiem  migowym.30  Rodziny  wyrażały  wielką  radość,  gdy  podjęto  kroki  w  kierunku  włączenia,  
podczas  gdy  wiele  osób  przyznało,  że  praca  nadal  pozostaje  do  wykonania.  „Kilka  rodzin  odeszło  do  innych  wyznań,  
gdzie  zostały  przyjęte.  Tam,  gdzie  ich  potrzeby  duchowe,  emocjonalne  i  fizyczne  są  zaspokajane”31.  Konsultacje  
synodalne  wskazywały  również  na  potrzebę  intencji  i  zamyślenia  w  miarę  naszego  dalszego  rozwoju  w  duchu  
synodalnym:  „istnieje  potrzeba  zapewnienia  specjalnych  kroków  w  celu  rozeznania”.  32

Nadzieja  na  przyjęcie  Kościoła  wyrażała  się  wyraźnie  w  pragnieniu  autentycznego  towarzyszenia  osobom  LGBTQ+  i  
ich  rodzinom.  Wielu ,  „którzy  identyfikują  się  jako  LGBTQ+,  uważa,  że  są  potępieni  przez  nauki  Kościoła”24.  Istnieje  
„pilna  potrzeba  przewodnictwa,  jak  błagała  [jedna  parafia]:„Wierzymy,  że  zbliżamy  się  do  prawdziwego  kryzysu,  w  jaki  
sposób  służyć  społeczności  LGBTQ+,  niektórzy  z  których  są  członkami  naszych  własnych  rodzin.  Potrzebujemy  pomocy,  
wsparcia  i  jasności”25.  Często  rodziny  „czują  się  rozdarte  między  pozostawaniem  w  kościele  a  wspieraniem  swoich  
bliskich”26.  Aby  stać  się  bardziej  gościnnym  Kościołem,  istnieje  głęboka  potrzeba  ciągłego  rozeznawania  całego  
Kościoła  jak  najlepiej  towarzyszyć  naszym  braciom  i  siostrom  LGBTQ+.

Konsultacje  synodalne  wykazały,  że  potrzeba  więcej  pracy,  aby  powitać  różne  społeczności  kulturowe  i  etniczne.  Jak  
stwierdził  pewien  region:  „Zamiast  nas  dzielić,  nasza  różnorodność  powinna  być  źródłem  siły”33

Osoby,  które  się  rozwiodły,  zamężne  ponownie  lub  nie,  często  czują  się  niemile  widziane  w  Kościele.

Wielu  uznało  ciągłą  „potrzebę  głębszego  zrozumienia  kulturowego,  większej  różnorodności  w  życiu  parafialnym:  w  
formacji  wiary,  celebracjach  liturgicznych  i  doświadczeniach  społecznych.  Bariery  językowe  były  często  wymieniane

„Znaczna  liczba  [konsultacji]  zawierała  komentarze,  że  osoby  rozwiedzione  czują  się  osądzane  przez  innych  w  kościele,  
w  niektórych  przypadkach  nawet  po  przejściu  przez  proces  unieważnienia,  ale  z  pewnością,  jeśli  tego  nie  zrobili.  
Proces  unieważnienia  jest  doświadczany  jako  nadmiernie  uciążliwy  i  krytyczny”27 .  Ból  ten  sprawił,  że  wielu  katolików  
rozwiedzionych  i  żyjących  w  powtórnych  związkach  małżeńskich  „poczuło  się,  że  są  trzymani  na  wyższym  poziomie,  
podczas  gdy  ludzie,  którzy  popełnili  inne  grzechy,  nadal  otrzymują  komunię”28.  Wyrażono  konsultacje  synodalne .  
konsekwentny  apel  o  bardziej  przejrzysty  i  klarowny  proces  unieważnienia,  jako  jeden  z  możliwych  sposobów  na  
budowanie  większego  poczucia  powitania.

usccb.org/synod

Niemal  wszystkie  konsultacje  synodalne  wyrażały  głębokie  uznanie  dla  potężnego  wpływu  zakonnic,  które  
konsekwentnie  przewodziły  w  realizacji  misji  Kościoła.  Uznano  również  centralne  miejsce  niezrównanego  wkładu  
kobiet  w  życie  Kościoła,  zwłaszcza  we  wspólnotach  lokalnych.  Istniało  pragnienie  silniejszego  przywództwa,  
rozeznawania  i  podejmowania  decyzji  dla  kobiet  –  zarówno  świeckich,  jak  i  zakonnych  –  w  ich  parafiach  i  wspólnotach:  
„ludzie  wspominali  o  różnych  sposobach,  w  jakie  kobiety  mogą  sprawować  przywództwo,  w  tym  głoszenie  kazań  i  
święcenia  diakonatu  lub  kapłan.  Święcenia  dla  kobiet  pojawiły  się  nie  jako  rozwiązanie  problemu  braku  księży,  ale  
jako  kwestia  sprawiedliwości”29.

są  i  chodź  z  nimi,  zamiast  ich  osądzać;  budować  prawdziwe  relacje  poprzez  troskę  i  autentyczność,  a  nie  wyższość”23.  
W  żadnej  szczególnej  kolejności,  następujące  grupy  były  często  wymieniane  jako  integralne  dla  bycia  bardziej  
gościnnym  Kościołem.
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oraz

ten

mówionej  głównie  
przyszłości

w

Teraz

jak

a

Kościoła,  ale  
należy  je  docenić  ze  względu  na  

ich  znaczenie  i  
obdarzyć  znaczącym  
prezentem.

Młodzi…  
podkreślali,  że  nie  powinni  ich  widzieć

głos

Malejący  udział  młodych  ludzi  w  życiu  parafialnym  był  źródłem  
wielkiego  bólu  dla  wielu  starszych  członków  wspólnoty.
Z  niepokojem  ubolewają  nad  odejściem  młodych  ludzi:  „Czuję  się  jak  
porażka,  ponieważ  nie  mogłem  przekazać  swojej  wiary  moim  
dorosłym  dzieciom”42 .  Msze  i  wysłane  do  katolickich  szkół  i  kolegiów  
odrzucają  Kościół”43

W  konsultacjach  synodalnych  wyrażono  również  obawy  związane  z  rasizmem:  „Katolicy  kolorowi  mówili  o  rutynowych  
spotkaniach  z  rasizmem,  zarówno  w  Kościele,  jak  i  poza  nim.  Rdzenni  katolicy  mówili  o  traumie  pokoleniowej  
spowodowanej  rasizmem  i  nadużyciami  w  szkołach  z  internatem”37.  Konsultacje  zauważyły,  że  wciąż  pozostaje  wiele  
do  zrobienia:  „Grzeszność  rasizmu  podsycana  wydarzeniami  w  naszym  kraju  w  ostatnich  latach  musi  również  pozostać  
stale  obecnym  problemem  i  być  uznanym  przez  nasz  Kościół.  Kiedy  to  robimy,  musimy  nadal  słuchać.  Zapewnienie  
forów  do  rozmów  na  temat  rasy,  imigracji  i  miłującej  otwartości  na  innych  ma  kluczowe  znaczenie  dla  umożliwienia  
jednostkom  bycia  wysłuchanym  i  zrozumianym”38.  Niektórzy  wyrażali  nadzieję  na  uzdrowienie:  „w  „rzucaniu  swoich  
marzeń”  jedna  diecezja  wymieniła  pojednanie  rasowe  jako  swój  główny  cel  ”39

usccb.org/synod

jako  przeszkody,  chociaż  większość  diecezji  czuła,  że  robi  postępy  dzięki  wielojęzycznym  mszom  i  duchowieństwu”34 .  
Złożona  natura  życia  parafialnego  została  podniesiona,  gdy  społeczności  lokalne  rozważały,  jak  najlepiej  zrównoważyć  
różne  wspólnoty  w  ramach  jednego  Kościoła,  który  pragnie  budować  mosty  i  wspólnotę.  „Odprawianie  różnych  Mszy  w  
różnych  językach  może  pozwolić  każdemu  członkowi  parafii  na  uczestniczenie  w  ich  pierwszym  języku,  ale  czy  promuje  
to  komunię  wśród  wszystkich  parafian?” .  życie  parafialne  „Wzmaga  się  siła,  którą  można  znaleźć  w  radach,  komitetach,  
grupach  i  działaniach  w  Kościele,  które  są  zróżnicowane  pod  względem  wieku,  rasy  i  doświadczenia  życiowego,  ponieważ  
różne  perspektywy  i  zrozumienie  mogą  pozwolić  na  bardziej  efektywne  pomysły  i  działania  powstać”36

Praktycznie  wszystkie  konsultacje  synodalne  dzieliły  głęboki  ból  po  
odejściu  młodych  ludzi  i  postrzegały  to  jako  integralnie  związane  z  
tym,  by  stać  się  bardziej  gościnnym  Kościołem.  Jak  zauważono  w  
jednej  z  syntez,  „młodzi  ludzie  chcą  również,  aby  Kościół  mówił  o  
sprawach,  które  są  dla  nich  ważne,  zwłaszcza  o  sprawiedliwości,  rasie  
i  zmianach  klimatycznych”40.  Sami  młodzi  ludzie  wyrażali  poczucie  
wykluczenia  i  pragnęli  pełniej  uczestniczyć  jako  członkowie  wspólnota  
parafialna.  Poczucie  wykluczenia  objawiło  się  także  u  niektórych  
młodych  ludzi  poszukujących  poczucia  przynależności  do  starożytnej  
tradycji  wiary,  modlitwy  i  pobożności  Kościoła.  „Młodzież,  która  
uczestniczyła  w  sesjach  synodalnych,  podkreślała  jednak,  że  nie  
należy  ich  postrzegać  i  mówić  głównie  jako  przyszłości  Kościoła,  ale  
należy  docenić  ich  znaczenie  teraz  i  dać  znaczący  głos  w  teraźniejszości.  
Chcą  być  zarówno  widziani,  jak  i  słyszani  oraz  bardziej  włączani  w  
życie  Kościoła,  zwłaszcza  poprzez  znaczący  udział  w  radach  i  posługach  
parafialnych  i  diecezjalnych”.  41

“
Synteza  Regionu  III
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Formacja  ciągła  do  misji
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MISJA  SPOŁECZNA  KOŚCIOŁA

Inną  wspólną  nadzieją,  która  wyłoniła  się  z  konsultacji  synodalnych,  było  pragnienie  ustawicznej  formacji  duchowej,  
duszpasterskiej  i  katechetycznej  jako  uczniów.  Konsultacje  synodalne  wyjaśniły  znaczenie  ewangelizacji  w  dalszym  życiu  
misją  Kościoła,  która  wymaga  silniejszej  formacji.  „Uczestnicy  w  każdym  wieku  i  każdej  grupie  demograficznej  mówili  o  
potrzebie  formacji  przez  całe  życie.

Potrzeba  ciągłej  formacji  była  żywo  widziana  w  obszarze  misji  społecznej,  „nic  dziwnego,  ponieważ  nasza  
nauka  społeczna  jest  rutynowo  opisywana  jako  najlepiej  strzeżona  tajemnica  naszego  Kościoła,  bardzo  mało  
było  wyraźnych  wzmianek  o  katolickiej  doktrynie  społecznej,  a  nawet  o  kwestiach  sprawiedliwości  w  regionie.  
Kiedy  jednak  rozważymy  elementy  składowe  katolickiej  nauki  społecznej  i  poruszane  kwestie,  obawy  te  
pojawiały  się  regularnie  w  całym  regionie”50.  Konsultacje  synodalne  potwierdziły,  że  „Kościół  musi  pomóc  
parafianom  zrozumieć  związek  między  katolicką  nauką  społeczną  a  wychodzeniem  poza  granice  parafii”51

Chcieliby  zobaczyć  między  innymi  więcej  możliwości  studiowania  Biblii,  kursów  osobistych  i  online,  wykładów,  dyskusji  
w  małych  grupach  i  zjazdów.  […]  Członkowie  wszystkich  diecezji  życzą  sobie  również,  aby  Kościół  robił  więcej,  aby  wspierać  
ich  duchowy  wzrost,  eksponując  ich  na  wiele  aspektów  bogatego  dziedzictwa  duchowości  katolickiej.  Proszą  o  rekolekcje  
i  inne  okazje  do  wspólnej  modlitwy  i  refleksji,  a  także  o  zachętę  w  ich  indywidualnym  życiu  duchowym”44 .  Odzwierciedla  
to  tęsknotę  Ludu  Bożego  za  znaczącym  spotkaniem  z  Jezusem  Chrystusem:  „wielu  odpowiedziało  głębokim  pragnieniem  
znajcie  i  bądźcie  uważni  na  Ducha  Świętego,  zwłaszcza  na  działanie  Ducha  w  Kościele  i  ich  życiu”45

KOMUNIKACJA

Ponadto,  towarzyszenie  rodzinom  przez  całe  życie  zostało  zrozumiane  jako  niezwykle  potrzebne.  „Rodzice  i  dzieci  muszą  
wybierać  między  Kościołem  a  innymi  zajęciami,  zamiast  być  aktywnymi  w  obu.  Raporty  mówią,  że  nie  ma  już  powszechnie  
akceptowanego  dnia  poświęconego  zaangażowaniu  Kościoła  we  wspólnoty  —  zajęcia,  praktyki  lub  gry  mogą  mieć  miejsce  
każdego  dnia  tygodnia”  46 .  ważne  jest,  aby  uznać  obecność  wielu  typów  rodzin  w  parafiach  naszych  diecezji,  z  których  
każda  ma  własne  wyzwania,  każda  szuka  przyjaznej  wspólnoty  i  pomocy  duszpasterskiej”.  47

Konsultacje  synodalne  często  wyrażały  nadzieję,  że  Kościół  zobowiąże  się  do  wzmocnienia  komunikacji.  Wielu  
komentowało,  że  „poprawa  komunikacji  między  (arch)diecezjami  a  parafiami,  między  parafiami  a  parafianami  oraz  
między  parafiami  w  tych  samych  (arch)diecezjach,  może  prowadzić  do

Innym  aspektem  formacji,  który  konsultacje  synodalne  uważały  za  kluczowy  dla  naszej  zdolności  do  wspólnej  podróży,  
była  potrzeba  większej  „formacji  seminarzystów  i  już  wyświęconych,  aby  lepiej  zrozumieć  potrzeby  ludzkie  i  duszpasterskie,  
wrażliwość  i  świadomość  kulturową,  większy  nacisk  na  sprawiedliwość  społeczną,  dzielenie  się  zasobami  z  potrzebującymi,  
równoważąc  przestrzeganie  dogmatycznych  nauk  wiary  z  troską  o  emocjonalne  potrzeby  ich  parafian,  jak  włączać  
świeckich  w  podejmowanie  decyzji  i  uczenie  się  mówienia  prawdy  z  empatią,  kreatywnością  i  współczuciem”48 . ,  wielu  
wyrażało  „silne  pragnienie  wysłuchania  lepszych  homilii  naszych  ministrów  i  nauczenia  się,  jak  przełożyć  wiedzę  wiary  
wyniesioną  z  homilii  niedzielnej  na  skuteczne  działanie”49.
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Prawdziwe  docenienie  roli  świeckich  w  Kościele  i  jego  misji  było  nadzieją,  która  pojawiła  się  w  wielu  konsultacjach  synodalnych.  
„Wielu  chce,  aby  przywódcy  Kościoła  poważniej  traktowali  talenty  i  wiedzę  świeckich.  Niektórzy  wyrazili  potrzebę  wykorzystania  
skuteczniejszych  rad  parafialnych  i  diecezjalnych  rad  duszpasterskich.  Inni  chcą,  aby  ich  pasterze  i  biskupi  głębiej  zgłębiali  
wraz  ze  świeckimi,  jak  najlepiej  uczestniczyć  w  zrozumieniu  misji  Kościoła  i  jego  wysiłkach  na  rzecz  ewangelizacji  jego  członków  
i  świata”57.  Ta  intuicja  odzwierciedlała  uznanie  napięcia  między  autentyczną  miłością  do  duchowieństwo  wyrażane  często  w  
doświadczeniu  synodalnym,  zrównoważone  przez  świadomość  klerykalizmu  uniemożliwiającego  pełne  towarzyszenie  i  
współpracę  świeckich.

dzielenie  się  ewangelią  —  i  pokonywanie  odległości  geograficznych,  aby  służyć  jako  głos  Kościoła  na  arenie  społecznej  i  
politycznej  oraz  być  miejscem,  w  którym  można  uczyć  się  demografii  i  potrzeb  oraz  łączyć  Kościół  i  społeczeństwo”53.

„Wiele  tego,  co  należy  zrobić  w  parafii,  nie  wymaga  święceń,  a  wielu  świeckich  posiada  umiejętności  administracyjne  i  
organizacyjne.  Mogliby  odciążyć  proboszczów  z  części  tego  ciężaru,  uwalniając  księży  do  obecności  i  rozwijania  relacji  z  
parafianami  –  czego  pragną  zarówno  księża,  jak  i  świeccy.

Kilku  zastanawiało  się  nad  znaczeniem  jasnej  komunikacji,  zwłaszcza  w  przestrzeni  cyfrowej,  dla  docierania  do  młodych  ludzi  
i  angażowania  ich.  Niemal  wszystkie  konsultacje  synodalne  ostrzegały  jednak,  że  Kościół  i  media  katolickie  angażują  się  w  
komunikację  społeczną  i  cyfrową  w  sposób  zarówno  odpowiedzialny,  jak  i  pełen  szacunku,  unikając  popadania  w  ideologie  
pogłębiające  podziały.  „Raporty  zwracały  uwagę  na  ogromną  różnorodność  wybitnych  mediów  katolickich  i  zasobów  
cyfrowych,  ale  także  ubolewały  nad  wyzwaniem  identyfikacji  odpowiedzialnych  mediów  katolickich.  Wśród  obaw  wyrażanych  
w  mediach  zaobserwowano,  że  najbardziej  widoczne  perspektywy  są  często  najbardziej  dzielące  lub  sensacyjne.  Media  
prawdopodobnie  będą  informować  o  gorących  kwestiach,  a  nie  o  konsekwentnej  posłudze  regularnie  zapewnianej  przez  
parafie  i  organizacje  katolickie.  Nasze  korzystanie  z  mediów  w  coraz  większym  stopniu  służy  wzmocnieniu  naszych  z  góry  
przyjętych  wyobrażeń  lub  preferowanej  ideologii”54

Niektórzy  księża  potrzebowaliby  pomocy  w  umożliwieniu  świeckim  przejęcia  zadań  parafialnych,  za  które  wydają  się  być  
przekonani,  że  ponoszą  ostateczną  odpowiedzialność  i  dlatego  muszą  mieć  ostatnie  słowo  we  wszystkich  sprawach”  58 .  
współpracy”59  na  wszystkich  poziomach  Kościoła:  „Lud  Boży  dał  sygnał,  że  jest  gotowy  i  chętny  do  podjęcia  odpowiedzialności  
za  służbę  w  Kościele  i  w  świecie”.  60

Co  gorsza,  prawie  wszystkie  konsultacje  synodalne  postrzegały  jasną,  zwięzłą  i  konsekwentną  komunikację  jako  klucz  do  
silnego  pragnienia  odpowiedniej  przejrzystości.  „Ogólna  kategoria  przejrzystości  była  wielokrotnie  wymieniana:  przejrzystość  
w  kryzysie  związanym  z  wykorzystywaniem  seksualnym,  przejrzystość  w  podejmowaniu  trudnych  decyzji,  przejrzystość  w  
sprawach  finansowych,  przejrzystość  w  przyznawaniu  się,  gdy  coś  pójdzie  nie  tak,  przejrzystość  w  planowaniu,  przejrzystość  
w  kierownictwie.  Przejrzystość  pociąga  za  sobą  odpowiedzialność,  której  wielu  ludziom  brakuje  w  Kościele.  Aby  być  Kościołem  
godnym  zaufania,  przejrzystość  musi  być  niezbędnym  elementem  na  każdym  poziomie  i  aspekcie”55.  Ponieważ  Kościół  stara  
się  podążać  ścieżką  synodalną,  kluczowe  znaczenie  będzie  miało  zobowiązanie  do  jasnej,  przejrzystej  i  spójnej  komunikacji.  
„Jednym  z  kluczy  do  poprawy  współpracy  między  duchownymi  i  świeckimi  będzie  komunikacja.  Świeccy  członkowie  w  wielu  
diecezjach  powiedzieli,  że  chcą  większej  przejrzystości  w  podejmowaniu  decyzji”56

usccb.org/synod
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jedność  i  ograniczyć  rozprzestrzenianie  się  dezinformacji”52.  W  ramach  innych  konsultacji  uznano,  że  Kościół  korzysta  z  
mediów  cyfrowych  jako  niezbędny  do  szerzenia  wiary  na  sferę  publiczną.  Jedna  z  syntez  zwracała  uwagę  na  potrzebę  poprawy  
w  Kościele  „wykorzystywania  mediów  i  technologii  do  komunikacji  w  służbie  misyjnego  uczniostwa  —
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Angażujące  rozeznanie
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Ponowne  odkrycie  słuchania  jako  podstawowej  postawy  Kościoła  powołanego  do  nieustannego  nawrócenia  jest  
jednym  z  najcenniejszych  darów  doświadczenia  synodalnego  w  Stanach  Zjednoczonych.  Z  konsultacji  synodalnych  
wynika,  że  słuchanie  radości  i  świadectwo  o  ranach,  których  doświadczyli  inni,  z  pokornym  sercem,  otworzyło  
drogę  dla  Kościoła  w  Stanach  Zjednoczonych  do  lepszego  przeżywania  i  wyrażania  swojej  komunii  jako  ludu  
zjednoczonego  we  wspólnej  wierze .  Następnym  krokiem  Kościoła  Stanów  Zjednoczonych  jest  zwrócenie  
szczególnej  uwagi  na  jego  parafie  i  diecezje,  nawet  jeśli  nadal  uczestniczymy  w  kontynentalnej  i  powszechnej  fazie  
Synodu,  ponieważ  to  tam  Lud  Boży  najbardziej  konkretnie  spotyka  działającego  Ducha  spełnią  się  pierwsze  owoce  
tego  rozeznania.  Wezwanie  to  nieustające  wyzwanie.

Doświadczenie  synodalne  umożliwiło  setkom  tysięcy  katolików  w  całych  Stanach  Zjednoczonych  ponowne  
zaangażowanie  się  w  prostą  praktykę  gromadzenia  się,  wspólnej  modlitwy  i  wzajemnego  słuchania.

W  tym  momencie  drogi  synodalnej  można  zgodzić  się  lub  nie  zgodzić  z  niektórymi  słyszanymi  i  wyrażanymi  
poglądami,  ale  nie  możemy  zakładać,  że  nie  mają  one  znaczenia  w  przeżywanej  rzeczywistości.  W  miarę  jak  osoby  
o  różnych  doświadczeniach  i  postrzeganiu  „tego,  co  naprawdę  dzieje  się”  w  Kościele,  nadal  spotykają  się  i  słuchają,  
postrzeganie  staje  się  bardziej  realistyczne  i  mniej  oparte  na  szerszych  kulturowych  lub  politycznych  narracjach.  
Wgląd  staje  się  głębszy,  gdy  postrzeganie  opiera  się  na  rzeczywistym  słuchaniu  i  osobistym  doświadczeniu.  
„Wartość  zwykłego  słuchania  jest  jasnym  przesłaniem  procesu  synodalnego.  Ludzie  muszą  być  w  stanie  szczerze  
mówić  nawet  na  najbardziej  kontrowersyjne  tematy  bez  obawy  o  odrzucenie.  Musimy  być  otwarci  na  nowe  pomysły  
i  nowe  sposoby  działania.  Będzie  to  wymagało  zrozumienia  tego,  co  jest  kluczowe  dla  tożsamości  kościoła,  diecezji  
i  parafii;  i  jakie  zmiany  mogą  pomóc  nam  się  rozwijać,  a  nie  czuć  się  zagrożonym.

Regiony  powszechnie  potwierdziły,  że  wezwanie  do  udziału  w  czasie  synodalnym  w  Kościele  początkowo  spotkało  
się  ze  sceptycyzmem  i  podejrzliwością;  jednak  regiony  informują  również,  że  samo  doświadczenie  rozwiało  wiele  
obaw,  jakie  uczestnicy  wnieśli  ze  sobą  do  procesu.

Formowanie  wiary  może  pomóc  nam  rozwinąć  większe  zrozumienie  i  wzrastać  w  zaufaniu  Duchowi  Świętemu,  
który,  jak  przypomina  nam  modlitwa  Adsumus,  „działa  w  każdym  miejscu  i  czasie”62.  To  jest  droga,  którą  
rozpoczęliśmy.  Wiele  zależy  od  tego,  jak  na  nowo  odkryjemy  duchową  dyscyplinę  słuchania  i  autentycznie  
zreintegrujemy  duchowe  aspekty  rozeznawania  z  życiem  lokalnego  kościoła.  Uważne  słuchanie  w  Kościele  jest  
katalizatorem  zaangażowania  w  rozeznanie.

W  kontekście  pandemii,  polaryzacji  i  ciągłych  ran  spowodowanych  skandalem  wykorzystywania  seksualnego  
duchowieństwa  pojawiło  się  ziarno  odnowy,  „zaangażowanie  w  ponowne  nauczenie  się  sztuki  słuchania  i  
wyobrażenia  sobie  nowej  misji,  celów  i  priorytetów  –  pamiętając,  że  jesteśmy  razem  na  pielgrzymce”61

Rozeznanie  towarzyszy  głosowi  Pana  w  liturgii  Kościoła,  w  tradycji  nauczania  Kościoła  iw  głosie  przeżywanego  
doświadczenia  Ludu  Bożego.  Wiele  diecezji  informuje,  że  słuchanie  dostarczyło  cennego  wkładu  partycypacyjnego  
dotyczącego  priorytetów  i  planów  lokalnych  parafii  i  diecezji.  To  wskazuje,  że  lokalne  owoce  synodalności  mają  
trwałą  wartość.  Wspólnym  wątkiem  podczas  różnych  konsultacji  było  to,  że  parafie  miały  nadzieję  na  dalsze  
budowanie  na  fundamencie

Rozeznanie  to  praktyka  Kościoła  prowadzona  w  duchu  modlitwy,  medytacji  i  nieustannego  dialogu.  Duch  jest  
głównym  sprawcą  rozeznania  i  prowadzi  nas  razem  do  spojrzenia  na  oblicze  Chrystusa  w  sobie  nawzajem.  Lokalne,  
uważne  słuchanie  siebie  nawzajem  w  Kościele  i  poza  nim;  uczestnictwo,  uczciwość  i  realizm;  oraz  ciągła  chęć  
uczenia  się  towarzyszy  rozeznaniu.
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in
Kościół  
uważnego  
słuchania  jest  
katalizatorem  angażowania  
się  w  rozeznanie.

Rozeznanie  naprzód  musi  również  obejmować  ciągłe  zaangażowanie  ze  społecznościami,  w  które  nasze  
początkowe  wysiłki  w  synodalności  nie  były  mocno  zaangażowane.  „Afrykańscy  katolicy,  głuchy  katolicy  i  
niepełnosprawni  katolicy  opowiadali  historie  o  byciu  przeoczonym  i  niewidocznym”64 .  Obejmuje  to  dalsze  
spotkania  z  ludami  tubylczymi,  a  także  różnymi  społecznościami  etnicznymi  i  kulturowymi,  w  tym  
społecznościami  imigrantów  z  Ameryki  Łacińskiej,  Azji,  Afryki  i  innych  ostatnie  przyjazdy.  Wielu  doświadcza  
skutków  przesiedlenia  i  żyje  swego  rodzaju  „niewidzialnością”  pośród  szerszego  Kościoła.  Różnorodność  
językowa  i  kulturowa  jest  nieustannym  wyzwaniem  dla  lokalnych  parafii.

Wdzięczność  jest  darem  Ducha  Świętego,  niezbędnym  dla  
autentycznego  rozeznania.  Podczas  wszystkich  konsultacji  
synodalnych  Lud  Boży  nieustannie  dzielił  się  wyrazami  radości  i  
wdzięczności  za  zaproszenie  do  wspólnej  wędrówki  drogą  
synodalną.  Te  duchowe  rozmowy  i  braterskie  dialogi  odnowiły  
poczucie  wspólnej  miłości  i  odpowiedzialności  za  dobro  naszego  
Kościoła  –  w  naszych  parafiach,  w  naszych  diecezjach  iw  naszym  
kraju.  Poprzez  udział  w  diecezjalnej  fazie  Synodu  Lud  Boży  zaczął  
już  budować  Kościół,  na  który  ma  nadzieję.  Słuchanie  daje  impuls  
do  uzdrowienia  naszych  trwałych  ran  i  wzmocnienia  naszej  
zdrowej  komunii  i  uczestnictwa,  co  jest  niezbędne  do  realizacji  
naszej  misji.  Ta  synteza,  jak  również  syntezy  generowane  na  
poziomie  lokalnym,  są  zaproszeniem  do  nieustannego  uważnego  
słuchania,  pełnego  szacunku  spotkania  i  modlitewnego  
rozeznania.

usccb.org/synod

który  został  ustalony  w  konsultacjach  synodalnych.  „Często  mówiono,  że  uczestnicy  chętnie  przyjmą  więcej  
okazji  do  wysłuchania  i  wysłuchania  wypowiedzi  innych  na  temat  wiary  i  życia  Kościoła.  Uważano,  że  może  to  
w  znaczący  sposób  przyczynić  się  do  przezwyciężenia  polaryzacji  odczuwanej  wszędzie.  Niektórzy  zauważyli,  
jak  niewiele  jest  okazji  do  prawdziwego  słuchania  w  kulturze,  w  której  rutynowo  rozmawiamy  obok  siebie”63

Szczególnie  godne  uwagi  jest  to,  że  ma  miejsce  lokalne  rozeznanie,  jak  przezwyciężyć  dystansowe  lub  elitarne  
postawy  i  jak  przyjąć  bez  osądzania.  „Całe  grupy  ludzi  czują,  że  nauki  Kościoła  wykluczają  ich  poczucie  bycia  
mile  widzianym  we  wspólnocie.  Musimy  zbadać  sposób,  w  jaki  przedstawiane  są  pewne  nauki,  aby  wykazać,  że  
możemy  być  wierni  Bogu  bez  sprawiania  wrażenia,  że  jesteśmy  uprawnieni  do  osądzania  innych  ludzi”65.  
Angażowanie  się  i  rozeznawanie  z  naszymi  siostrami  i  braćmi,  którzy  doświadczają  zranienie  marginalizacji,  a  
także  tych,  których  głosy  były  niedostatecznie  reprezentowane  w  procesie  synodalnym,  będą  miały  zasadnicze  
znaczenie  dla  rozwoju  drogi  synodalnej  w  naszych  diecezjach  iw  naszym  kraju.  Lokalne  społeczności  opowiadają  
o  swoich  doświadczeniach  i  nadziejach  w  tym  zakresie,  ale  także  zgłaszają  napięcie  związane  z  nie  zawsze  
wiedzą,  jak  katechizować  i  ewangelizować  w  sposób,  który  nie  przeszkadza  w  przyjęciu,  oraz  pragnienie  
towarzyszenia  ze  współczuciem  zranionym  w  naszym  Kościele  i  szerzej.  społeczeństwo.  Kościoły  lokalne  
przeżywają  to  napięcie  w  nadziei,  że  refleksja  synodalna  na  poziomie  Kościoła  powszechnego  zaoferuje  więcej  
wskazówek  i  wskazówek,  aby  wspierać  komunię,  wzmacniać  uczestnictwo  i  skutecznie  angażować  się  w  misję  
Kościoła.
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