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Krajowa synteza Ludu Bożego w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki dla fazy 

diecezjalnej Synodu 2021-2023 



Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, 
 

Z ogromną wdzięcznością mam wyraźny zaszczyt podzielić się z Wami Krajową Syntezą Ludu Bożego w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki na Fazę Diecezjalną Synodu 2021-2023: For a Synodal Church: Communion, 

Participation, and Mission. Ten kluczowy dokument jest zwieńczeniem dziesięciu miesięcy świadomego 
słuchania w całym Kościele w USA. 

 
W imieniu nas wszystkich pragnę najpierw podziękować tym, którzy uczestniczyli w sesjach słuchania w 
całych Stanach Zjednoczonych. Konsultacje synodalne, które odbyły się w parafiach, szkołach, 
organizacjach, diecezjach i regionach krajowych, wyrażały głosy setek tysięcy osób w naszych Kościołach 
lokalnych. Pragnę również podziękować różnym zespołom piszącym na poziomie parafialnym, diecezjalnym i 
regionalnym, których praca przyczyniła się w niezastąpiony sposób do przygotowania, napisania i przeglądu 
Syntezy Krajowej. 

 
Poniższy dokument jest próbą syntezy i kontekstualizacji wspólnych radości, nadziei i zranień, które z 
pomocą Ducha Świętego pojawiły się w trakcie trwania Synodu. Synteza krajowa stara się po prostu 
wiernie wyrazić to, co wynikło z konsultacji. Choć nie jest to pełna artykulacja wielu tematów i perspektyw, 
którymi dzielono się podczas procesu słuchania, synteza ta jest próbą wyrażenia szerszych tematów, które 
wydawały się najbardziej dominujące w diecezjach i regionach naszego kraju. Jej napisanie jest owocem 
intensywnego czasu modlitwy, refleksji i rozeznawania przez osoby wchodzące w skład zespołu piszącego 
Synodu USA. 

 
Publikacja Syntezy narodowej to znaczący moment dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych, będący 
odpowiedzią na to, o co nasz Ojciec Święty Papież Franciszek prosił nas jako Lud Boży w dzisiejszym 
świecie. Synteza jest między innymi wyrazem tego, co jako Kościół usłyszeliśmy od siebie nawzajem, gdy 
zapytano nas o nasze najgłębsze troski i nadzieje związane z Kościołem, którego, dzięki łasce Boga, 
wszyscy jesteśmy istotną częścią. Publikacja tego dokumentu nie jest jednak momentem końcowym; jest to 
moment refleksyjny, wybiegający w przyszłość. Jest to zaproszenie do słuchania, do wspólnej dyskusji i do 
rozeznania, jako Kościół, jak najlepiej zrozumieć i działać w tych sprawach, które głęboko zapadają w 
serca i umysły katolików w USA. 

 
Szeroka synteza nie dezaktualizuje pracy wcześniejszych, bardziej lokalnych konsultacji synodalnych. Dodaje 
ona raczej perspektywę, która wnosi wkład do lokalnych i bardziej uniwersalnych rozeznań, które po niej 
następują. Droga synodalna zawsze obejmuje ciągły dialog między lokalnymi okolicznościami i obawami 
a szerszym obrazem. Zachęcam nas wszystkich w naszych wspólnotach lokalnych do medytacyjnego 
rozważenia treści Syntezy narodowej, w towarzystwie Ducha Świętego i w towarzystwie żywego głosu i 
osoby Chrystusa Jezusa obecnego dla nas przez Ewangelię. Musimy nieustannie prosić, aby głos Pana z 
Ewangelii rozbrzmiewał wśród nas podczas całej naszej synodalnej drogi. 

 
Jak często przypomina nam papież Franciszek, synodalność nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale 
zaproszeniem do stałego stylu życia Kościoła. Zrobiliśmy pierwsze kroki na tej drodze i wiele się 
nauczyliśmy; mamy jeszcze więcej do nauczenia się i do zrobienia. Módlmy się, aby ta Synteza Narodowa 
posłużyła w jakiś sposób do pogłębienia naszej komunii jako Kościoła i zachęciła do dalszej wspólnej 
drogi jako świadków Jezusa Chrystusa w naszych czasach. Niech Bóg Ojciec, który przez dar swego 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna wylał na nas Ducha Świętego, aby odnowić wszystko, uczyni 
owocnymi ziarna, które zasiała wśród nas droga synodalna. 

 
Wasza w Chrystusie, 

 
Wielebny Daniel E. Flores, STD Biskup 
Brownsville 



Przewodniczący, Komisja Doktryny 
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Wstęp 

Jesienią 2021 roku Kościoły lokalne w Stanach Zjednoczonych Ameryki dołączyły do światowego 
Kościoła katolickiego, wchodząc w fazę diecezjalną Synodu 2021-2023 - O Kościół synodalny: 
Communion, Participation, and Mission. Kościół w Stanach Zjednoczonych składa się z szacunkowej 
liczby 66,8 mln katolików1 rozsianych po stu siedemdziesięciu ośmiu (178) diecezjach (arch)Kościoła 
łacińskiego, w tym Archidiecezji dla Służb Wojskowych, USA i Ordynariatu personalnego Katedry 
św. Piotra, który obsługuje zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kanadę, oraz osiemnastu (18) 
katolickich eparchii (arch)wschodnich. Dla celów organizacyjnych, prowincje kościelne na terytorium 
Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych są zgrupowane w piętnastu (15) regionach 
administracyjnych. Regiony I-XIV reprezentują geograficzną różnorodność społeczności wiejskich, 
podmiejskich i miejskich. Katolickie Kościoły Wschodnie znajdują się w Regionie XV. 

 
 

 

66,8 mln katolików 

178 diecezji łacińskich (archidiecezji) 
18 Eparchie (arcy)katolickie wschodnie 

 
 
 
 

Tutaj, w USA, początek diecezjalnej fazy Synodu spotkał się z połączeniem ekscytacji, zamieszania i 
sceptycyzmu. "W kilku diecezjach odnotowano pewne obawy, a nawet sprzeciw, gdy rozpoczynano 

słuchanie synodalne - począwszy od tych, którzy uważali, że proces ten będzie daremny, poprzez tych, 
którzy obawiali się tego, co może on zmienić, aż do duchownych i pracowników parafialnych, którzy 

postrzegali go jako zadanie przytłaczające "2 . Często zauważano, jak wiele porozumienia uczestnicy 
znaleźli, gdy słuchali siebie nawzajem." 3

 

 
Synteza krajowa kończy etap diecezjalny procesu synodalnego. Wszystkie sto siedemdziesiąt osiem 
(178) łacińskich (arcy)diecezji wniosło swoje syntezy. Ze względu na wielkość kraju, wkłady te 
zostały zebrane regionalnie, aby stworzyć czternaście syntez pośrednich, które pomogły w 
opracowaniu niniejszej syntezy krajowej. Katolickie Kościoły Wschodnie, ze względu na długą 
historię praktyki synodalnej, przekazały swoje raporty bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, aby zostały 
one włączone do syntezy krajowej. 
Synteza narodowa Kościoła łacińskiego w USA do Dokumentu dla etapu kontynentalnego, który 
stanowi kolejny etap Synodu 2021-2023. 

 
Aby uwzględnić wkłady z dużej liczby katolickich stowarzyszeń, organizacji i krajowych ministerstw 
w Stanach Zjednoczonych, jak również wkłady indywidualne, utworzono szesnasty region ("Region 
XVI"). Otrzymano sto dwanaście (112) zgłoszeń od organizacji. W połączeniu z syntezami z każdej z 
(arch)diecezji, dwieście dziewięćdziesiąt (290) dokumentów 
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w sumie otrzymano. Te odpowiedzi to ponad 22 000 zgłoszeń z poszczególnych parafii i innych 
grup. Chociaż nie każda grupa, parafia czy diecezja prowadziła statystyki, to z tych, które to zrobiły, 
wiemy, że było ponad 30 000 możliwości uczestnictwa w Synodzie poprzez osobiste i wirtualne 
sesje słuchania, jak również ankiety online. Szacuje się, że w fazie diecezjalnej Synodu w 
Stanach Zjednoczonych wzięło udział około 700 000 osób. 

 
 
 

700.000 UCZESTNIKÓW 

30.000 MOŻLIWOŚCI  

22.000 RAPORTY 
 

 
 

Wiele osób wyraziło "wielkie uznanie dla procesu synodalnego". Byli oni naprawdę wdzięczni za 
możliwość bycia wysłuchanym i za ducha otwartości. Możliwość zasiadania przy stole z obcymi ludźmi i 
dzielenia się radościami, troskami, nadziejami i sugestiami bez intensywnej debaty czy strachu zachęciła i 
zmotywowała wielu "4.

 

 
"Wielu prowadzących sesje słuchania opisywało, że zostali przemienieni przez proces słuchania historii 

innych i słuchania o ich podróży w wierze. 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.

 

 
Podczas gdy konsultacje synodalne wskazały wiele obszarów, w których my jako Kościół możemy 
wzrastać w komunii, uczestnictwie i misji, pojawiło się również głębokie poczucie wdzięczności i 
miłości do Kościoła i wspólnoty lokalnej. Ogólnie rzecz biorąc, "uczestnicy wyrazili wiele uznania i 

wdzięczności za wsparcie, jakiego doświadczają w służbie wspólnocie i wspólnej modlitwie. Życie 
parafialne i działalność społeczna sprzyjają poczuciu wspólnoty i wzmacniają osobiste relacje między 
członkami "6 Podczas całego procesu konsultacji ta radość przenikała wszystkie dyskusje, nawet wtedy, 
gdy rozmowy dotykały bardzo bolesnych i trudnych tematów. 

 
To, co następuje, jest syntezą szczerych i autentycznych wypowiedzi 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; choć w 
żadnym wypadku nie jest to kompletny opis różnorodnych tematów i perspektyw, które pojawiły się w 
procesie słuchania, wyrażają one owoce słuchania, spotkania i dialogu ze wspólnotami 
zróżnicowanymi pod względem kultury, języka i środowiska społecznego. Ta synteza ma na celu 
dostarczenie materii do rozeznania, gdy będziemy kontynuować tę podróż synodalną. 

http://usccb.org/synod
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Trwałe rany 

W trakcie trwania 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 obawami. Uczestnicy 
docenili możliwość podzielenia się swoimi historiami - także tymi bolesnymi - bez przerywania, 

zaprzeczania czy apologetyki. Wielu z nich wyraziło opinię, że proces i doświadczenie były uzdrawiające i 
pełne nadziei, i że były one rozpaczliwie potrzebne w dzisiejszym Kościele "7.

 

 
Głównym z trwałych ran, które dotykają Lud Boży w Stanach Zjednoczonych, są wciąż rozwijające 
się skutki kryzysu związanego z nadużyciami seksualnymi. "Zaufanie do hierarchii Kościoła jest 
słabe i wymaga wzmocnienia. Skandale związane z nadużyciami seksualnymi i sposób, w jaki kierownictwo 
Kościoła poradziło sobie z tą sytuacją, są postrzegane jako jedna z najsilniejszych przyczyn braku zaufania i 

wiarygodności ze strony wiernych. Informacje zwrotne ujawniły silną, utrzymującą się ranę spowodowaną 
nadużyciem władzy oraz fizycznym, emocjonalnym i duchowym wykorzystywaniem najbardziej niewinnych 
w naszej wspólnocie. Uznano, że ten ból miał wpływ na gotowość księży i świeckich duszpasterzy do 
nawiązywania bliższych relacji z ludźmi, którym służą, ze względu na obawę, że zostaną źle 
zinterpretowani lub fałszywie oskarżeni "8. Grzech i zbrodnia nadużyć seksualnych podkopały nie 
tylko zaufanie do hierarchii i moralnej integralności Kościoła, ale także stworzyły kulturę strachu, 
która powstrzymuje ludzi od wchodzenia w relacje między sobą, a tym samym od doświadczania 
poczucia przynależności i więzi, za którym tęsknią. 

 
Poczucie wspólnoty wśród Ludu Bożego ucierpiało również z powodu trwających skutków pandemii 
Covid-19. Sama pandemia "doprowadziła w pewnym sensie do rozpadu naszych wspólnot, 
przyspieszając tendencję do wyłączania się i potęgując izolację i samotność wielu osób, zwłaszcza młodzieży 
i osób starszych. Wielu wiernych nie powróciło jeszcze do uczestnictwa w nabożeństwach "9 . Wielu przyznało, że 
w czasie pandemii poczyniono postępy w poszukiwaniu nowych i innowacyjnych sposobów dotarcia 
do wspólnoty i pozostania w kontakcie z nią, a także, że "nieobecność wzmocniła poczucie, jak ważne 
dla życia wiary jest doświadczenie Kościoła, a w szczególności Eucharystii "10.

 

 
Inną trwałą raną, szeroko odzwierciedloną w konsultacjach synodalnych, było doświadczenie, że 
Kościół jest głęboko podzielony. Uczestnicy odczuwali ten podział jako głębokie poczucie bólu i 
niepokoju. "Jak powiedział jeden z uczestników, ideologie polityczne pełne podziałów obecne w naszym 

społeczeństwie przeniknęły do wszystkich aspektów naszego życia "11 . "Niestety, celebracja Eucharystii jest 

również doświadczana jako obszar podziału w Kościele. Najczęstszą kwestią dotyczącą liturgii jest 
celebracja Mszy przedsoborowej. "12 Ubolewano nad ograniczonym dostępem do Mszału z 1962 roku; 
wielu uważało, że różnice dotyczące sposobu sprawowania liturgii "czasami osiągają poziom wrogości. 
Ludzie po każdej stronie zagadnienia zgłaszali, że czują się osądzani przez tych, którzy się od nich różnią." 13

 

 
W wielu syntezach regionalnych jako źródło poważnego skandalu podawano odczuwalny brak 
jedności biskupów w Stanach Zjednoczonych, a nawet niektórych biskupów z Ojcem Świętym. Ten 
postrzegany brak jedności wewnątrz hierarchii wydaje się z kolei usprawiedliwiać podziały na 
poziomie lokalnym. "Ludzie z obu krańców politycznego spektrum założyli obóz przeciwstawiając się 
'innym', zapominając, że są jednością w Ciele Chrystusa. Polityka partyzancka przenika do homilii i posługi, a 
ten trend spowodował podziały i zastraszenie wśród wierzących "14. Inna regionalna synteza podkreśliła, 
że "nasze wykorzystanie mediów coraz częściej służy wzmocnieniu naszych uprzednich wyobrażeń lub 
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preferowanej ideologii "15.
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Ściśle związana z raną polaryzacji jest rana marginalizacji. Nie tylko cierpią ci, którzy jej 
doświadczają, ale ich marginalizacja stała się źródłem skandalu dla innych, zwłaszcza dla niektórych 
młodych, którzy postrzegają Kościół jako obłudny i niedziałający konsekwentnie w sposób 
sprawiedliwy wobec tych zróżnicowanych społeczności. Ci, którzy doświadczają marginalizacji, a 
więc braku reprezentacji w Kościele, dzielą się na dwie szerokie grupy. Pierwszą z nich stanowią ci, 
którzy są narażeni na niebezpieczeństwo z powodu braku władzy społecznej i/lub ekonomicznej, jak 
np. wspólnoty imigrantów, mniejszości etniczne, osoby bez dokumentów, nienarodzone i ich matki, 
osoby doświadczające ubóstwa, bezdomności lub uwięzienia, osoby niepełnosprawne lub mające 
problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby cierpiące na różne uzależnienia. W tej grupie znajdują 
się również kobiety, których głos jest często marginalizowany w procesach decyzyjnych Kościoła: 
"kobiety zatrudnione w parafii mówiły, że czują się niedoceniane, niedostatecznie wynagradzane, nie 
otrzymują wsparcia w poszukiwaniu formacji, pracują w długich godzinach i brakuje im dobrych wzorców 

do samokontroli "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 rozwiedzione lub te, które zawarły ponowny 
związek małżeński bez deklaracji nieważności, a także osoby, które zawarły cywilny związek 
małżeński, ale nigdy nie zawarły małżeństwa kościelnego. W każdej syntezie pojawiały się obawy, jak 
odpowiedzieć na potrzeby tych zróżnicowanych grup. 

 
Konsultacje synodalne dotyczące trwałych ran spowodowanych skandalem nadużyć seksualnych 
wśród duchownych, pandemią, polaryzacją i marginalizacją ujawniły głęboki głód uzdrowienia i silne 
pragnienie komunii, wspólnoty oraz poczucia przynależności i jedności. "W trakcie procesu 

synodalnego było oczywiste, że większość uczestników autentycznie wierzy, że wsparcie dla siebie nawzajem 

jest niezbędne - duchowieństwo i kler; churched i unchurched; oraz ci, którzy potrzebują uzdrowienia. "18
 

 
 
 
 

...większość 

uczestników 

szczerze wierzy, że 

wsparcie dla siebie 

nawzajem jest 

istotne... 
Synteza dla regionu II 
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Wzmocnienie komunii i uczestnictwa 

W prawie każdej konsultacji synodalnej pojawiały się wielokrotnie 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 
drogę synodalną. Wszystkie konsultacje wskazują na fakt, że Lud Boży pragnie zbliżyć się do 
Boga i do siebie nawzajem poprzez głębszą znajomość Pisma Świętego, modlitwę i celebracje 
sakramentalne, zwłaszcza Eucharystię. 

 
ŻYCIE SAKRAMENTALNE  

 
"Podczas gdy Lud Boży tęskni za prawdziwą komunią, która może się rozpocząć jedynie poprzez Chrystusa, 
jakiego znamy w Eucharystii, wystarczający odsetek uczestników zgłasza przeszkody dla wspólnoty w 
swoich parafiach, częściowo z powodu dzielącego klimatu politycznego i wynikającej z niego polaryzacji w 
kraju. Znaczny procent uczestników wskazuje również, że przyjmowanie Eucharystii przybliża ich do 
solidarności z ubogimi. Sugestie dotyczące budowania komunii wokół Eucharystii obejmują takie elementy 
jak: cieplejsza gościnność, usługi uzdrawiające oraz bardziej ożywcze przepowiadanie przez 
duchownych "19 . Jedna z rekomendacji zaproponowała rolę dla głębszego procesu formacyjnego, 
szczególnie w kontekście przygotowania sakramentalnego z udziałem rodziców i ich dzieci, jako 
wstępu do ciągłej formacji wiary kontynuowanej w dorosłym życiu. 

 
Eucharystia w życiu katolików stanowiła istotny punkt wyjścia dla wielu konsultacji synodalnych. 
Choć podziały istnieją, wielu widziało w Eucharystii źródło nadziei na większą jedność jako Ciała 
Chrystusa. "Życie liturgiczne i sakramentalne Kościoła, a zwłaszcza centralność Eucharystii, pojawiało się 
nieustannie we wszystkich diecezjach jako punkt jedności, niezbędny dla katolickiej tożsamości, wspólnoty i życia 
w wierze. Uczestnicy wyrazili głębokie pragnienie i głód Boga. Podczas gdy perspektywy różniły się co do 
tego, co stanowi 'dobrą liturgię' i jakie obszary wymagają odnowy lub lepszego zrozumienia, panowała 
powszechna zgoda co do znaczenia Eucharystii w życiu Kościoła. "20 W całym kraju, podczas wielu 
konsultacji synodalnych wyrażano wielką radość podczas refleksji nad "pięknem symboli używanych w 
liturgii "21.

 

 

PRZYJAZNY KOŚCIÓŁ  
 

Najczęstszym pragnieniem wymienionym w konsultacjach 
synodalnych było bycie bardziej przyjaznym Kościołem, w 
którym wszyscy członkowie Ludu Bożego mogą znaleźć 
towarzyszenie w drodze. Konsultacje synodalne wymieniły 
kilka obszarów, w których istniało napięcie pomiędzy tym, 
jak iść z ludźmi, a jednocześnie pozostać wiernym 
nauczaniu Kościoła: "Wielu uważa, że powszechne 
stosowanie zasad i reguł jest wykorzystywane jako środek do 
sprawowania władzy lub pełnienia roli strażnika "22. Jak 
opisano w jednej z konsultacji synodalnych: "Ludzie 

zauważyli, że Kościół wydaje się przedkładać doktrynę nad 
ludzi, zasady i przepisy nad rzeczywistość, w której żyjemy. 
Ludzie chcą, aby Kościół był domem dla zranionych i 

złamanych, a nie instytucją dla 
doskonałych. Chcą, aby Kościół spotykał się 
z ludźmi tam, gdzie oni są, gdziekolwiek są. 
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budować prawdziwe relacje poprzez troskę i autentyczność, a nie wyższość "23. W żadnym szczególnym 
porządku, następujące grupy były często wymieniane jako integralna część bycia bardziej przyjaznym 
Kościołem. 

 
Nadzieja na przyjazny Kościół wyraziła się wyraźnie w pragnieniu towarzyszenia z autentycznością 
osobom LGBTQ+ i ich rodzinom. Wielu "identyfikujących się jako LGBTQ+ wierzy, że są potępiani 
przez nauczanie Kościoła "24 . Istnieje "pilna potrzeba wskazówek, jak [jedna z parafii] błagała: 'Wierzymy, że 
zbliżamy się do prawdziwego kryzysu, jak służyć społeczności LGBTQ+, z których niektórzy są członkami 
naszych własnych rodzin. Potrzebujemy pomocy, wsparcia i jasności. "25 Często rodziny "czują się rozdarte 
pomiędzy pozostaniem w Kościele a wspieraniem swoich bliskich. "26 Aby stać się bardziej przyjaznym 
Kościołem, istnieje głęboka potrzeba ciągłego rozeznawania przez cały Kościół, jak najlepiej 
towarzyszyć naszym braciom i siostrom LGBTQ+. 

 
Osoby, które się rozwiodły, niezależnie od tego, czy wyszły ponownie za mąż, czy nie, często czują 
się niemile widziane w Kościele. "Znaczna liczba [konsultacji] zawierała komentarze, że osoby 
rozwiedzione czują się osądzane przez innych w Kościele, w niektórych przypadkach nawet jeśli przeszły 
przez proces unieważnienia, ale z pewnością jeśli tego nie zrobiły. Proces unieważnienia jest doświadczany 
jako nadmiernie uciążliwy i osądzający "27. Ten ból pozostawił wielu rozwiedzionych i ponownie 
żonatych katolików "z poczuciem, że są trzymani w wyższych standardach, podczas gdy ludzie, którzy 
popełnili inne grzechy, nadal przyjmują komunię "28. Konsultacje synodalne wyrażały konsekwentną prośbę 
o bardziej przejrzysty i jasny proces unieważnienia jako jeden z możliwych sposobów na stworzenie 
większego poczucia akceptacji. 

 
Prawie wszystkie konsultacje synodalne podzielały głębokie uznanie dla potężnego wpływu kobiet 
zakonnych, które konsekwentnie przewodziły w wypełnianiu misji Kościoła. Podobnie, uznano 
centralność niezrównanego wkładu kobiet w życie Kościoła, szczególnie we wspólnotach lokalnych. 
Pojawiło się pragnienie silniejszego przywództwa, rozeznania i podejmowania decyzji przez kobiety - 
zarówno świeckie jak i zakonne - w ich parafiach i wspólnotach: "ludzie wymieniali różne sposoby, w 
jakie kobiety mogłyby sprawować przywództwo, włączając w to głoszenie kazań i święcenia jako diakon lub 

ksiądz. Święcenia dla kobiet pojawiły się nie przede wszystkim jako rozwiązanie problemu braku księży, ale 
jako kwestia sprawiedliwości "29.

 

 
Inna wspólna nadzieja na stanie się bardziej przyjaznym Kościołem wiązała się z usunięciem barier w 
dostępności i przyjęciem osób o specjalnych potrzebach i ich rodzin, szczególnie w odniesieniu do 
życia sakramentalnego. W jednym z regionów odnotowano brak integracji, ponieważ jest tak mało 
księży i innych duszpasterzy, którzy biegle posługują się amerykańskim językiem migowym. Rodziny 
wyraziły wielką radość, gdy podjęto kroki w kierunku integracji, ale wiele z nich przyznało, że jest 
jeszcze wiele do zrobienia. "Kilka rodzin odeszło do innych denominacji, gdzie zostali przyjęci. Gdzie 
ich duchowe, emocjonalne i fizyczne potrzeby są zaspokajane. "31 Konsultacje synodalne wskazały 
również na potrzebę intencji i przemyślenia, gdy kontynuujemy wzrost w duchu synodalnym: "istnieje 

potrzeba zapewnienia specjalnych, przyjaznych dla potrzeb kroków w rozeznawaniu "32.
 

 
Konsultacje synodalne wskazały, że konieczna jest większa praca nad przyjęciem zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie wspólnot. Jak stwierdził jeden z regionów: "Zamiast nas dzielić, nasza różnorodność 
powinna być źródłem siły. "33 Wielu uznało, że istnieje ciągła "potrzeba głębszego zrozumienia kulturowego, 
większej różnorodności w życiu parafialnym: w formacji wiary, celebracjach liturgicznych i doświadczeniach 
społecznych. Bariery językowe były często wymieniane 
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jako przeszkody, chociaż większość diecezji uważa, że czyni postępy w zakresie wielojęzycznych mszy i 
duchowieństwa "34 . "Msze w różnych językach mogą pozwolić każdemu członkowi parafii na 
uczestnictwo w jego pierwszym języku, ale czy promuje to komunię pomiędzy wszystkimi parafianami? 

"35 Niektórzy zauważyli, że członkowie różnych wspólnot etnicznych i kulturowych posiadają 
unikalny wgląd i wiedzę, które wzmacniają życie parafialne. "Istnieje większa siła, którą można znaleźć w 
radach, komitetach, grupach i działaniach w Kościele, które są zróżnicowane pod względem wieku, rasy i 
doświadczenia życiowego, jako że różnorodność perspektyw i zrozumienia może pozwolić na powstanie bardziej 

efektywnych pomysłów i działań "36.
 

 
Konsultacje synodalne wyrażały również obawy wokół rasizmu: "Katolicy kolorowi mówili o 

rutynowych spotkaniach z rasizmem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła. Rdzenni katolicy 
mówili o traumie pokoleniowej spowodowanej rasizmem i nadużyciami w szkołach z internatem "37 : 
"Grzeszność rasizmu podsycana przez wydarzenia w naszym kraju w ostatnich latach musi również 
pozostać stale aktualną troską i być uznana przez nasz Kościół. Czyniąc to, musimy nadal słuchać. Zapewnienie 

forum dla rozmów na temat rasy, imigracji i miłosnej otwartości na innych jest kluczowe dla umożliwienia 
jednostkom bycia wysłuchanym i zrozumianym. "38 Niektórzy wyrazili nadzieję na uzdrowienie: "w 

'rzucaniu swoich marzeń' jedna diecezja wymieniła pojednanie rasowe jako swój główny cel "39.
 

 
Praktycznie wszystkie konsultacje synodalne podzielały 
głęboki ból po odejściu młodych ludzi i postrzegały to jako 
integralnie związane ze stawaniem się bardziej przyjaznym 
Kościołem. Jak zauważyła jedna z syntez: "Młodzi ludzie 

chcą także, aby Kościół wypowiadał się na tematy, które są 
dla nich ważne, zwłaszcza na temat sprawiedliwości, rasy i 
zmian klimatycznych "40 . Poczucie wykluczenia 
przejawiało się także w tym, że niektórzy młodzi szukali 
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 o nich głównie jako o 
przyszłości Kościoła, ale należy uznać ich znaczenie już teraz 

i dać im znaczący głos w teraźniejszości. Chcą być zarówno 
widziani, jak i słyszani oraz bardziej włączeni w życie 
Kościoła, zwłaszcza poprzez znaczący udział w radach i 

duszpasterstwach parafialnych i diecezjalnych." 41
 

 
Zmniejszający się udział młodych ludzi w życiu parafii był 
źródłem wielkiego bólu dla wielu starszych członków 
wspólnoty. Z niepokojem opłakują oni odejście młodych 
ludzi: "Czuję się jak nieudacznik, ponieważ nie byłem w 
stanie przekazać mojej wiary moim dzieciom, które teraz są 
już dorosłe "42 "Łamie nam serce, gdy widzimy, jak nasze 
dzieci, które przyprowadziliśmy na mszę i posłaliśmy do 
katolickich szkół i uczelni, odrzucają Kościół "43.
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Formacja ciągła do misji 

Inną wspólną nadzieją, która wyłoniła się z konsultacji synodalnych, było pragnienie duchowej, 
duszpasterskiej i katechetycznej formacji uczniów przez całe życie. Konsultacje synodalne uwydatniły 
znaczenie ewangelizacji, gdy kontynuujemy przeżywanie misji Kościoła, co wymaga silniejszej 
formacji. "Uczestnicy z każdej grupy wiekowej i demograficznej mówili o potrzebie formacji przez całe 
życie. Chcieliby widzieć więcej możliwości studiowania Biblii, kursów osobistych i internetowych, 
wykładów, dyskusji w małych grupach i kongresów, wśród innych ofert. [...] Członkowie wszystkich diecezji 
pragną również, aby Kościół robił więcej, aby wspierać ich rozwój duchowy poprzez wystawianie ich na 
wiele aspektów bogatego dziedzictwa duchowości katolickiej. Proszą o rekolekcje i inne okazje do 
wspólnej modlitwy i refleksji, jak również o zachętę w ich indywidualnym życiu duchowym. "44 

Odzwierciedla to tęsknotę Ludu Bożego za znaczącym spotkaniem z Jezusem Chrystusem: "wielu 

odpowiedziało głębokim pragnieniem poznania i bycia uważnym na Ducha Świętego, zwłaszcza na 
działanie Ducha w Kościele i w ich życiu "45.

 

 
Ponadto rozumiano, że towarzyszenie rodzinom w trakcie formacji przez całe życie jest niezwykle 
potrzebne. "Rodzice i dzieci muszą dokonywać wyboru między Kościołem a innymi zajęciami, a nie być 
aktywni w obu. Raporty mówią, że nie ma już powszechnie akceptowanego dnia przeznaczonego na 
zaangażowanie Kościoła we wspólnotach - zajęcia, praktyki czy zabawy mogą odbywać się w każdym dniu 
tygodnia. "46 Zwłaszcza, że "koncepcja 'tradycyjnej rodziny' nadal ulega znaczącym zmianom, ważne jest, aby 
uznać obecność wielu rodzajów rodzin w parafiach naszych diecezji, z których każda ma swoje własne wyzwania,  

każda poszukuje przyjaznej wspólnoty i duszpasterstwa." 47
 

 
Innym aspektem formacji, który konsultacje synodalne postrzegały jako kluczowy dla naszej zdolności 
do wspólnej podróży, była potrzeba większej "formacji dla seminarzystów i tych, którzy już zostali 
wyświęceni, aby lepiej rozumieli potrzeby ludzkie i duszpasterskie, wrażliwość i świadomość kulturową, 
większy nacisk na sprawiedliwość społeczną, dzielenie się zasobami z potrzebującymi, zrównoważenie 
przestrzegania dogmatycznych nauk wiary z troską o emocjonalne potrzeby swoich parafian, jak włączyć 
świeckich w podejmowanie decyzji i nauczyć się mówić prawdę z empatią, kreatywnością i współczuciem 
"48."48 W związku z tym, wielu wyraziło "silne pragnienie usłyszenia lepszych homilii od naszych 

duszpasterzy i nauczenia się, jak przełożyć wiedzę o swojej wierze wyniesioną z niedzielnej homilii na skuteczne 

działanie "49. 

 
SPOŁECZNA MISJA KOŚCIOŁA  

 
Potrzeba formacji ciągłej była bardzo widoczna w obszarze misji społecznej: "Nie dziwi fakt, że skoro 
nasze nauczanie społeczne jest rutynowo opisywane jako najlepiej strzeżona tajemnica naszego Kościoła, w 
regionie było bardzo niewiele wyraźnych wzmianek o katolickiej doktrynie społecznej czy nawet kwestiach 
sprawiedliwości. Jednakże, jeśli weźmiemy pod uwagę tematy składowe katolickiej nauki społecznej i poruszane 

kwestie, to problemy te pojawiały się regularnie w całym regionie "50. Konsultacje synodalne przyznały, że 
"Kościół musi pomóc parafianom zrozumieć związek pomiędzy katolicką nauką społeczną a wychodzeniem 
poza granice parafii "51.

 

 
KOMUNIKACJA 

 
W konsultacjach synodalnych często wyrażano nadzieję, że Kościół zaangażuje się we wzmocnienie 
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komunikacji. Wielu komentowało, że "poprawa komunikacji między (arcy)diecezjami a parafiami, 
między parafiami a parafianami oraz między parafiami w tych samych (arcy)diecezjach, mogłaby 
doprowadzić do 
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Inne konsultacje postrzegały wykorzystanie przez Kościół mediów cyfrowych jako kluczowe dla 
wprowadzenia wiary do przestrzeni publicznej. W jednej z syntez zauważono, że Kościół potrzebuje 
poprawy w "używaniu mediów i technologii do komunikacji, aby służyć w misyjnym uczniostwie - dzieleniu 

się Ewangelią - i pokonywaniu odległości geograficznych, aby służyć jako głos Kościoła na arenach 
społecznych i politycznych, oraz aby być miejscem poznawania demografii i potrzeb oraz łączenia Kościoła 
i społeczeństwa "53.

 

 
Kilku z nich odzwierciedlało znaczenie jasnej komunikacji, zwłaszcza w przestrzeni cyfrowej, dla 
dotarcia do młodych ludzi i ich zaangażowania. Prawie wszystkie konsultacje synodalne przestrzegały 
jednak, by Kościół i media katolickie angażowały się w komunikację społeczną i cyfrową w sposób 
zarówno odpowiedzialny, jak i pełen szacunku, unikając popadania w ideologie, które pogłębiają 
podziały. "Raporty zauważyły wielką różnorodność wybitnych mediów katolickich i zasobów cyfrowych, 

ale ubolewały również nad wyzwaniem, jakim jest identyfikacja odpowiedzialnych mediów katolickich. 
Wśród wyrażonych obaw dotyczących mediów zauważono, że najbardziej widoczne perspektywy są często 
najbardziej dzielące lub sensacyjne. Media są skłonne informować o gorących sprawach, a nie o konsekwentnej 
posłudze, którą regularnie świadczą katolickie parafie i organizacje. Nasze korzystanie z mediów coraz częściej 
służy wzmacnianiu naszych uprzednich wyobrażeń lub preferowanej ideologii "54. 

 
Co bardziej przejmujące, prawie wszystkie konsultacje synodalne dostrzegły jasną, zwięzłą i spójną 
komunikację jako klucz do silnego pragnienia odpowiedniej przejrzystości. "Ogólna kategoria 

przejrzystości była wymieniana raz po raz: Przejrzystość w kryzysie nadużyć seksualnych, 
przejrzystość w podejmowaniu trudnych decyzji, przejrzystość w sprawach finansowych, przejrzystość w 
przyznawaniu się, gdy coś idzie źle, przejrzystość w planowaniu, przejrzystość w przywództwie. 
Przejrzystość przynosi odpowiedzialność, której zdaniem wielu ludzi brakuje w Kościele. Aby być 
Kościołem godnym zaufania, przejrzystość będzie musiała być istotnym elementem na każdym poziomie i 
w każdym aspekcie "55 . "Jednym z kluczy do poprawy współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi 
będzie komunikacja. Świeccy członkowie w wielu diecezjach powiedzieli, że chcą większej przejrzystości w 
podejmowaniu decyzji "56.

 

 
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 
Prawdziwe docenienie roli świeckich w Kościele i jego misji było nadzieją, która pojawiła się w wielu 
konsultacjach synodalnych. "Wielu pragnie, aby kierownictwo Kościoła poważniej traktowało talenty i 
wiedzę świeckich. Niektórzy wyrażali potrzebę korzystania z bardziej skutecznych Rad Parafialnych i 

Diecezjalnych Rad Duszpasterskich. Inni chcą, aby ich proboszczowie i biskupi głębiej zbadali wraz ze 
świeckimi, jak najlepiej uczestniczyć w zrozumieniu misji Kościoła i jego wysiłków ewangelizacyjnych 
wobec swoich członków i świata "57 . 

 
"Wiele z tego, co musi być zrobione w parafii, nie wymaga święceń, a wielu świeckich posiada 
umiejętności administracyjne i organizacyjne. Mogliby oni odciążyć proboszczów, uwalniając księży od 
konieczności bycia obecnym i rozwijania relacji z ludźmi w parafii - czego pragną zarówno księża, jak i 
świeccy. Niektórzy księża potrzebują pomocy, aby pozwolić świeckim przejąć zadania parafialne, za które 
są przekonani, że ponoszą ostateczną odpowiedzialność i dlatego muszą mieć ostatnie słowo we 
wszystkich sprawach "58 : "Lud Boży zasygnalizował, że jest gotowy i chętny do podjęcia 
odpowiedzialności za służbę w Kościele i w świecie". 60
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Zaangażowane rozeznanie 

Doświadczenie synodalne pozwoliło setkom tysięcy katolików w całych Stanach Zjednoczonych na 
ponowne zaangażowanie się w prostą praktykę gromadzenia się, wspólnej modlitwy i słuchania siebie 
nawzajem. Regiony przyznają, że wezwanie do uczestnictwa w czasie synodu w Kościele spotkało się 
początkowo ze sceptycyzmem i podejrzliwością; jednakże regiony donoszą również, że samo 
doświadczenie rozwiało wiele wątpliwości, które uczestnicy wnieśli ze sobą do procesu. W kontekście 
pandemii, polaryzacji i trwającego skandalu związanego z nadużyciami seksualnymi wśród 
duchownych, pojawiło się ziarno odnowy, "zobowiązanie do ponownego nauczenia się sztuki 
słuchania i określenia nowej misji, celów i priorytetów - pamiętając, że jesteśmy na wspólnej pielgrzymce 
"61.

 

 
Rozeznawanie jest praktyką Kościoła prowadzoną w duchu modlitwy, medytacji i ciągłego 
dialogu. Duch Święty jest głównym podmiotem rozeznawania i prowadzi nas razem, abyśmy 
mogli wpatrywać się w oblicze Chrystusa we wzajemnych relacjach. Rozeznawaniu towarzyszy 
lokalne, uważne słuchanie siebie nawzajem w Kościele i poza nim, uczestnictwo, szczerość i 
realizm oraz ciągła gotowość do uczenia się. Ponowne odkrycie słuchania jako podstawowej 
postawy Kościoła powołanego do ciągłego nawracania się jest jednym z najcenniejszych darów 
doświadczenia synodalnego w Stanach Zjednoczonych. Konsultacje synodalne donoszą, że 
słuchanie radości i świadczenie o ranach, których doświadczyli inni, z pochylonym sercem, 
otworzyło Kościołowi w Stanach Zjednoczonych drogę do lepszego przeżywania i wyrażania 
swojej komunii jako ludu zjednoczonego we wspólnej wierze. Następnym krokiem dla Kościoła 
amerykańskiego jest poświęcenie szczególnej uwagi swoim parafiom i diecezjom, nawet jeśli 
kontynuujemy uczestnictwo w kontynentalnej i powszechnej fazie Synodu, ponieważ to właśnie 
tam Lud Boży najbardziej konkretnie spotyka się z działającym Duchem Świętym i tam będą 
realizowane pierwsze owoce tego rozeznania. Wezwanie jest ciągłym wyzwaniem. 

 
W tym momencie synodalnej podróży można się zgadzać lub nie z niektórymi usłyszanymi i 
wyrażonymi poglądami, ale nie możemy zakładać, że nie mają one żadnego znaczenia w przeżywanej 
rzeczywistości. W miarę jak osoby o różnych doświadczeniach i wyobrażeniach na temat tego, "co 
naprawdę dzieje się" w Kościele, spotykają się i słuchają siebie nawzajem, wyobrażenia stają się 
bardziej realistyczne i w mniejszym stopniu oparte na szerszych narracjach kulturowych czy 
politycznych. Wgląd staje się głębszy, gdy postrzeganie oparte jest na rzeczywistym słuchaniu i 
osobistym doświadczeniu. "Wartość zwykłego słuchania jest jasnym przesłaniem procesu 
synodalnego. Ludzie muszą mieć możliwość szczerego wypowiadania się na nawet najbardziej 
kontrowersyjne tematy bez obawy przed odrzuceniem. Musimy być otwarci na nowe pomysły i nowe 
sposoby działania. Będzie to wymagało zrozumienia tego, co jest centralne dla tożsamości Kościoła, 
diecezji i parafii; i jakie zmiany mogą pomóc nam wzrastać, a nie czuć się zagrożonymi. Formacja wiary 
może pomóc nam rozwinąć większe zrozumienie i wzrastać w zaufaniu do Ducha Świętego, który - jak 

przypomina nam modlitwa Adsumus - 'działa w każdym miejscu i czasie'"62 . Wiele zależy od tego, jak 
odkryjemy na nowo duchową dyscyplinę słuchania i autentycznie włączymy duchowe aspekty 
rozeznawania w życie Kościoła lokalnego. Uważne słuchanie w Kościele jest katalizatorem dla 
angażującego rozeznania. 

 
Rozeznawanie zwraca uwagę na głos Pana w liturgii Kościoła, w tradycji nauczania Kościoła oraz w 
głosie przeżywanego doświadczenia Ludu Bożego. Wiele diecezji donosi, że doświadczenie 
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słuchania dostarczyło cennych informacji na temat lokalnych priorytetów i planów parafialnych i 
diecezjalnych. To wskazuje, że lokalne owoce synodalności mają trwałą wartość. Wspólnym 
wątkiem różnych konsultacji było to, że parafie mają nadzieję na kontynuację budowania na 
fundamencie 
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który został ustanowiony w konsultacjach synodalnych. "Często zgłaszano, że uczestnicy z radością 
przyjęliby więcej okazji do bycia wysłuchanym i usłyszenia wyrazów poglądów innych na temat wiary i 

życia Kościoła. Uważano, że mogłoby to w znaczący sposób przyczynić się do przezwyciężenia 
odczuwalnej wszędzie polaryzacji. Niektórzy zauważyli, jak mało jest okazji do prawdziwego słuchania w kulturze, 
w której rutynowo mówimy obok siebie "63.

 

 
Rozeznawanie musi również obejmować ciągłe zaangażowanie ze wspólnotami, których nasze 
początkowe wysiłki w zakresie synodalności nie zaangażowały w sposób zdecydowany. "Afrykańscy 
katolicy, głusi katolicy i niepełnosprawni katolicy opowiadali historie o byciu pomijanym i 
niewidzianym "64 . Wielu z nich doświadcza skutków wysiedlenia i żyje w pewnym sensie 
"niewidzialnie" pośród szerokiego Kościoła. Różnorodność językowa i kulturowa jest stałym 
wyzwaniem dla lokalnych parafii. 

 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w lokalnych rozeznaniach pojawiają się pytania o to, jak 
przezwyciężyć postawy niechętne lub elitarne i jak witać bez osądzania. "Całe grupy ludzi czują, że 
nauki Kościoła wykluczają ich poczucie bycia mile widzianym we wspólnocie. Musimy zbadać sposób, w 

jaki pewne nauki są prezentowane, aby pokazać, że możemy być wierni Bogu, nie sprawiając wrażenia, że 
jesteśmy uprawnieni do osądzania innych ludzi. "65 Zaangażowanie i rozeznawanie z naszymi siostrami 
i braćmi, którzy doświadczają zranień związanych z marginalizacją, jak również z tymi, których 
głosy nie były reprezentowane w procesie synodalnym, będzie kluczowe dla rozwinięcia 
synodalnej podróży w naszych diecezjach i w naszym kraju. Wspólnoty lokalne informują o 
swoich doświadczeniach i nadziejach w tym względzie, ale także o napięciu związanym z tym, że 
nie zawsze wiedzą, jak katechizować i ewangelizować w sposób, który nie utrudnia przyjęcia i 
pragnienia towarzyszenia ze współczuciem zranionym w naszym Kościele i w szerszym 
społeczeństwie. Kościoły lokalne przeżywają to napięcie w nadziei, że refleksja synodalna na 
poziomie Kościoła powszechnego zaoferuje więcej wskazówek i kierunków, aby sprzyjać 
komunii, wzmacniać uczestnictwo i skutecznie angażować się w misję Kościoła. 

 
Wdzięczność jest darem Ducha Świętego, który jest 
niezbędny dla autentycznego rozeznania. Podczas 
wszystkich konsultacji synodalnych Lud Boży 
nieustannie dzielił się wyrazami radości i wdzięczności 
za zaproszenie do wspólnej drogi synodalnej. Te 
duchowe rozmowy i braterskie dialogi odnowiły 
poczucie wspólnej miłości i odpowiedzialności za dobro 
naszego Kościoła - w naszych parafiach, w naszych 
diecezjach i w naszym kraju. Poprzez uczestnictwo w 
diecezjalnej fazie Synodu, Lud Boży już zaczął 
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 przeżywania naszej misji. Ta synteza, 
jak również syntezy powstałe na poziomie lokalnym, są 
zaproszeniem do ciągłego uważnego słuchania, pełnego 
szacunku spotkania i modlitewnego rozeznania. 

" 
Uważna 

słuchanie w 

Kościele jest 

katalizatorem 

do angażowania 

rozeznania. 

http://usccb.org/synod


usccb.org/synod 18 

 

 

 
 
 

Uwagi końcowe 

1 Populacja katolików (The Official Catholic 

Directory; katolicy połączeni z parafią). Center 
for Applied Research in the Apostolate, 
2021. https://cara.georgetown.edu/frequently- 
requested-church-statistics/ 

2 Synteza dla regionu V 
3 Synteza dla regionu V 
4 Synteza dla regionu III 
5 Region XI Synteza 
6 Synteza dla regionu VI 
7 Region XII Synteza 
8 Synteza dla regionu III 
9 Region XII Synteza 
10 Synteza dla regionu VII 
11 "Region XVI" Synteza 
12 Region IX Synteza 
13 Region IX Synteza 
14 Region XII Synteza 
15 Synteza dla regionu IV 
16 Region XI Synteza 
17 Synteza dla regionu V 
18 Synteza dla regionu II 
19 Region XIII Synteza 
20 Synteza dla regionu III 
21 Synteza dla regionu VI 
22 Region XI Synteza 
23 Region XII Synteza 
24 Region IX Synteza 
25 Synteza dla regionu IV 
26 Region IX Synteza 
27 Region IX Synteza 
28 Synteza dla regionu V 
29 Region XII Synteza 
30 Synteza dla regionu IV 
31 "Region XVI" Synteza 

 
 
 

32 "Region XVI" Synteza 
33 Synteza dla regionu II 
34 Synteza dla regionu V 
35 Region IX Synteza 
36 Region I Synteza 
37 Region XII Synteza 
38 Region I Synteza 
39 Synteza dla regionu V 
40 Region XII Synteza 
41 Synteza dla regionu III 
42 Region XII Synteza 
43 Region XII Synteza 
44 Region IX Synteza 
45 Synteza dla regionu VI 
46 Region X Synteza 
47 Region I Synteza 
48 Synteza dla regionu V 
49 Region XI Synteza 
50 Synteza dla regionu V 
51 Region XIV Synteza 
52 Region X Synteza 
53 Region X Synteza 
54 Synteza dla regionu IV 
55 Synteza dla regionu VIII 
56 Region IX Synteza 
57 Region XI Synteza 
58 Region IX Synteza 
59 Region X Synteza 
60 Synteza dla regionu VII 
61 Synteza dla regionu II 
62 Region IX Synteza 
63 Synteza dla regionu V 
64 "Region XVI" Synteza 
65 Region IX Synteza 

 
 
 

Copyright © 2022, Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych. Washington, DC. Wszelkie prawa 

zastrzeżone. Niniejszy tekst (z wyjątkiem Dodatków) może być powielany w całości lub w części bez zmian dla 
edukacyjnego użytku non-profit, pod warunkiem, że takie przedruki nie są sprzedawane i zawierają niniejszą 
informację. 

http://usccb.org/synod


usccb.org/synod 19 

 

 

 

 
 

Dodatek A - Zespół Synodalny USA 

Zespół Koordynacyjny Synodu USA 

Richard Coll, Dyrektor Wykonawczy, Departament Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju 
Człowieka Bp Daniel E. Flores, Przewodniczący, Komisja Doktryny, Diecezja 

Brownsville 

Ks. Michael Fuller, Sekretarz Generalny, Konferencja Biskupów Katolickich 

Stanów Zjednoczonych Julia McStravog, Konsultant 

 
Zespół Synodu Biskupów 

Bp Daniel E. Flores, Przewodniczący Komisji Doktrynalnej, Diecezja Brownsville 

Bp Juan Miguel Betancourt, Archidiecezja Hartford, Region I 

Bp John Stowe, OFM Conv, Diecezja Lexington, Region V Bp 

Joseph Tyson, Diecezja Yakima, Region XII 

Biskup David Walkowiak, Diecezja Grand Rapids, Region VI 

Biskup Thomas Zinkula, Diecezja Davenport, Region IX 

 
Zespół Synodalny USCCB 

Jessica Adams, Wykonawca, Katolicka Kampania na rzecz Rozwoju Człowieka Alumni Grantee 
Danielle Brown, Associate Director, Ad Hoc Committee Against Racism, Departament Sprawiedliwości, 
Pokoju i 

Rozwój człowieka 
Alexandra Carroll, kierownik ds. komunikacji w misji społecznej, Departament Sprawiedliwości, 

Pokoju i Rozwoju Człowieka 

Paul E. Jarzembowski, Dyrektor Stowarzyszony, Sekretariat ds. Świeckich, Małżeństwa, Życia 
Rodzinnego i Młodzieży Maria del Mar Muñoz-Visoso, Dyrektor Wykonawczy, Sekretariat ds. 

Różnorodności Kulturowej w Kościele 

Jill Rauh, dyrektor ds. edukacji i kontaktów zewnętrznych, Departament Sprawiedliwości, Pokoju i 
Rozwoju Człowieka Marilyn Santos, zastępca dyrektora, Sekretariat Ewangelizacji i Katechezy 

 
Zespół Synodu Poszerzonego USCCB 

Yohan Garcia, kierownik ds. edukacji w zakresie katolickiej nauki społecznej, Departament 
Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju Człowieka 

Maura Moser, Dyrektor Katolickiej Kampanii Komunikacyjnej 

Emily Schumacher-Novak, zastępca dyrektora ds. edukacji i kontaktów zewnętrznych, 
Departament Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju Człowieka 

Aaron Weldon, specjalista ds. programów, Komitet Wolności Religijnej 

 
Zespół opracowujący syntezę synodu USA 

Alexandra Carroll, kierownik ds. komunikacji w misji społecznej, Departament Sprawiedliwości, Pokoju i 
Rozwoju Człowieka 

Richard Coll, Dyrektor Wykonawczy, Departament Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju 
Człowieka Bp Daniel E. Flores, Przewodniczący, Komisja Doktryny, Diecezja 

Brownsville 

Ks. Michael Fuller, Sekretarz Generalny, Konferencja Biskupów Katolickich 
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Stanów Zjednoczonych Julia McStravog, Konsultant 
Sr. Leticia Salazar, ODN, Kanclerz, Diecezja San Bernardino 
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Mapa przedstawia granice diecezji obrządku łacińskiego, których biskupi należą do United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). 

Archidiecezje są oznaczone dużymi literami, a prowincje kościelne są pogrupowane kolorami. Regiony USCCB są pokazane w białych liniach i 
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