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WPROWADZENIE 

Ponowne odczytanie doświadczenia synodalnego 

 

 
 

Niniejsze sprawozdanie, które przedstawiamy jako Konferencja Episkopatu Argentyny, 
stara się na kilku stronach dokonać syntezy niektórych aspektów pracy ewangelizacyjnej 
wspólnoty chrześcijańskiej obecnej na całej długości i szerokości terytorium Republiki 
Argentyńskiej. Ten naród ma nie tylko rozległą geografię, ale także wiele rzeczywistości 
kulturowych współistniejących w jej obrębie, od megamiast po małe wioski; od ludów 
tubylczych po potomków różnych prądów migracyjnych, ta różnorodność umożliwia 
wieloaspektowe piękno, które nie zawsze jest wolne od napięć. Konferencja Episkopatu 
Argentyny składa się z siedemdziesięciu jeden (71) Kościołów partykularnych, z których pięć 
(5) należy do obrządków wschodnich, jednego biskupstwa wojskowego i sześćdziesięciu 
pięciu (65) Kościołów lokalnych. Ta różnorodność jest zgrupowana w ośmiu regionach 
pasterskich podzielonych według pewnych elementów geograficzno-kulturowych, które 
wskazują na cechy wspólne i zróżnicowane. To właśnie próbując uwzględnić to bogactwo, 
podjęliśmy się tego wkładu w proces synodalny. 

 
 

"Kto chce być pierwszy, 
niech będzie sługą 

wszystkich". 
(por. Mk 10, 44). 

 
 

a. Wspólne chodzenie można uznać za cechę Kościoła w Ameryce Łacińskiej utrwaloną od 
czasu powstania Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM). Od Soboru Watykańskiego 
II, jako Kościół pielgrzymujący w Argentynie, my również umacniamy tę wspólną drogę. 
Niektóre z prawie 70 diecezji i innych okręgów kościelnych w kraju w ciągu swojej historii 
odbywały synody lub zgromadzenia diecezjalne. Wspólnoty z wdzięcznością wspominają te 
wspólne rozeznania, które doprowadziły do głębokiej odnowy duszpasterskiej i umożliwiły 
ożywienie misji w oparciu o wiarygodne rozeznanie historii lokalnej. Dla innych natomiast 
synod jest nowym doświadczeniem, które stanowi wyzwanie dla ich organizacji. 

b. W 2015 roku wezwanie papieża Franciszka do pogłębienia synodalności 
zainspirowało przeprowadzenie kilku synodów diecezjalnych w kraju. Istnieją przypadki, w 
których zainicjowane procesy lokalne, propozycja udziału w Zgromadzeniu Eklezjalnym 
Ameryki Łacińskiej (2021) oraz przygotowanie do Synodu 2021-2023 znalazły sposoby na 
wzajemną artykulację i wzbogacenie. Z kolei inne doświadczenia były następstwem pracy 
bez większego związku. W niektórych przypadkach wnioski wypracowane podczas 
poprzedniego zwołania służyły jako materiał wyjściowy do kolejnych spotkań. 

c. Jako Konferencja Episkopatu Argentyny (CEA) przyjęliśmy wezwanie do Synodu 
2023 jako Kairos i z radością oraz entuzjazmem mianowaliśmy Marcelo Daniela COLOMBO, 
arcybiskupa Mendozy, Cesara Daniela FERNANDEZA, biskupa Jujuy i Angela José 
MACINA, biskupa Reconquisty, delegatami episkopatu do animacji krajowej procesu 
synodalnego. Oni z kolei zwołali delegatów diecezjalnych - świeckich, kapłanów i diakonów, 
zakonników i zakonnice - z którymi, w wirtualnych instancjach modlitwy, formacji, refleksji 
i wymiany informacji, animowali procesy lokalne w celu dostarczenia raportu dla każdego 
okręgu kościelnego, który następnie znalazł odzwierciedlenie w dziele rozeznania 
grupowego przez Regiony Pastoralne. 
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d. Podczas spotkań delegatów, zarówno wirtualnych, jak i bezpośrednich, promowano 
kreatywność w diecezjalnej organizacji procesów słuchania, rejestrowania, rozeznawania, 
refleksji i syntezy. Każda diecezja miała swobodę postępowania w zbieraniu głosów i 
wyciąganiu wniosków, stosownie do swoich zasobów, realiów geograficznych i 
duszpasterskich, a nawet wcześniejszych doświadczeń historycznych i ostatnich w procesach 
o tej charakterystyce. 

e. Niektórzy uczestnicy procesu podkreślali nowatorstwo wykorzystania w 
konsultacjach portali społecznościowych i formularzy internetowych, które były szeroko 
stosowane w okresie największej pandemii COVID. 

f. Ostatnim krokiem na tej drodze, po pracy diecezjalnej, było powołanie zespołu 
ekspertów z przedstawicielami różnych rzeczywistości kościelnych i dziedzin zawodowych 
w celu przygotowania tego dzieła syntezy. 

 
 

 
KORPUS SYNTEZY 

Rozeznanie zebranych składek 

 
 WEZWANIE DO SŁUCHANIA I UCZENIA SIĘ DIALOGU (2 I 3)1 

 
 

1 Główne idee. Słuchanie siebie nawzajem jest pierwszym krokiem w budowaniu 
Kościoła synodalnego, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń. Słuchanie 
Ducha Świętego, aby pomóc nam słuchać naszych towarzyszy podróży. Wszyscy jesteśmy 
zaproszeni do mówienia z odwagą i parresją, czyli z wolnością, prawdą i miłością. 

2 Duch Święty rozbrzmiewa w nas, prosząc o wyjście z zamknięcia, które czasem 
przeżywamy jako Kościół. Słuchanie zakłada gotowość do uczenia się od innych, do 
pozwalania, byśmy byli przez nich przekształcani. Wymaga głębokiego nawrócenia, które 
pozwala na spotkanie z Jezusem i z bliźnim. Nie jest to strategia przekazywania 
niezmiennego komunikatu. Słuchanie i rozeznanie idą w parze. 

3 Serce przesłania Ewangelii głosi, że Bóg nas kocha i że w Jezusie wychodzi nam na 
spotkanie, aby nas odkupić. Wszyscy ochrzczeni są zaproszeni do udziału w nadziei Dobrej 
Nowiny o Królestwie Bożym. Jednocześnie Duch Święty wzywa nas, aby nasz sposób życia 
świadczył o tym, co głosimy słowem. 

4 Chcemy, aby nasze słuchanie było humanizujące, z braterskim czasem poświęconym 
tym, którzy chcą być wysłuchani w swoich potrzebach. Słuchanie, jak u Jezusa, z serca, 
przyjmowanie życia takim, jakim ono jest, i uczenie się zmniejszania naszych uprzedzeń. 
Słuchanie staje się konkretne przede wszystkim wtedy, gdy słuchamy głosów, które 
sprawiają nam dyskomfort. Jest to jedna z osi, którą raporty diecezjalne podkreślają jako 
istotną, czy to dlatego, że żyjemy owocami tego doświadczenia, czy też dlatego, że dążymy 
do poprawy w tym aspekcie. Mówiono: "była otwartość serca na słuchanie, a to prowadziło do 
powstania przestrzeni do słuchania".2 

 
1 Numery w nawiasach odnoszą się do dziesięciu klastrów tematycznych określonych w nr 30 
Dokumentu Przygotowawczego i podjętych w punkcie 5.3 Vademecum. 
2 To, co jest umieszczone w cudzysłowie i kursywą, to wyrażenia dosłowne, zaczerpnięte ze 
sprawozdań poszczególnych diecezji. Wybrane wyrażenia są reprezentatywne dla uogólnionych 
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opinii. 
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Choć zauważamy, że "w naszych wspólnotach brakuje słuchania" i że "trudno jest podjąć szczery 
dialog i słuchać świata", to jednak marzymy o Kościele, który słucha wszystkich ludzi, nie 
wykluczając nikogo, a zwłaszcza cierpiącej ludzkości. Wysłuchuje tych, którzy przeżywają 
trudne chwile w swoim życiu z powodu choroby, utraty bliskich lub pozbawienia wolności. 

5 Często doświadczamy napięć między różnymi uczestnikami życia kościelnego, 
ponieważ nie zawsze doceniamy bogactwo spotkania; w konsekwencji wyartykułowanie 
celów i zadań jest wyzwaniem, któremu musimy sprostać. W społecznościach dominuje 
piramidalny schemat komunikacji, który nie zawsze jest zrozumiały dla tych, do których 
kierowany jest przekaz: "Nie wszyscy mają takie same możliwości uczestnictwa i wypowiadania 
się". Zwracamy uwagę, że taki schemat utrudnia dialog i sprzyja zamknięciu się w naszych 
pomysłach, a uniemożliwia wysłuchanie innych głosów. Jednak podczas podróży synodalnej 
nauczyliśmy się, że poprzez cierpliwe i pełne szacunku słuchanie można przezwyciężyć 
niezgodę i zbudować jedność wspólnoty. Szczery, otwarty i pełen szacunku dialog jest 
bramą do rozeznania. Jesteśmy wezwani do formowania się do prowadzenia braterskiego 
dialogu, który otwiera nasze serca i pobudza nas do budowania mostów, a nie murów, 
zwłaszcza wśród braci i sióstr pochodzących z różnych kultur. Duch Święty porusza nas do 
pracy na rzecz komunikacji sprzyjającej komunii i pomaga nam "rozpoznać nasze wspólnotowe 
konflikty i zainicjować proces pojednania". Zauważyliśmy radość wielu osób, które czuły się 
wysłuchane i przyjęte jako pełnoprawni członkowie Ludu Bożego. Zwróciliśmy szczególną 
uwagę na znaczenie wysłuchania ofiar nadużyć seksualnych w Kościele oraz pracowników 
dydaktycznych i nie dydaktycznych szkół katolickich. 

 
 

 
II... KTÓRY PROSI NAS, ABYŚMY STALI SIĘ KOŚCIOŁEM, 

KTÓRY CHODZI W JEDNOŚCI (1, 7, 8, 9 i 10) 
 
 

6 Główne idee. W Kościele i w społeczeństwie dzielimy drogę z innymi chrześcijanami 
różnych wyznań, z którymi łączy nas ten sam chrzest. W ten sposób budujemy Kościół, który 
promuje dialog, uczestnictwo i współodpowiedzialność. W tym synodalnym stylu 
rozeznajemy, z pomocą Ducha Świętego, co mówi nam wspólnota i podejmujemy decyzje. 
Synodalność zakłada otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się. 

7 Rzeczywistość jest zróżnicowana w poszczególnych diecezjach, a wyzwania mają na 
celu wspólne kroczenie jako Kościół w ruchu, misyjny i odnowiony. Z radością przyjęliśmy 
propozycję papieża Franciszka, która podnosi kwestię synodalności jako priorytetową, z 
punktu widzenia normalnego funkcjonowania Kościoła. Pierwsze dwie reakcje to: z jednej 
strony przyjęcie potrzeby synodalności, która zakłada wspólne chodzenie, słuchanie siebie 
nawzajem, jako wspólnoty, ale także słuchanie świata, ludzi w ich konkretnych obszarach, 
odkrywanie i rozeznawanie znaków czasu. Istniał ogólny brak wiedzy o drodze synodalnej, 
co utrudniało zrozumienie jej jako istotnej cechy bycia Kościołem. Proces synodalny 
pokazuje nam Kościół, który przybiera różne oblicza i jest zaproszeniem do myślenia o 
synodalności z różnych trybów eklezjalnych, ponieważ synodalność nie jest jednoznaczna, 
"Chociaż tryb synodalny był promowany w różnych diecezjach, nie jest tak łatwo określić interakcje 
między różnymi protagonistami eklezjalnymi: niektórzy domagają się większej obecności i duchowego 
towarzyszenia kapłana, przewartościowując jego rolę jako duszpasterza i przewodnika po parafii; wielu 
mówi o klerykalizmie, który nie służy niczemu dobremu". 

8 Duch Boży zaprasza nas do dzielenia się drogą wiary i dobra, czując i świadcząc 
jednocześnie o serdecznej bliskości Jezusa.Wzywa nas wszystkich, którzy są ochrzczeni, do 
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aktywny udział, aby kochać i służyć, chętny do nauki, zmian i kreatywności. Wiara mówi 
nam, że żyjemy w "czasie stosownym" (kairos), który jest jednocześnie wiosenny i 
wymagający. Prosimy Ducha Świętego, aby pomógł nam być świadkami Bożej łaski dla 
dzisiejszej kultury. 

9 Patrzymy wstecz na drogi, które przebyliśmy jako wspólnota w duszpasterstwie 
organicznym lub całościowym, które były tłem dla tych procesów synodalnych. 
Odkrywamy, że podoba nam się ten sposób bycia Kościołem. Wcześniejsze doświadczenia 
synodalności wzbogacają to nowe wezwanie do odnowienia synodalności. Brochero i tylu 
innych ludzi, którzy wyszli na drogi, by siać wiarę chrześcijańską, są przykładem, podobnie 
jak towarzysze drogi bliższej w czasie, jak biskup Maletti, tak dobrze pamiętany i ceniony w 
diecezji Merlo-Moreno. Nie zapominamy, że życie wiary naszego narodu zostało 
wzbogacone wkładem różnych przejawów religijności ludowej, które wyrażają bliskość 
Jezusa i Maryi, a nawet zostało zapłodnione krwią męczenników z Zenty, monsignora 
Angellego i męczenników z La Rioja. 

10 Słowo "droga" i wyrażenie "bycie w drodze" były słowami kluczowymi w raportach 
regionalnych. Wyrażenia te nawiązują do faktu, że jesteśmy zaangażowani w nowy proces, 
który nazywamy Kościołem w drodze. Czujemy, że "chodzić to także słuchać i dzielić się" i że 
każda wspólnota jest powołana do bycia "pocztą wędrowców przynaglanych do dawania chleba i 
katechizmu". Chcemy budować Kościół bardziej towarzyski, który umie postawić się na równi 
ze społeczeństwem, ale prosimy też o towarzystwo we wspólnotach. Chcemy, aby "księża byli 
naprawdę braćmi" i dążymy do tego, aby coraz bardziej "Kościół był tam, gdzie są ludzie". 

11 Cenimy chrzest jako punkt wyjścia do bycia aktywnym (synodalnym) członkiem 
Ludu Bożego oraz parafię - uprzywilejowane miejsce spotkania, komunii i misji - jako 
miejsce formowania się jako Kościół i praktykowania synodalności. Czujemy wspólne 
pragnienie, aby móc chodzić razem jako Lud Boży, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że 
żywa synodalność jest historyczną koniecznością. W spotkaniu z braćmi i siostrami, z 
którymi dzielimy nasze życie, odkrywamy, że jesteśmy powołani do wspólnego kroczenia 
ku Królestwu Bożemu. 

12 Synodalność to coś więcej niż parlament, to gotowość do rozeznawania w jedności 
woli Bożej w znakach czasu. Życie jest podróżą i musi być rozeznane w każdym momencie, 
co oznacza przekształcenie naszych dróg duszpasterskich w styl bardziej synodalny. 

13 Wyrażamy pragnienie współodpowiedzialności w ustępującym Kościele i 
przekształcenia każdej z naszych parafii we wspólnotę wspólnot w kluczu synodalnym. 
Musimy przyjąć współodpowiedzialność w misji, uświadamiając sobie, że jesteśmy 
protagonistami, czyli nie tylko być, ale także "brać udział". 

14 Ważne jest budowanie synodalnego modelu instytucjonalnego jako eklezjalnego 
paradygmatu dekonstrukcji piramidalnej władzy, która uprzywilejowuje jednoosobowe 
zarządzanie. Bo jedynym słusznym autorytetem w Kościele musi być autorytet miłości i 
służby, jak to czynił Pan. Ewangelia daje nam klucz: "Kto chce być pierwszy, musi być sługą 
wszystkich" (por. Mk 10, 44). Wymaga to procesu nawrócenia serca, aby żyć synodalnością ze 
śmiałością i wolnością. Praktyka przywództwa synodalnego, uważnego na słuchanie i 
kreatywność, zachęca i sprzyja formacji duszpasterstw świeckich. Z radością zauważamy, że 
tam, gdzie dokonano postępu w tym kierunku, proces doprowadził do większego 
zaangażowania różnych organów diecezjalnych, o bardziej duszpasterskim charakterze, 
starających się wspólnie rozeznawać i towarzyszyć sobie w drodze. Dzięki temu osoby 
zintegrowane z działalnością Kościoła czują się mile widziane. Odnowiła się świadomość 
potrzeby wprowadzenia lub wzmocnienia funkcjonowania istniejących w naszym Kościele 
organów współodpowiedzialności wspólnotowej, zarówno na poziomie diecezjalnym, jak i 
parafialnym, takich jak rady duszpasterskie, administracyjne i ekonomiczne. 
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15 Zauważamy, że jedną z głównych przeszkód dla synodalności jest kultura 
klerykalna. To nierozwiązane wyzwanie przejawia się w: walce o władzę i jej nadużywaniu, 
dziecinnym stylu przywództwa, kontroli i inwigilacji, instytucjonalnej biurokratyzacji, 
autorytarnej samowystarczalności, autoreferencyjności, mentalności wyższości, autorytecie 
nie służącym wiernym, modelu Kościoła skoncentrowanym na kapłanach. Nie będzie można 
cofnąć tego modelu eklezjalnego, jeśli seminaria i już wyświęceni ministrowie nie dokonają 
prawdziwego i ostatecznego wyboru nawrócenia swojej mentalności, aby być uformowanym 
w sprawowaniu synodalnego przywództwa. Konieczne jest "zachęcanie i towarzyszenie 
świeckim, aby jako lud Boży przyjęli wiodącą rolę w uczestnictwie i podejmowaniu decyzji". 
Klerykalizm, zarówno duchownych, jak i świeckich, zwykło się określać jako "...przerażającą i 
budzącą grozę władzę". Jako przykład podano: "gdy w parafii następuje zmiana księdza, zamiast 
zainicjować proces słuchania i poznawania historii wspólnoty, pozwala on na wygaszenie lub 
wyeliminowanie procesów dynamiki wspólnoty". Wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia z 
zachowań klerykalnych, promując taki styl uczestnictwa i komunii w kierownictwie, który 
sprawia, że świeccy nie są jedynie posłusznymi wykonawcami poleceń, ale prawdziwymi 
aktorami i protagonistami ewangelizacji. W szczególności chodzi o przywództwo "kobiet w 
Kościele, przestrzenie, które zajmują, ich miejsce w podejmowaniu decyzji". 

16 Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Kościoła katolickiego, który wzrasta w 
szacunku dla innych form wyrazu religijnego. Nie wolno nam popaść w praktykę arogancji, 
uważając się za posiadaczy prawdy, tracąc braterskie posłuchanie, a wraz z nim miłość, 
zamykając drzwi przed tymi, którzy uważają, że Kościół katolicki ich opuszcza. Byłaby to 
wielka zmiana, gdyby społeczeństwo mogło zobaczyć, jak my, chrześcijanie, spotykamy się i 
jesteśmy bardziej zjednoczeni. Jedność chrześcijan przyczyniłaby się znacznie do jedności 
świata, pokazując w czynach, że dążymy do tego samego celu: do miłości Boga i bliźniego. 
Pozytywnie oceniamy wspólną działalność w zakresie studiów, modlitwy i działalności 
charytatywnej. W tym celu właściwe będzie promowanie większej liczby spotkań 
ekumenicznych z innymi Kościołami chrześcijańskimi, podkreślając to, co nas łączy. 
Podobny wysiłek należy podjąć w dialogu międzyreligijnym z innymi sposobami 
przeżywania sacrum. W tym względzie wydaje nam się fundamentalne spotkanie z ludami 
tubylczymi, posiadaczami duchowości, która ma wiele do nauczenia cywilizacji niszczącej 
"wspólny dom". Cenimy wielki skarb hojności i dobroci, jaki istnieje wśród ludzi 
niewierzących i niepraktykujących. Dlatego pilnie potrzebujemy kształcenia agentów w 
zakresie stosunków ekumenicznych, międzyreligijnych i międzykulturowych. 

17 "Chociaż nie mamy wystarczającego doświadczenia, czym jest rozeznanie i jak możemy je 
przeprowadzić w naszych wspólnotach, rozumiemy, że jest to pewna droga do otwarcia się na Ducha 
Świętego i określenia kroków, które musimy podjąć. "Rozeznanie postrzegamy nie tylko jako 
metodę, ale przede wszystkim jako uprzywilejowany sposób życia dla podejmowania 
decyzji w duchu synodalnym. Jedna ze wspólnot powiedziała: "Duch Święty pomógł nam 
uświadomić sobie... że rozeznanie wspólnotowe jest najwyższym wyrazem Kościoła synodalnego". O 
ile z koncepcyjnego punktu widzenia jest to jasne, to w praktyce uznaje się, że aby osiągnąć 
ten model, trzeba jeszcze wiele rozwinąć. 

18 Rozeznawanie poszerza naszą zdolność do słuchania Ducha Świętego, bliźnich i 
rzeczywistości. Czasami trudno jest nam znaleźć przestrzeń do jej realizacji w naszych 
wspólnotach i rozeznajemy i podejmujemy decyzje na bieżąco, zgodnie z możliwościami 
każdej osoby, każdej grupy. Dlatego uważamy za bardzo ważne stworzenie stałych 
przestrzeni dialogu i konsultacji, które zaowocują bardziej organicznym duszpasterstwem w 
synodalnej jedności całego Ludu Bożego. Odpowiednie do tego celu wydają się np. rady 
duszpasterskie diecezji i parafii, które są sposobem na powiązanie procesów synodalnych w 
ramach planów duszpasterskich. 

19 Zwracamy uwagę, że diecezjalne zgromadzenia duszpasterskie są spotkaniami 
braterskimi, podczas których we wspólnocie rozeznaje się diecezjalną drogę duszpasterską, 
otwartymi dla wszystkich, którzy chcą w nich uczestniczyć: świeckich, kapłanów, osób 
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konsekrowanych oraz przedstawicieli ruchów i instytucji wychowawczych poszczególnych 
wspólnot diecezjalnych. 

20 Nawet jeśli czasami przypadki rozeznania wydają się niejasne, słuchanie 
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Modlitewne słuchanie Słowa Bożego, które staje się empatycznym i afektywnym słuchaniem 
braci i sióstr, zwłaszcza tych najbardziej oddalonych, sprzyja postawie rozeznawania 
przeżywanej rzeczywistości jako procesu, który ma na celu wytyczenie drogi Kościoła. 

21 Smuci nas, że w niektórych wspólnotach mówi się o przemocy instytucjonalnej, 
przemocy ze względu na płeć, nadużyciach władzy, nadużyciach seksualnych, jako o złu 
społecznym, które dotyka również Kościół, "Znajdujemy ludzi o niskim poczuciu własnej 
wartości, przestrzenie superkontrolowane i pilnowane przez te same autorytety, które od lat sprawują 
władzę i nie pozwalają się zastąpić, wierząc, że wiedzą wszystko, uniemożliwiając nam aktywność i 
generowanie przestrzeni do ponownego przemyślenia paradygmatów my- ślenia. ". Krótko mówiąc, 
widzimy nierozwiązane napięcia, które utrudniają drogę synodalną. 

22 Uznajemy znaczenie przestrzeni formacyjnych jako momentów wzmacniających 
synodalność, ponieważ bycie w niej uformowanym pomoże nam lepiej ją przeżywać. 
Wezwanie do formacji w synodalności musi obejmować wszystkich członków Kościoła 
(biskupów, kapłanów, seminarzystów, świeckich mężczyzn i kobiety, osoby konsekrowane). 
Błędem byłoby zakładanie takiej formacji. Stwierdzamy, że brakuje nam formacji, 
ekologicznej konwersji, odpowiedniego i intensywnego wykorzystania MCS, jak również 
innych środków dostarczanych przez technologię. Uważamy, że w sposób szczególny 
seminaria powinny być szkołami synodalności dla przyszłych kapłanów. 

23 Duchowość synodalności jest żywotna, jest to duchowość bliskości, przyjęcia i służby, 
w stylu naszej Matki Maryi, która pozwala się pobudzać i kierować mocą Ducha Świętego, 
który mieszka w każdym z nas. Ta duchowość wzywa nas do bycia rodziną. Ważne jest 
odkrywanie "potwierdzeń", które daje nam Bóg, bo Bóg przemawia we wspólnocie. Czujemy 
obecność Boga, który ogarnia każdą rzeczywistość i daje nam niezbędne dary, abyśmy mogli 
je oddać w służbę Kościoła i społeczeństwa. 

24 Dostrzegamy tęsknotę za lepszą integracją i komunikacją w Kościele, zarówno między 
wspólnotami kościelnymi, jak i z tymi, którzy są daleko od praktyk religijnych, a 
jednocześnie zauważamy, że są bracia i siostry, którzy mają trudności, nie mogą czuć się 
zintegrowani ze wspólnotą kościelną i są rozczarowani. Chcemy patrzeć w oczy, twarze i 
ręce tych, którzy nas otaczają i razem z nimi odkrywać możliwości wspólnego chodzenia. 
Każdy jest zaproszony do wyrażenia swojej drogi wiary, wraz z jej trudnymi 
okolicznościami, i do wniesienia wkładu w życie wspólnoty bez przeszkód, osądzania czy 
odrzucania przez innych. 

25 Zwracamy uwagę na docenienie różnych rodzajów przywództwa w Kościele, aby nie 
zgasły chętne i gorliwe serca. Każdy, według różnych ról i posług, jest powołany do bycia 
towarzyszem drogi. Czujemy, że synodalność jest kluczem do tożsamości kościelnej i 
konstytuuje nas jako orędowników Dobrej Nowiny, dla wszystkich, a zwłaszcza dla 
najuboższych i najbardziej cierpiących. W tym sensie widzimy potrzebę towarzyszenia 
wiernym, którzy angażują się w świat polityki, dążąc do budowania bardziej 
sprawiedliwego świata. 

26 Stwierdzono, że "brakuje autentycznych przestrzeni dla młodych ludzi i miejsc spotkań 
międzypokoleniowych". Dlatego młodzież i osoby starsze są dla nas szczególnie istotne. Na 
ogół ci pierwsi rzucają się w oczy swoją nieobecnością, ale jednocześnie udziałem, gdy są 
wzywani do realizacji zadań solidarnościowych. W przypadku osób starszych widzimy, że 
są one stopniowo pozostawiane w tyle, mimo że często stanowią większość populacji w 
naszych społecznościach. Dlatego zobowiązujemy się nie tylko do słuchania i towarzyszenia 
młodzieży i osobom starszym, ale także do budowania, razem z nimi, przestrzeni i czasu, 
które sprzyjają ich aktywnemu uczestnictwu w naszych wspólnotach. Proponujemy 
"poszukiwanie sposobów na integrację młodzieży i dorosłych". W równym stopniu troszczymy się 
o osoby w każdym wieku, które znajdują się w sytuacji bezbronności. 

27 Przemiany kulturowe i społeczne stanowią pilne wyzwanie dla naszej misji, 
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W szczególności: nowe konstytucje rodzinne, społeczność LGTBQI+, osoby uwikłane w 
uzależnienia i przemoc. Jezus nie stanął na drodze do włączenia ludzi. Kościół musi być 
jeszcze bardziej otwarty na różnorodność, zarówno w słuchaniu, jak i w działaniu 
duszpasterskim. Słyszymy, jak osoby LGBTQI+ pytają: "Czy Bóg mnie nie kocha, bo jestem 
LGBTQI+? Czy mogę nie być częścią Kościoła, bo jestem inny? Czy Jezus Chrystus nie włącza mnie 
do grupy, za którą oddaje swoje życie? Uznajemy, że musimy również wzrastać we włączaniu 
"innych grup, takich jak osoby rozdzielone w nowym związku, zmarginalizowana młodzież, osoby 
pozbawione wolności, osoby nieuczestniczące lub niezainteresowane, osoby starsze, zwolennicy 
aborcji, osoby uzależnione i ich rodziny oraz ogólnie osoby żyjące i/lub myślące inaczej". 

28 Wspólnoty wzbogacają się, gdy uznajemy najuboższych spośród nas za aktywne 
podmioty procesu ewangelizacji, a nie tylko za biernych odbiorców pomocy charytatywnej: 
każda wspólnota jest wezwana do otwarcia na nich uczestnictwa w swoim życiu 
wspólnotowym. Wśród "najuboższych" kładziemy nacisk na dzieci i młodzież, które 
znajdują się w trudnej sytuacji. Pan Jezus objawia się szczególnie w tych złamanych 
Chrystusach w rodzinie i we wspólnocie. 

29 Większość raportów z diecezji argentyńskich wskazuje na fakt, że choć kobiety 
stanowią liczbową większość we wspólnotach i w animacji działań duszpasterskich, takich 
jak katecheza, Caritas, duszpasterstwo, liturgia itp. to jednak bardzo niewiele z nich znajduje 
się w miejscach, gdzie podejmowane są decyzje. W związku z tym istnieje duże 
zapotrzebowanie na kobiety świeckie lub posiadające jakąś formę konsekracji, aby 
uczestniczyły w podejmowaniu decyzji we wspólnotach parafialnych i diecezjalnych. 

 
 

 
III... DLA MISJI I DIALOGU ZE ŚWIATEM (5 i 6) 

 
 

30 Główne idee. Synodalność jest w służbie misji Kościoła, do której udziału powołani 
są wszyscy członkowie. Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale pozwala też na 
wzajemne zrozumienie. 

31 Bóg widzi rzeczywistość i nie ignoruje jej. Dla Niego historia, z jej siecią życia, z jej 
problemami i wyzwaniami, z jej bólami i nadziejami, jest "świętą ziemią" i zaprasza nas, 
abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność, wychodząc na spotkanie naszym braciom i 
siostrom w naszych prowincjach i dzielnicach. 

32 Duch Święty przynagla nas, byśmy byli Kościołem idącym naprzód, by głosić Dobrą 
Nowinę o Jezusie wszystkim, którzy szukają jej szczerym sercem. Prosi nas, abyśmy byli 
otwarci na niespodzianki i kreatywność, abyśmy docenili ziarna Słowa rozsiewane we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego. Chcemy wyrazić bliskość, radość i 
towarzyszenie, przekazać istotę głoszenia Ewangelii. 

33 Widzimy, że zdolność do dialogu wewnątrz Kościoła jest ściśle związana ze 
zdolnością Kościoła do dialogu ze społeczeństwem. Osłabienie tej zdolności w naszej 
praktyce duszpasterskiej ma tę konsekwencję, że wielu ludzi nie znajduje w Kościele 
odpowiedzi, której oczekują. Dialog oznacza poszukiwanie sposobów włączenia. 

34 Chcemy wzrastać w naszych wspólnotach w pragnieniu wyjścia, otwarcia się i 
pójścia na spotkanie z bólami i ranami, które widzimy. Podczas synodalnego słuchania 
osoba pozbawiona wolności powiedziała nam, że chce być przyjęta "tak, jak Jezus przyjął 
mnie tu w więzieniu". Objął mnie, pocieszył, okazał mi swoją miłość. Chcielibyśmy bardziej 
wsłuchać się w głos młodych ludzi, w 
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mniejszości i wykluczonych, dając możliwość uczestnictwa, tworząc środowiska, w których 
jest to możliwe. Ważne jest, abyśmy my, świeccy, podejmowali inicjatywę, w koordynacji z 
władzami kościelnymi, ale bez oczekiwania, że one będą o wszystkim decydować. 

35 Znakiem synodalności jest otwartość na zmiany społeczne oraz pragnienie 
budowania mostów i odkrywania sieci, które łączą nas z ludzkimi i egzystencjalnymi 
peryferiami. Jako trudność widzimy biurokratyzację kościelną w rozwiązywaniu 
konkretnych sytuacji, a niekiedy także wzrost wymagań dotyczących przyjęcia sakramentów 
inicjacji. 

36 Boli nas narastająca wrogość wobec Kościoła, czasem bezpodstawna, a czasem oparta 
na skandalach seksualnych czy gospodarczych lub na tendencyjnej interpretacji wypowiedzi 
czy postawy papieża. Utrudnia nam to dialog z innymi sektorami społeczeństwa. 

37 Rozumiemy, że synodalność jest w służbie misji, która jest wspólną 
odpowiedzialnością wszystkich ochrzczonych, z intencją kochania i służenia. Jest to 
chodzenie razem, w liczbie mnogiej, słuchając przede wszystkim Ducha Świętego, który 
uzdalnia nas do słuchania siebie nawzajem jako wierzących i świata. Musimy wyjść na 
poszukiwanie wszystkich braci i sióstr, a nie tylko czekać, aż się zbliżą. Nie zapominamy o 
intymnym związku parafii z dzielnicą. Wierzymy, że sfera polityczna, gospodarcza i 
społeczna jest również właściwym miejscem, do którego Kościół może dotrzeć ze swoim 
misyjnym towarzyszeniem. 

38 Czujemy się powołani do przygotowania się i poświęcenia się skutecznemu i 
afektywnemu działaniu w służbie rozwoju człowieka. Synodalność zaprasza nas do większej 
eklezjalności i do tego, by nie zamykać się w wewnętrznych dyskusjach, nie odgradzać się 
od codzienności i brać odpowiedzialność za kruchość Kościoła i świata. Jest to mocne 
wezwanie do odnowy i nawrócenia postaw oraz struktur wspólnotowych i osobistych, 
przynaglające nas do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem i do koniecznej spójności 
między wiarą a życiem. Żyć w bliskości z każdą rzeczywistością wrażliwości, słuchając, 
towarzysząc i generując spotkanie. 

39 Proponujemy stworzenie większej ilości przestrzeni dla modlitwy, pogłębienia i 
formacji duchowej, uświadomienie sobie historycznych i kulturowych zmian, w które 
jesteśmy wprowadzeni, oraz wyjście z większą pokorą i decyzją synodalną, porzucając 
przestarzałe struktury. 

40 Autentyczna komunikacja ułatwia komunię zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Kościoła. Zauważamy, że często nie jesteśmy połączeni i nie działamy jako sieć. Poprawa w 
tym względzie oznacza większe braterstwo między grupami duszpasterskimi, większą 
obecność duszpasterzy wśród świeckich, dotarcie do chorych, samotnych, rodzin, dziadków 
itd. W poszukiwaniu coraz bardziej skutecznego przepowiadania, pilne jest kształcenie się w 
rozumieniu i posługiwaniu się tradycyjnymi środkami komunikacji oraz nowymi 
technologiami sieciowymi. 

41 Proponujemy obecność kościelną na peryferiach i przeprojektowanie struktur 
diecezjalnych w tym celu, aby promować i wzmacniać wzajemne słuchanie się z referentami 
społecznymi. Oznacza to życie ewangeliczną wolnością i poczucie, że Jezus jest panem 
naszego serca. Potrzebujemy zmiany języka, kreatywnych i atrakcyjnych działań, przestrzeni 
fizycznych i działań integracyjnych, aby promować integrację w różnorodności. 

42 Różne akcje charytatywne, mające na celu pomoc naszym najuboższym braciom i 
siostrom, muszą dążyć do promowania rozwoju człowieka. Ta bliskość musi się wyrażać 
poprzez otwarcie fizycznych przestrzeni Kościoła. Doświadczyliśmy, że gdy jest otwartość 
na potrzeby najsłabszych, wspólnota rośnie, wzmacniają się więzi wewnątrz wspólnoty i z 
sąsiedztwem. Wszystko, co Kościół robi dla najuboższych, jest doceniane. 
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IV ZE WSPÓLNEJ CELEBRACJI JAKO SYNODALNEGO WYRAZU WIARY (4) 
 
 

43 Główna myśl. "Chodzenie razem" jest możliwe, jeśli opiera się na wspólnotowym 
słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii, zawsze wzbogaconym o odpowiednią 
inkulturowaną odnowę liturgiczną. 

44 Jako Lud Boży idziemy radośnie z wszystkimi narodami i chcemy być świadkami 
miłości Boga do wszystkich bez różnicy. "Nosimy ten skarb w naczyniach glinianych" (2 Kor 
4,7), świadomi naszej słabości, dlatego nasz duch misyjny jest podtrzymywany przez 
spotkanie z Bogiem w modlitwie, rozważaniu Słowa, a przede wszystkim przez udział w 
Eucharystii. Nasze świadectwo miłości, choć niedoskonałe, jest karmione przez ołtarz i do 
niego powraca. Szczególnie cenimy sobie odmawianie Różańca Świętego i Adorację 
Eucharystyczną. Dlatego ważne wydaje nam się generowanie przestrzeni spotkania ze 
Słowem i adoracji eucharystycznej, promowanie posługi muzycznej, przygotowanie osób 
świeckich do celebracji Słowa oraz Nadzwyczajnych Ministrów Komunii Świętej, zwłaszcza 
na terenach wiejskich. 

45 Czujemy się wezwani do kreatywności i braterstwa w naszych celebracjach wiary, 
włączając niuanse właściwe dla naszej regionalnej kultury, aby przepoić "nasze miasto nowym 
życiem Jezusa i radością Ducha Świętego". "Modlitwa wprowadza nas w komunię z Ojcem, 
który zawsze jest gotów nas wysłuchać i bezwarunkowo wejść z nami w dialog. 

46 Ta sama wspólna podróż zaprasza nas do podjęcia wartości ewangelicznych, które 
przejawiają się w pobożności ludowej. W niektórych naszych prowincjach ta pobożność 
generuje miejsca spotkań, które gromadzą rzesze pielgrzymów i celebracje sakramentów. 
Mamy przykłady Tinkunaco, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych rozsianych po całym 
kraju, świętych, którzy są uważani za pośredników i w których prosty lud pokłada swoją 
ufność, jak na przykład San Cayetano, do którego prosimy o pokój, chleb i pracę. Nie wolno 
nam traktować ich jedynie jako "wydarzeń społecznych", a tym bardziej jako religijności 
"drugiego rzędu", ponieważ - jak uczy papież Franciszek - "Przejawy pobożności ludowej mają 
nas wiele do nauczenia i dla tych, którzy umieją je odczytać, są miejscem teologicznym, na które 
musimy zwrócić uwagę, zwłaszcza gdy myślimy o nowej ewangelizacji" (EG 126). (EG 126) 

 
 

 
WNIOSKI 

Następne kroki 

 

47 Proces synodalny pomógł nam się obudzić. Przygotowanie wkładu do Synodu 2021-
2023 samo w sobie wygenerowało dynamizm uczestnictwa poprzez zespoły zwołane ad hoc, 
a w wielu przypadkach z posługą Rad Duszpasterskich i Prezbiterialnych każdej diecezji. Na 
tych stronach trudno wyrazić bogactwo zaangażowanego życia i podjętego zadania: 
konsultacje z kapłanami, z osobami życia konsekrowanego, z wiernymi, którzy uczestniczą 
w parafiach, szkołach katolickich, ruchach i stowarzyszeniach; ale także poszukiwanie 
(często zagmatwane), aby słuchać tych, którzy chodzą po naszych ulicach, tych, którzy 
mieszkają na wsi lub w dzielnicach robotniczych, tych, którzy są chorzy lub pozbawieni 
wolności, młodych ludzi, między innymi. To, co nie znajduje odzwierciedlenia w tych 
liniach, oświetla również drogę każdej diecezji. 
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48 Raporty diecezjalne wyrażały, że przedsynodalne tryby eklezjalności albo 
wzbogacają, albo utrudniają obecną drogę synodalną. Kilku wyraża pewien brak pewności 
siebie lub opór. Jednak dla zdecydowanej większości doświadczenie słuchania, wspólnego 
kroczenia i wspólnego świętowania w tym procesie było źródłem radości, spotkania i 
odnowy, dając początek nowym przestrzeniom doświadczenia kościelnego i misyjnego. 

49 Czasami pozostaje gorzki smak tego, że nie dotarliśmy do wszystkich lub że nie 
byliśmy w stanie podtrzymać procesu tak, jak byśmy sobie tego życzyli: pandemia ze 
swoimi konsekwencjami w postaci izolacji, chorób i żalu po stracie rodziny i przyjaciół, 
utrudniła niektóre doświadczenia synodalne. 

50 Gdybyśmy mieli wskazać najważniejsze wątki syntezy, to wskazalibyśmy na 
następujące (kolejność może ulec zmianie): słuchanie, dialog i inkluzja to twierdzenia żyjące 
w Kościele i poza nim, jako kluczowe potrzeby tego czasu. Innym fundamentalnym 
zagadnieniem jest klerykalizm, który każe nam myśleć o zarządzaniu władzą w Kościele 
jako o kwestii, która zasługuje na studium, nawrócenie i zmianę w kulturze eklezjalnej. 
Trzecią mocną kwestią, która wiąże się z władzą i współodpowiedzialnością, jest rola kobiet 
w Kościele: jest to kwestia sprawiedliwości, która jest również silnym postulatem we 
wspólnotach. Czwartym tematem są obchody, które powinny być bardziej uroczyste, 
znaczące i inkulturowane, podejmujące świętych, nabożeństwa, symbole i wyrażenia 
różnych regionów naszego kraju. Piątym tematem jest formacja: pojawia się nowy 
paradygmat eklezjalny, do którego realizacji nie są przygotowani ani świeccy, ani 
wyświęceni ministrowie. Po szóste, istnieje kwestia młodych ludzi; wspólnoty doświadczają, 
że nie wiemy, jak ich przyjąć, lub że młodzi ludzie nie zgłaszają się do nas, ponieważ nie 
spotykają się z oczekiwanym przyjęciem. Wreszcie musimy wspomnieć o kwestii 
duchowości synodalnej, która jest przekrojowa dla wszystkich powyższych, rozumiana jako 
duch, który zachęca nas do odnowy i dokonania niezbędnych zmian, aby żyć Kościołem 
bardziej podobnym do propozycji Jezusa. 

51 Jednak mimo trudności przestrzenie spotkań, zgromadzeń, synodów diecezjalnych 
ukazują Kościół, który marzy o tym, by być bardziej ewangelicznym i chce rozpoznać Boga, 
który jest obecny w codzienności naszej historii, który obejmuje każdą rzeczywistość i daje 
nam dary niezbędne do tego, byśmy oddali je na służbę Kościoła i społeczeństwa. Dlatego 
możemy powiedzieć, że zarówno wtedy, gdy Synod pomógł nam odkryć nasze mocne 
strony, jak i wtedy, gdy rzucił światło na nasze słabości w przeżywaniu, przekazywaniu i 
zaangażowaniu wiary, był powodem do dziękczynienia. 

52 Marzy nam się Kościół bardziej synodalny, bardziej misyjny, który potrafi przezwyciężyć 
brak słuchania i uczestnictwa, idąc razem. Dzięki zaangażowaniu ludu, doświadczenie 
synodalne jest radością samą w sobie. Wymaga to nawrócenia duchowego, intelektualnego i 
duszpasterskiego, bo świętość jest horyzontem synodalności. 

53 Droga synodalna przebiega powoli i często trudno nam przyjąć konieczne zmiany, które 
odkrywamy lub dostrzegamy słuchając świętego i wiernego Ludu Bożego. Dlatego chcemy odnowić 
naszą ufność w Pana, który się zbliża i patrząc na Maryję, odnowić naszą nadzieję. Podobnie jak ona, 
my również staramy się zachować i rozważać tę drogę synodalną w naszych wspólnotach, wychodzić 
na spotkanie innym i głosić, że tylko otwierając się na Jego miłującą obecność, możemy odrodzić się na 
nowo i głosić Go z radością. 
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