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"Ale stamtąd będziesz szukał Pana, Boga swego, i znajdziesz go, jeśli będziesz go szukał z 
całego serca i z całej duszy". 

Księga Powtórzonego Prawa 4:29 

 

I INTRODUCTIO N 
 
1. Niniejsza synteza opisuje diecezjalną fazę synodu na temat synodalności w okresie 

od listopada 2021 r. do marca 2022 r., starając się uchwycić istotę tego, co wyłoniło się 
z bezprecedensowego uczestnictwa Ludu Bożego w Anglii i Walii w światowym 
procesie synodalnym. Została ona zaczerpnięta z ponad 700 stron raportów z diecezji 

i innych organizacji kościelnych, stowarzyszeń i ruchów, które zostały przesłane do 
krajowego zespołu syntezy. 

 

2. Używamy tutaj terminu "Lud Boży", tak jak rozumie go Kościół. Wejście do Ludu 
Bożego następuje przez wiarę i chrzest (KKK 784), który udziela wszystkim 

członkom namaszczenia Duchem Świętym oraz uczestnictwa w "urzędach 
Chrystusa" jako kapłana, proroka i króla. Zgodnie z nauczaniem Lumen gentium, 

obejmuje to wszystkich ochrzczonych, bez względu na ich stan czy powołanie w 
Kościele. Biskupi, kapłani, diakoni, osoby poświęcone Bogu przez śluby oraz 
wszyscy wierni świeccy stanowią jeden Lud Boży powołany do żywego Kościoła, 
ożywiony Duchem Świętym, zjednoczony w Ciele Chrystusa, którego głową jest 
Chrystus (KKK 788). 

 

3. Kościół na początku synodu żył jeszcze Covid-19 i jego skutkami. To w dużej mierze 
warunkowało poziom uczestnictwa i wybrane metody, a także było na pierwszym 
planie rozmów synodalnych. Nasz raport rozpoczyna się od opowieści o pandemii, 
po czym przechodzi do opisu doświadczeń samego synodu. Pozostałe części raportu 
- "Zraniony Kościół wezwany do nawrócenia", "Prawda, Miłosierdzie i Powitanie" 
oraz "W kierunku Kościoła synodalnego" - starają się uchwycić to, co wyłoniło się z 
raportów synodalnych, tak aby to, co Lud Boży wyraził, mogło zostać zaoferowane 
mądrości Kościoła powszechnego, gdy ten będzie rozpoczynał kolejną, 
kontynentalną fazę procesu synodalnego. 

 

4. Staraliśmy się uchwycić wspólne nuty pojawiające się w raportach, jak również 
poglądy mniejszościowe lub marginalne, które pojawiają się na tyle często, że warto 
o nich wspomnieć. Zwróciliśmy uwagę na zaskakujące lub uderzające elementy w 
raportach, często tam, gdzie poglądy są szczególnie serdeczne; a tam, gdzie było to 
możliwe, użyliśmy przypisanych cytatów z raportów, aby uchwycić "klejnoty", które 
Duch może ofiarować naszemu Kościołowi poprzez głos wiernych Boga na tych 
wyspach. Starając się dokonać syntezy bez dokonywania osądów teologicznych, 
praktykowaliśmy rozeznawanie poprzez słuchanie, modlitwę i refleksję nad 
zgłoszeniami diecezjalnymi. Proces ten pozwolił nam określić w końcowej części 
nowe horyzonty, które widzimy, że Duch Święty otwiera dla naszego Kościoła 
poprzez drogę synodalną. 

 

5. Pomimo wielu przeszkód i oporów, jakie synod napotykał na wszystkich szczeblach 
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Kościoła, i niezależnie od niskiego poziomu uczestnictwa, był on kairós 



6  

dla osób, które zaangażowały się w ten proces, pozwalając im marzyć o lepszej 
przyszłości i odnowionym rozumieniu Kościoła. Wyłania się z tego marzenie o 
Kościele kochającym, miłosiernym, rodzinnym i misyjnym, w którym wszyscy są 
zaangażowani, o Kościele synodalnym otwartym na prowadzenie Ducha Świętego, 
który jest w stanie lepiej budować Królestwo Boże na tych wyspach. 
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II LUD BOŻY I PANDEM IC 
 
6. Paradoks wezwania do zjednoczenia w czasie przerażającej samoizolacji jest jednym 

z tych, które raporty podkreślają, ale nie zawsze negatywnie. Choć był to czas 
cierpienia i strat, pandemia ujawniła głębsze problemy, z którymi trzeba się 
zmierzyć, umożliwiła nowe poczucie wspólnoty i stworzyła przestrzeń do głębszej 
refleksji. 

 

7. Nie mogąc fizycznie uczestniczyć w liturgii i sakramentach, ludzie na nowo docenili 
fizyczność sakramentalnego życia Kościoła. Korzystając z nagłej przestrzeni do 
ponownego połączenia się z Bogiem, stworzeniem i bliskimi, ludzie zbliżyli się do 
Jezusa Chrystusa i do siebie nawzajem. "Pojawiły się nowe sposoby bycia blisko 
Boga i innych; choć nie mogliśmy widzieć innych, znaleźliśmy nowe sposoby 
łączenia się. Wzrosła 'frekwencja' na mszy świętej. Więcej się modliliśmy. Mieliśmy 
więcej czasu w naszym dniu. Widzieliśmy wiele dzielenia się i wiele dobra. "1 

Oddzielenie od życia parafialnego prowadziło paradoksalnie do większego 
uczestnictwa w szerszym życiu Kościoła, co otwierało nowe horyzonty. 

 

8. Ludzie są wdzięczni Kościołowi i jego duszpasterzom za podtrzymywanie ich w tym 
czasie. Chwalą parafie, które znalazły sposoby, by towarzyszyć swoim wspólnotom, 
oraz szkoły, które kontynuowały nauczanie i docierały do wielu niekatolickich 
rodzin uczniów. Gdy życie parafialne przeniosło się do internetu, spotkania 
modlitewne, studium biblijne, rozmowy, rekolekcje i duchowe konwersacje 

stworzyły nowe więzi przynależności. Grupy w mediach społecznościowych 
utrzymywały kontakt ze sobą i były wykorzystywane do organizowania pomocy dla 
osób wrażliwych i odizolowanych. Wiele osób prosi, aby nie zaprzepaścić nowej 
obecności Kościoła w sieci, na przykład poprzez kontynuowanie transmisji na żywo 
Mszy Świętej dla osób pozbawionych opieki. Pandemia ujawniła również dystans i 
dysfunkcje, samotność i rozłąkę. Poczucie osamotnienia i opuszczenia odczuwali 
zwłaszcza ci, którzy nie mieli dostępu do smartfonów i internetu. 

 

8. Wspólna bezbronność wywołała nową świadomość wzajemnej zależności i 
przynależności, wyrażającej się w miłości i wdzięczności. W rozmowach 
synodalnych często wspominano troskę i współczucie okazywane przez Kościół 
wychodzący naprzeciw potrzebom, jako wielki dar pandemii, którego nie wolno 

teraz zmarnować. Ludzie widzieli, jak Kościół jest powołany do bycia: bardziej 
misyjnym i miłosiernym, "Kościołem budowniczych mostów, a nie obrońców 
zamków "2 , aby mieć "wpływ na nasze wychodzenie na zewnątrz w parafii i w 
społeczeństwie "3. 3 Doświadczenie głębszej komunii, "znacznie bardziej widoczne 
podczas pandemii", pozostawiło w ludziach pragnienie, aby bardziej "iść razem". 4 

"Pandemia nauczyła nas, jak ważni są inni, ich towarzystwo, współczucie i miłość". 5 

Kościół musi kontynuować refleksję nad doświadczeniem Covid, aby "nie stracić 
tego, co 
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1 Diecezja Brentwood 
2 Diecezja Menevia 
3 Diecezja Leeds 
4 Archidiecezja Southwark 
5 Archidiecezja Westminster 
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została wyciągnięta. "6 Taki był dar rozmów synodalnych, które były "katharsis, 
prawdziwym wkładem w odbudowę po zamknięciu". 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Diecezja Brentwood. 
7 Archidiecezja Westminster. 
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III DOŚWIADCZENIE SYN OD 
 
10. Dla wielu uczestników synod był objawieniem. Mówiono o nowości, jaką jest 

możliwość swobodnego wypowiadania się i bycia wysłuchanym w 
zorganizowanych rozmowach, które były otwarte i uważne na poruszenia Ducha. 
Mówili o tym, że po dziesięcioleciach chodzenia do kościoła po raz pierwszy zostali 
poproszeni o zabranie głosu. Słuchając, ludzie doświadczali nowej bliskości z 
innymi; będąc słuchanymi, wielu z nich odkryło, że do nich należy. Spotkania 
synodalne "otworzyły głęboką refleksję, tęsknotę, a dla niektórych szereg złożonych 
emocji od gniewu do bólu "8. 

 

11. Niektóre diecezje zainwestowały znaczne zasoby czasu i ludzi w proces synodalny, 
organizując szkolenia i webinaria, a także tworząc sieci świeckich moderatorów, 
którzy mieli prowadzić spotkania. Wiele z nich oferowało szkolenia w zakresie 
sztuki rozmowy duchowej i metod synodalnych dla moderatorów i delegatów 

parafialnych, a także środki, które pomagały zapewnić, że spotkania 
wykorzystywały proces synodalny, oprawiony w ciszę, modlitwę i Słowo Boże, w 
którym wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się, podczas gdy inni uważnie 
słuchali. W innych diecezjach panował mniejszy entuzjazm, czasem niechęć, a w 
niektórych kręgach wrogość i opór. W kilku przypadkach doświadczenie zostało 
zubożone przez wybrane metody. Rozmowy w grupach, które obejmowały ciszę, 
modlitwę i Pismo Święte, prowadziły do głębszego i bogatszego doświadczenia, jak 
również do znacznie lepszego materiału do rozeznania, co znajduje odzwierciedlenie 
w sprawozdaniach. 

 

12. Niektóre diecezje natomiast zdecydowały się na wykorzystanie kwestionariuszy lub 
ankiet, które ludzie wypełniali indywidualnie w swoim czasie na papierze lub za 
pomocą technologii badania opinii, a następnie analizowali w oprogramowaniu do 
przetwarzania danych. Tam, gdzie zastosowano tę metodę, doświadczenie było 
znacznie gorsze niż w diecezjach, w których ludzie gromadzili się w grupach na 
rozmowę duchową. 

 

13. Nie zawsze odnotowywano poziom uczestnictwa. Diecezje, które podawały liczby, 
robiły to często w odniesieniu do odsetka instytucji biorących udział w programie. 
Najwyższe zgłoszone zaangażowanie parafii wynosiło 93 procent, a najniższe 34 
procent. W momencie rozpoczęcia procesu słuchania jesienią 2021 roku, kiedy kult 
publiczny wciąż podlegał rządowym restrykcjom, a naród zmagał się z nowym 
szczepem koronawirusa, Konferencja Episkopatu odnotowała, że populacja 
uczestnicząca w mszy świętej w Anglii i Walii wynosiła zaledwie 370 000. 
Ekstrapolując z raportów, że mniej niż 10 procent tej populacji wzięło udział w jakiś 
sposób w synodzie, szacujemy, że w sumie wzięło w nim udział około 30 000 osób. 

 

14. Archidiecezja Liverpool była wyjątkowa, gdyż przed rozpoczęciem synodu na temat 
synodalności odbyła synod diecezjalny. Doświadczenie pierwszego i dalsze 
zaangażowanie podczas drugiego synodu ujawniło 

 

...głód ludzi w archidiecezji, by ich wysłuchano. Jest jasne, że chcą, aby ich 
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głos słyszany. Nie można już oczekiwać, że ludzie będą milczeć. Szeroka różnorodność opinii 
 

 
 

8 Diecezja Clifton 
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w tak wielu różnorodnych kwestiach wynikała z gorącej troski o naszą wiarę katolicką i misję 
Kościoła. 9 

 

15. Wzięły w nich udział szkoły ze wszystkich diecezji; ich zgłoszenia stanowią ważny 
element raportów. Wiele organizacji krajowych również zorganizowało swoje własne 
ćwiczenia słuchania, przedstawiając oddzielne raporty. Otrzymano także wiele 
zgłoszeń parafialnych i indywidualnych; wszystkie zostały uwzględnione w tej 
syntezie. 10 

 

16. Język pytań proponowanych przez Biuro Synodu, diecezje i parafie w niektórych 
przypadkach "utrudniał zaangażowanie". 11 Synodalna ścieżka rozeznania i 
uważnego słuchania była dla większości nowa, a dla niektórych stanowiła 
wyzwanie. Synodalność, jako koncepcja, "wymagała czasu, aby ją przekazać i 
zrozumieć, aby zaplanować, wdrożyć, ocenić i przedstawić raport". 12 Wielu 

wyrażało sceptycyzm, będąc przekonanymi, że słyszalne będą tylko głosy 
dominujące, lub przytaczało poprzednie ćwiczenia, które nic nie zmieniły. "Istnieje 
autentyczna obawa, że głos proroczy zostanie zignorowany lub uciszony "13. 

 

17. W wielu raportach zwraca się uwagę na opór części duchowieństwa wobec procesu 
synodalnego. W szczególności wspomina się o nieufności niektórych byłych 
duchownych anglikańskich, którzy powoływali się na negatywne doświadczenia 
synodalnego, parlamentarnego stylu zarządzania Kościołem Anglii, z jego 
wnioskami i głosowaniami, grupami nacisku i kampaniami, które "nie dają się łatwo 
zapomnieć "14. 14 Inni wyrażali obawę, że Kościół katolicki w końcu pójdzie w tym 
"anglikańskim" kierunku, pomimo różnic pomiędzy obiema tradycjami 

synodalnymi. Wielu wyrażających te obawy twierdziło, że widzi "agendę" mającą na 
celu zmianę lub podważenie ustalonego nauczania i dyscypliny kościelnej, co 
doprowadziło ich albo do uniknięcia synodu, albo do wzięcia w nim udziału głównie 
po to, by wyrazić te obawy. 

 

18. Większość księży była przychylna, ale wielu z nich nie brało udziału w rozmowach 
parafialnych "w obawie, że ich obecność wpłynęłaby na swobodę wypowiedzi ludzi 
"15 . 15 Jednak "ci, którzy dołączyli do grup, stwierdzili, że parafianie chcieli, aby 

ksiądz wysłuchał tego, co mają do powiedzenia". 16 O ile role synodalne zwykłych 
wiernych i biskupów były jasne, o tyle role duchownych były bardziej niepewne. 
"Duchowni chcieliby mieć własne możliwości spotykania się, aby rozmawiać o 
swoich marzeniach dla Kościoła "17. 

 

19. Wiele diecezji i parafii podjęło wysiłki, aby dotrzeć poza parafię, poprzez kapelanie, 
do konkretnych grup: więźniów, ofiar przemocy, bezdomnych, jak również 
katolików, którzy już nie praktykują. Ale te wysiłki były stosunkowo rzadkie, a ich 

owoce ledwo widoczne w raportach. W większości rozmów diecezjalnych 
podejmowano próby 

 

9 Archidiecezja Liverpool 
10 NB Ponieważ zakonnicy i zakonnice wzięli udział w specjalnym globalnym procesie konsultacyjnym 
(jednocześnie włączając się w rozmowy na synodach lokalnych parafii), ich poglądy nie są tutaj 
odnotowane jako odrębna grupa. 
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11 Diecezja Clifton 
12 Eparchia syromalabarska 
13 Diecezja Nottingham. 
14 Ordynariat personalny Matki Bożej z Walsingham. 
15 Diecezja Middlesbrough 
16 Diecezja Plymouth, Appendix B: Clergy Voice. 
17 Diecezja Plymouth, Appendix B: Clergy Voice. 
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obejmują osoby z innych Kościołów, ale rzadko z innych wyznań lub bez wyznania. 
Głównym wyzwaniem dla tego synodu było zgromadzenie wiernych, a nie wyjście 
poza nich. Przyszłe procesy synodalne muszą umożliwić "słuchanie tych, którzy 
odeszli "18 i lepiej słuchać tych, którzy starają się być słyszani. "Mamy tendencję do 
odrzucania ludzi niewykształconych i cichych, którzy mogą nas zaskoczyć swoją 

mądrością "19. 

 

20. Poza wpływem na poszczególne grupy lub jednostki, radość z doświadczenia 
polegała na doświadczeniu, jak Duch Święty wylewa się na każdą osobę i spotyka się 
w rozmowie duchowej. "Słuchanie i mówienie do siebie nawzajem pod 
przewodnictwem Ducha Świętego okazało się radosne, wyzwalające i zachęcające "20. 

"Spotkania tak bardzo im się podobały, że chcą, abyśmy spotykali się ponownie co 
kilka miesięcy na podobnych sesjach, aby 'otwarcie rozmawiać o naszej wierze'"21. Był 

"smutek i rozczarowanie, że więcej osób się nie zaangażowało", ponieważ "proces 
synodalny zbliżył nas do siebie i do Boga "22 . Doświadczenie synodu, krótko mówiąc, 
było przemieniające dla tych, którzy wzięli w nim udział, co doprowadziło ich do 
nadziei, że synodalność będzie podzielana w całym Kościele i będzie zakorzeniona w 
jego codziennym życiu. "Synodalność jest prawdziwym dziełem Ducha i tym, czego 
potrzebuje Kościół "23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Diecezja Wschodniej Anglii 
19 Diecezja Lancaster 
20 Diecezja Middlesbrough 
21 Archidiecezja Birmingham 
22 Archidiecezja Westminster 
23 Diecezja Wschodniej Anglii 
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IV ZRANIONY KOŚCIÓŁ WEZWANY DO NAWRÓCENIA N 
 
21. Zgłoszenia "były uczciwe i szczere, i motywowane głęboką miłością do Kościoła". 24 

Sprawozdania ukazują pasję ludzi do tego, aby Kościół był tym, do czego, ich 
zdaniem, wzywa go Jezus Chrystus; są sfrustrowani i krytyczni, kiedy nie spełnia 
oczekiwań. Marzą o tym, jak mogłoby być: miejsce "wzajemnej współpracy, gdzie 
każdy może doświadczyć Bożej miłości poprzez naszą gościnność wspierając się 
nawzajem i naśladując Jezusa oraz Boże dzieło na ziemi". 25 Ze sprawozdań wyłania 
się mocne przesłanie, że 

 

Kościół jest w znacznym stopniu zraniony, jeśli chodzi o zdolność do działania zgodnie z 
własną misją, do pozwalania, by zajaśniała jego dobroć, i do przeżywania swojego życia w 
sposób wyrażający piękno wiary. Istnieje prawdziwe poczucie, że Kościół wymaga 
uzdrowienia i nawrócenia, aby w pełni żyć swoją własną naturą i celem. 26 

 

22. Papież Franciszek jest często wymieniany w raportach jako inspirujący, a jego synod 
jako przynoszący nową nadzieję i energię, aby umożliwić nawrócenie, które pozwoli 
parafiom stać się "środowiskami żywej komunii i uczestnictwa" oraz "całkowicie 
zorientowanymi na misję "27. 

 

(i) Kościół, który przyjmuje 
 
23. Uderzającą cechą raportów jest pragnienie, by kościoły były miejscami bliskości, 

wyrażone w słowie "witać", wraz z pokrewnymi słowami, takimi jak integracja i 

inkluzywność. Nieustannie pojawia się wezwanie, by Kościół ucieleśniał 
bezwarunkowe przyjęcie przez Boga wszystkich, nie tylko obcych i zepchniętych na 
margines, a także krytyka, że Kościół często nie jest przyjazny ani dla konkretnych 
osób, ani dla nowych pomysłów i inspiracji. 

 

24. W wielu przypadkach brak gościnności przypisuje się brakowi wrażliwości 
duszpasterskiej lub niekonsekwencji, jak na przykład w przypadku pary "mieszanej" 
(katolicy plus niekatolicy), "która przez ponad 30 lat mogła przyjmować razem, 
została niedawno odrzucona, gdy przybył nowy ksiądz, a żona metodysty została 
odrzucona przy ołtarzu w niedzielę wielkanocną "28 . 28 W innych przypadkach 

kładzie się nacisk na osąd i sztywność, czy to ze strony księży, czy parafian. 
"Powitanie wymagałoby mniej osądzającej postawy... Kościół musi być o wiele 
bardziej inkluzywny i powinien formalnie obejmować wszystkich bez względu na to, 
kim lub czym są. "29 

 

 

 

 

24 Diecezja Leeds 
25 Diecezja Northampton 
26 Diecezja Hexham i Newcastle. 
27 Evangelii Gaudium #20 
28 Stowarzyszenie Rodzin Międzykościelnych 
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29 Diecezja Portsmouth 
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(ii) Księża, którzy umożliwiają 
 
25. Ludzie zdają sobie sprawę z ciężaru pracy, jaki ponoszą duchowni zarządzający 

więcej niż jedną wspólnotą parafialną, i pragną, aby zostali oni odciążeni od zadań 
pozakapłańskich, aby mogli skupić się na działalności duszpasterskiej i liturgicznej. 
Wielu mówi o powierzeniu parafianom znacznie większej odpowiedzialności za 
życie parafii, a nie o "czynieniu ze świeckich osób, które czują się w najlepszym razie 
nominalne, a nawet skrzywdzone lub pominięte. "31 

 

26. Księża są najczęściej chwaleni, gdy umożliwiają współpracę i 
współodpowiedzialność. "Nasz proboszcz jest bardzo otwarty, współpracuje i daje 
uprawnienia. Zachęca ludzi, by angażowali się w podejmowanie decyzji i 
przewodzili lokalnie. "32 I odwrotnie, najostrzejsza krytyka zarezerwowana jest dla 

księży, którzy są kontrolujący i nieczuli, którzy osłaniają się przed swoimi 
parafianami i nie słuchają ich, a także zachowują się tak, jakby tylko oni byli 
odpowiedzialni za misję i życie Kościoła. Termin klerykalizm jest stale 
przywoływany w raportach, aby opisać opór księży i niektórych świeckich wobec 
współodpowiedzialności i misyjnego uczniostwa, do którego powołani są wszyscy 
ochrzczeni. Raporty podkreślają potrzebę zmiany w sposobie relacji między 
kapłanami i świeckimi, aby postrzegać siebie jako odpowiedzialnych za misję 
Kościoła. Był to jeden z najsilniejszych, stałych tematów w zgłoszeniach. 

 

27. Krytykuje się "rutynowe celebracje, mierną liturgię i homilie, które nie przemawiają 
do rzeczywistego świata". 33 Słabe homilie przypisuje się przepracowanym, 
rozproszonym lub źle wyszkolonym duchownym. Krytyce tej często towarzyszy 
wezwanie do dopuszczenia kobiet do głoszenia kazań. Wiele jest wezwań do 
zreformowania kształcenia księży, tak aby rozumieli, że służą parafii, a nie 
odwrotnie. Powszechnym zarzutem jest to, że życie wspólnotowe i kultura parafii 
podlegają kaprysom nowego księdza, który w jednej chwili może zniszczyć to, co 
było budowane przez lata. Krytykuje się nie tylko styl zarządzania, ale także kliki, 
które tłumią inicjatywę i kreatywność, które mogą być "nieprzyjazne dla nowych i 
niechętne do przyjmowania nowych ofert pomocy". 34 

 

(iii) Kościół jako "inny 
 
28. Wierni świeccy czują się pozbawieni uprawnień: "świeccy czuli, że rzeczy są 'robione 

dla nich'", a nie z nimi. 35 Podejmowanie decyzji i inicjatywa są postrzegane jako 
prerogatywa duchownych. Potencjalnie "synodalne" organy - rady parafialne i 

dekanalne - mają niewielki wpływ lub nie mają go wcale, co jest wielokrotnie 
podkreślane i nad czym ubolewają. Jednak w raportach konsekwentnie 

 

 

30 Diecezja Leeds 
31 Archidiecezja Westminster 
32 Diecezja Arundel i Brighton. 
33 Archidiecezja Birmingham 
34 Diecezja Wschodniej Anglii 
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35 Archidiecezja Cardiff 
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apelują o to, by było ich więcej, by obejmowały szersze grono osób i miały większy 
wpływ. 

 

29. Dla wielu Kościół jest "inny", oddzielony i odległy od ludzi, którzy widzą w nim 
wyłącznie duchownych, biskupów i "Rzym". Takie postrzeganie oznacza, że kiedy 
ludzie wyrażają potrzebę zmiany w Kościele, zazwyczaj nie widzą siebie samych 
jako uczestników tego wezwania. Podkreśla się prawie zawsze potrzebę 
"ponownego wyobrażenia sobie obecnych struktur, aby sprzyjać prawdziwej 
synodalności" w przeciwieństwie do struktur postrzeganych jako "hierarchiczne, 
paternalistyczne i prawie wyłącznie męskie". 36 

 

30. Dystans odczuwany przez zwykłych wiernych wobec organów zarządzających 
Kościołem wyraża się najsilniej w krytyce kryzysu związanego z nadużyciami 
seksualnymi, który raporty wymieniają i opisują jako źródło wstydu i upokorzenia, 
które wciąż budzi gniew i rozczarowanie. Kryzys jest postrzegany jako dramatyczny 
akt oskarżenia klerykalizmu, instytucji postrzeganej jako służąca sobie, a nie służąca 
innym, skupiona na sobie i swojej reputacji. 

 

31. Kryzys związany z nadużyciami jest wymieniany jako powód odejścia z Kościoła i 
jako kwestia stale podnoszona przez niekatolików, którzy widzą w nim dowód na to, 
że Kościół "nie potrafi sprostać temu, do czego powołał nas Chrystus "37 . "Studenci 

czuli, że ludzie boją się teraz uczestniczyć w mszy i być oznaczeni jako katolicy z 
powodu całego negatywnego rozgłosu wokół nadużyć w Kościele katolickim". 38 

Skandal nadużyć był często opisywany jako niszczący wiarygodność Kościoła, 
zwłaszcza w kwestiach seksualnych. 39 

 

32. Choć raporty uznają postępy poczynione przez Kościół w rozwiązywaniu problemu, 
wzywają go do szczerości i przejrzystości w kwestii popełnionych błędów oraz do 
lepszego i częstszego słuchania ocalałych. "Ofiary i osoby ocalałe z nadużyć uważają, 
że słuchanie jest wadliwym i bezcelowym ćwiczeniem, jeśli nie stworzy się 
przejrzystych możliwości dialogu i nie przeprowadzi trudnych rozmów". 40 W jednym 

z raportów zauważono surowo, że "proces przyswajania szatańskiej tragedii tego, co 
stało się w Kościele, jest dopiero na początku "41. 

 

(iv) Sztuka towarzysząca 
 
33. W sprawozdaniach przewija się jasna wizja tego, jak może wyglądać przyszłość, gdy 

cały Lud Boży - świeccy, zakonnicy, duchowni, biskupi - działają razem, w swoich 
odrębnych rolach i funkcjach, ale wszyscy jako uczniowie-misjonarze. Stałe jest 
wezwanie do większego uczestnictwa i współpracy. Jedna osoba marzy 

 

 

36 Diecezja Plymouth 
37 Archidiecezja Birmingham 
38 Diecezja Nottingham 
39 Diecezja Salford 
40 Diecezja Plymouth 
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41 Diecezja Hallam 
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"Kościoła, w którym parafia jest prawdziwym centrum wspólnoty... tętniącym życiem, 
pielęgnującym, żywym wiarą i pragnieniem dzielenia się radością ze wszystkimi... redukcji 
klerykalizmu, aby świeccy mogli wnieść większy wkład, a nie tylko robić to, co chce ojciec, a 
księża przewodzili, zachęcając swoją trzodę do pełnej aktywności i przejęcia własności i 
odpowiedzialności, zamiast próbować utrzymać osobistą kontrolę "42. 

 

34. Chociaż sformułowanie "wspólna podróż" nie pojawiało się zbyt często w 
rozmowach synodalnych, to termin "towarzyszenie" był wielokrotnie wymieniany. 
Jedna z diecezji jest przekonana, że "etos towarzyszenia" był kluczem do Kościoła, 
który głębiej podróżuje razem, przezwyciężając relację podmiot-przedmiot osadzoną 
w klerykalizmie. Podkreślenie przez papieża Franciszka "sztuki towarzyszenia" 
wskazuje na "wizję naszych wspólnot, które budują zaufanie i zrozumienie 

wzajemnych historii, zmagań i dróg wiary "44. 

 

35. Wiele raportów łączy postrzeganą porażkę Kościoła w ewangelizacji z brakiem 
udziału świeckich, zwłaszcza kobiet, w życiu Kościoła, sugerując, że misja Kościoła 
wobec świata nie może być oddzielona od jego życia wewnętrznego. Duża liczba 
odpowiedzi wzywa Kościół do "umożliwienia większego udziału świeckich w 
zarządzaniu Kościołem poprzez zapewnienie miejsc i sytuacji, w których ich głos 
może być słyszany". Świeccy "powinni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w 

dziedzinach, które dotyczą ich życia wiary "45 . 

 

36. Tam, gdzie są one wspomniane, pojawia się nadzieja, że parafialne rady 
duszpasterskie będą mniej zajmować się "sprawami biznesowymi", a bardziej 
budowaniem wspólnoty i jej potrzebami duszpasterskimi, pozwalając parafii na 
rozwijanie charyzmatów wiernych i "efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego, 
który istnieje w większości parafii". 46 Jest to jeden z wielu przykładów w raportach, 
który odzwierciedla postrzeganie rozdźwięku pomiędzy, z jednej strony, darami 

wylewanymi przez Ducha Świętego na zwykłych wiernych, a z drugiej strony, 
sposobem sprawowania przywództwa i innych posług w Kościele. 

 

37. Wspólnym mianownikiem raportów jest wezwanie ludzi, aby pozwolić im na 
wyrażenie wiary i zaangażowania w Kościele poprzez większe zaangażowanie, wraz z 

obawą, że "nie zawsze czują się mile widziani, doceniani lub zachęcani do tego". 47 

Typowy pogląd jest taki: "Czuję, że mógłbym zrobić więcej, ale nie mam pozwolenia 
na realizację mojego potencjału". 48 Presja czasu i obawy przed zaangażowaniem 
także hamują uczestnictwo. Chociaż często wspominano o dzieleniu się 
odpowiedzialnością za misję Kościoła, "faktyczne określenie i zdefiniowanie, czym 
jest misja, nie zostało jasno wyrażone". 49 

 

 

 
 

42 Diecezja Shrewsbury 
43 Archidiecezja Westminster 
44 Diecezja Hexham i Newcastle 
45 Archidiecezja Westminster 
46 Archidiecezja Cardiff 



22  

47 Archidiecezja Southwark 
48 Archidiecezja Birmingham 
49 Diecezja Portsmouth 
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(v) Pragnienie bycia ukształtowanym 
 
38. Dla wielu marzenie o Kościele współpracy i wspólnej misji idzie w parze z gorącym 

wezwaniem do "kształcenia świeckich liderów, aby zachęcić do formowania 
uczniów-misjonarzy "50. Pragnienie formacji jest uderzającą i stałą cechą prawie 
każdego zgłoszenia synodalnego, co sugeruje przynajmniej, że ci, którzy wzięli 
udział w synodzie, ofiarują się dla misji i proszą o pozwolenie i środki do jej 
realizacji. 

 

39. Pragną formacji w zakresie nauczania Kościoła, duchowości i Pisma Świętego, jak 
również praktycznych narzędzi i umiejętności umożliwiających bycie uczniem: 
misje, rekolekcje, katecheza dla dorosłych, formacja duchowa, itd. Brak zapewnienia 
tego i dobrego nauczania jest wymieniany jako główna przyczyna kurczących się 
zgromadzeń parafialnych. Odwołując się do Ewangelii Mateusza 7,9, jedna z osób 

mówiła o wielu ludziach, którzy odeszli, ponieważ ich wiara nie była pielęgnowana. 
"Kiedy prosili o chleb, dostawali bryły kamienia. Kiedy prosili o ryby, dano im węża 
"51. 

 

40. Poczucie braku kompetencji to główny powód braku odpowiedzi na wezwanie do 

ewangelizacji, zwłaszcza w obliczu wrogości kulturowej. "Respondenci zmagają się z 
faktem, że punktem wyjścia do mówienia o wierze jest często atak na Kościół lub 
jego nauczanie, co ogranicza możliwości konwersacyjne". 52 Ludzie proszą o silniejsze 
zrozumienie nauk, aby móc je z przekonaniem artykułować. 

 

(vi) Wezwanie do komunikacji 
 
41. Brak współodpowiedzialności został skrytykowany również w kontekście 

komunikacji w Kościele, która może być zarówno czynnikiem wspomagającym, jak i 
utrudniającym synodalność. 53 Komunikacja w Kościele - w parafiach i szkołach, 
między nimi, w diecezji - obejmuje sposób przekazywania informacji, język, którego 
się używa, oraz kulturę odpowiedzialności i przejrzystości, którą odzwierciedla. 

 

42. "Nie ma mechanizmów słuchania, wzajemnego wkładu czy komunikacji między 
świeckimi a hierarchami. Konsultacje praktycznie nie istnieją" - to częsty zarzut. 
Świeccy nie są po prostu informowani o tym, co się dzieje i dlaczego "55. Odgórna, 

jednokierunkowa komunikacja (biskupi poprzez duchownych aż do ludzi) została 
przeciwstawiona horyzontalnej, dzielącej się naturze synodu, w której wszyscy 

zostali uznani za podmioty i agentów, i w której misja wypływa ze słuchania. 
 

43. Nie było to postrzegane jako sprawa wyłącznie wewnętrzna, ale taka, która dotyka 

bezpośrednio 

Wiarygodność ewangelizacyjna Kościoła: Kościół, który słucha jest kluczem do Kościoła, 
który naucza. 

 

50 Diecezja Northampton 
51 Diecezja Shrewsbury 
52 Diecezja Wschodniej Anglii 



24  

53 Diecezja Plymouth 
54 Zgłoszenie przez starszych katolików z Uniwersytetu w Cambridge 
55 Diecezja Wrexham 
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"To, co jest potrzebne na przyszłość, to Kościół słuchający, który słyszy i odpowiada 
na proroczy głos swojego ludu". 56 "Kościół jako instytucja wydaje się być nastawiony 
raczej na opowiadanie niż na słuchanie". 57 

 

44. Pragnienie formacji idzie w raportach w parze z pragnieniem bycia informowanym o 

życiu parafii, diecezji i Kościoła powszechnego. Brak dobrej komunikacji był 
postrzegany jako kolejny symptom oddalonego, klerykalnego Kościoła. Tradycyjne 
metody komunikacji - biuletyny parafialne, listy pasterskie biskupów 

- polegać na małej liczbie strażników, którzy kontrolują przepływ informacji, co jest 
sprzeczne z Kościołem synodalnym w erze mediów społecznościowych, który 
wzywa do bardziej horyzontalnego, dwukierunkowego, wzajemnego przepływu. W 
raportach pojawia się wiele wezwań, by stać się bardziej świadomym w korzystaniu 
z technologii komunikacyjnych i wykorzystać wywołany pandemią crash-course 

platform cyfrowych, by zwiększyć zaangażowanie Ludu Bożego w życie i procesy 
decyzyjne Kościoła. 

 

45. Często pojawiała się kwestia języka. Ludzie chcą, aby Kościół mówił prosto, bez 
"bariery" w postaci "żargonu urzędniczego" i aby unikał języka, który jest 
"ekskluzywny, staromodny i niedostępny "58 . 58 Zostało to wyrażone również jako 
pragnienie homilii i innych przesłań, które przemawiają wprost do realiów życia 
ludzi, łącząc je z konkretnymi wyzwaniami w świecie i lokalnie. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Diecezja Leeds 
57 Diecezja Plymouth 
58 Diecezja Lancaster, diecezja Hallam. 
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59 Diecezja Lancaster 
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V PRAWDA, MIŁOSIERDZIE I POWITANIE OME 
 
46. Większość głosów w sprawozdaniach koncentrowała się na nawróceniu kultury, na 

potrzebie przemiany sposobu życia, działania i funkcjonowania Kościoła na 
wszystkich poziomach, aby mógł on być bardziej kochający i przyjazny, zwłaszcza 
dla poszczególnych grup postrzeganych jako wyalienowane lub odsunięte na bok. 
Jeśli w symfonii synodalnej jest jakaś jedna, nadrzędna melodia, to jest nią pragnienie 
bardziej braterskiego i braterskiego Kościoła, w którym przepełniona, uniwersalna 
miłość Boga może być bardziej namacalnie odczuwana i przeżywana. 

 

47. Jednocześnie raporty pokazują niezadowolenie z niektórych nauk Kościoła i sposobu 
ich egzekwowania. Nie starając się rozwiązać wielu "węzłów gordyjskich" w 
raportach dotyczących doktryny i jej stosowania, niniejszy raport poddaje je 
mądrości i rozeznaniu Kościoła powszechnego. 

 

48. W raportach przebija silne pragnienie Kościoła, który lepiej realizuje miłosierdzie 
Boga w Jezusie Chrystusie, który nie uczynił moralnego nawrócenia warunkiem 
wstępnym swojego objęcia, ale którego miłość i akceptacja wywołały to nawrócenie u 

tych, którzy do niego przyszli. Wizja takiego Kościoła, który nie tyle osądza i 
wyklucza, ile bezwarunkowo przyjmuje, kryje się w raportach za ostrą krytyką 
sposobu, w jaki Kościół naucza, prezentuje się i działa. 

 

49. Wezwanie polega na lepszym przeżywaniu napięcia prawdy i miłosierdzia, jak to 
czynił Jezus, oraz na wprowadzeniu nauczania w dialog z przeżywaną 
rzeczywistością duszpasterską. Marzeniem jest Kościół, który pełniej przeżywa 
paradoks chrystologiczny: odważnie głosi swoje autentyczne nauczanie, a 

jednocześnie daje świadectwo radykalnej integracji i akceptacji poprzez swoje 
duszpasterskie i rozeznawcze towarzyszenie. 

 

50. Sprawozdania synodalne potwierdzają centralne miejsce Eucharystii w życiu 
katolików, która często jest rozpatrywana na tym samym oddechu co "komunia" w 

szerszym znaczeniu. Miłość do Eucharystii idzie w parze z żarliwą troską o parafie, 
szkoły i instytucje katolickie, a także z odczuwalnym pragnieniem, by rozwijały one 
silniejsze więzi przynależności i solidarności - by były autentycznie wspólnotami 

eucharystycznymi, które poprzez wzajemną troskę i opiekę świadczą o mocy 
sakramentów i Ducha Świętego. 

 

51. Regularnie wspomina się o konieczności ponownego przeanalizowania dyscyplin 
sakramentalnych, przede wszystkim tych, które ograniczają dostęp do małżeństwa, 
święceń i Eucharystii. Chociaż w Chrystusie nie ma już rozróżnienia między Żydem 
a poganinem, ograniczenia dotyczące sakramentów wydawały się wielu osobom 
zaprzeczać tej równości. Częściej wyrażano to jako smutek, jako "odmawianie tak 

wielu osobom możliwości pełnego towarzyszenia na drodze wiary katolickiej "61 . 
 

 
 

60 Diecezja Hallam 
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61 Diecezja Wrexham. 
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52. Powtarza się frustracja z powodu postrzeganej niekonsekwencji i hipokryzji w 
definicji "praktykującego katolika" w polityce przyjmowania do szkół, a także z 
powodu pozornej sprzeczności celibatu kapłańskiego i bycia żonatym przez byłych 
księży anglikańskich oraz z powodu zamieszania wokół całego obszaru prawa 
małżeńskiego, zwłaszcza "kiedy tak wielu odmawia się sakramentów ze względu na 
ich stan cywilny "62. 

 

53. Model Kościoła przyjaznego był postrzegany jako szczególnie zagrożony przez brak 
integracji pewnych grup lub kategorii osób, które raporty opisują jako wyobcowane 
lub zmarginalizowane. Istniało zrozumienie, że Duch Święty może działać w takich 
grupach. "Zmarginalizowani i wyalienowani byli teraz nowymi poganami i 

sugerowano, że potrzebują oni mistrza, jakim dla pogan był Paweł na Soborze 
Jerozolimskim "63. 

 

54. Osoby należące do takich grup czy kategorii same artykułowały w raportach to 
poczucie wyobcowania, a główne z nich wymieniamy poniżej. Szczególnie w 
przypadku trzech pierwszych kategorii - kobiet, osób LGBTQ+ i młodzieży - były 
one również przedstawiane przez innych jako wyalienowane lub zmarginalizowane, 

czy to z powodu nauczania Kościoła, czy też dlatego, że Kościół jest postrzegany jako 
pozostający w tyle za uznaniem przez społeczeństwo równości i wartości 
poszczególnych grup. Kiedy mówi się w imieniu takich grup, należy zachować 
ostrożność i rozeznanie, starając się zrozumieć naturę postrzeganego wykluczenia i 
jego przyczyny. We wszystkich wymienionych poniżej przypadkach, głównym 
wezwaniem zawartym w raportach jest to, aby Lud Boży zwrócił większą uwagę na 
doświadczenie życia tych grup. 

 

"Zmarginalizowane" grupy  
 
(i) Kobiety 

 
55. Miejsce kobiet w Kościele było powodem "namiętnego, wielokrotnego i silnie 

wyrażonego niepokoju" podczas słuchania synodu64 . Był to stały temat, zajmujący 
znaczną część każdego raportu diecezjalnego i powinien być uważany za jeden z 

głównych wniosków synodu w Anglii i Walii. Wykluczenie pojawia się zasadniczo 
w dwóch kategoriach: brak dobrego wykorzystania wkładu kobiet w Kościele oraz 
kwestia formalnych posług kobiet. W obu przypadkach "chodzi o to, że połowa 
Kościoła nie jest zaangażowana w takim stopniu, w jakim mogłaby być, a zatem 
Kościołowi czegoś brakuje, coś traci "65. 

 

56. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety nie były uważane za zmarginalizowaną mniejszość, 
lecz za uciszoną, nieuznawaną większość, której dary leżą nierozpakowane i 
ignorowane w parafialnym przedsionku. Pomimo tego, że kobiety są "siłą 
napędową" Kościoła, są postrzegane jako wykluczone z ról kierowniczych i 
duszpasterskich, które im odpowiadają, w sposób, który jest zarówno samobójczy, 
jak i szkodliwy dla misji i wiarygodności Kościoła. Lud Boży na wszystkich 
poziomach "powinien rozpoznać i lepiej wykorzystać dary, które posiadają kobiety, 
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62 Diecezja Nottingham 
63 Archidiecezja Cardiff (re Dzieje Apostolskie 15). 
64 Diecezja Hexham i Newcastle 
65 Diecezja Middlesbrough 
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także w podejmowaniu decyzji i planowaniu. "66 "Dzięki inteligentnemu 
wykorzystaniu talentów kobiet, przyczynią się one do rozwoju Kościoła dla 
współczesnego świata "67. 

 

57. Smutek i frustracja, że "opinie kobiet nie były traktowane poważnie lub czuły się 
oceniane jako druga klasa "68 przenikają wszystkie raporty. Pojawia się kontrast 
pomiędzy spotkaniami synodalnymi - miejscami dzielenia się i wzajemnego 
szacunku, w których zazwyczaj uczestniczyły głównie, a czasem wyłącznie kobiety - 
a strukturami Kościoła, postrzeganymi jako zdominowane przez mężczyzn, 
patriarchalne i wykluczające kobiety. W komentarzu "powtórzonym przez wielu", 
jedna z kobiet powiedziała: "Pomimo poświęcenia mojego życia Kościołowi, 
doświadczam głęboko zakorzenionej mizoginii - słowo księdza jest zawsze 
traktowane jako bardziej wiarygodne. Kobiety wykonują ciężką pracę, ale czują się 
marginalizowane. Wiele z nich jest zranionych i rozżalonych. "69 Niektóre raporty 

określają to wykluczenie jako wspólne dla wszystkich świeckich. Mniejszość 
kwestionuje pogląd, że kobiety były wykluczone lub nie doceniane. 

 

58. Pomimo wielu wezwań zawartych w raportach do wyświęcania kobiet na diakonów 
i księży, "większość rozeznań dotyczących wartościowania kobiet nie koncentrowała 
się na święceniach", ale na potrzebie "refleksji nad mocą i darem kobiet w Kościele". 
70 Podawano przykłady młodych kobiet wykluczanych przez tradycyjnie myślących 
duchownych z pełnienia funkcji ministrantów i innych ról. Nie zabrakło wezwań, by 
kobiety, zarówno świeckie, jak i zakonne, mogły głosić kazania, a także, by Kościół 
wprowadził w życie zapowiedź papieża Franciszka o otwarciu posług akolity i 
lektora dla wszystkich świeckich. Raporty wzywają kobiety do pełnienia ról 
przywódczych, a także do tego, aby posługa władzy w Kościele lepiej 
odzwierciedlała charyzmaty kobiet. Bez ich służby jako liderów i w posługach 
świadectwo Kościoła jest osłabione, a jego wiarygodność podważona. 

 

59. Pojawiły się konkretne skargi na męski, ekskluzywny język - "kobiety są zmęczone 
zwracaniem się do nich per 'bracia' i 'mężczyźni'" - oraz zastrzeżenia co do braku 
konsultacji z kobietami w sprawie rewizji Mszału i Lekcjonarza. 71 

 

(ii) LGBTQ+ 
 
60. Grupy LGBTQ+, które zorganizowały spotkania synodalne w diecezji Westminster, 

były wdzięczne za odprawianie dwa razy w miesiącu Mszy św. specjalnie dla nich, 
ale poza tym czuły się "uczynione niewidzialnymi". 72 Stały głos w raportach ubolewa 
nad wykluczeniem i odsunięciem na bok katolików LGBTQ+. Przytoczono historie, 
w których osoby homoseksualne są wyróżniane lub niemile widziane, narażone na 
uprzedzenia i wrogość. W innych przypadkach nauczanie Kościoła lub postrzeganie 
Boga były postrzegane jako hamujące samoakceptację: "Jedna (gejowska) osoba 
powiedziała, że przeżyła załamanie próbując pogodzić swoją wiarę z jej 

 

66 Archidiecezja Southwark 
67 Archidiecezja Cardiff 
68 Diecezja Leeds 
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69 Katolickie Stowarzyszenie na rzecz Sprawiedliwości Rasowej 
70 Archidiecezja Westminster 
71 Krajowa Rada Kobiet Katolickich 
72 Archidiecezja Westminster 
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seksualności". 73 Raport opisał grupę LGBTQ+ jako "w żaden sposób nie rozgniewaną 
na 

Kościół - po prostu boli "74. 

 

61. Powszechnie podnoszono nauczanie Kościoła, a także język, w którym to nauczanie 
jest wyrażane, zwłaszcza wyrażenie "wewnętrznie nieuporządkowany", którego 

niektóre dokumenty kościelne używają do opisania orientacji osób tej samej płci. 
"Powszechny był pogląd, że ludzie nie powinni być karani z powodu tego, do kogo 
są przyciągani". 75 Pojawił się silny apel o "aktywne słuchanie przeżywanej rzeczywistości 
osób LGBTQ+" oraz o "towarzyszenie, opiekę i oferowanie uzdrowienia za szkody 
wyrządzone w przeszłości niektórym z tych ochrzczonych katolików". 76 Pojawiły się 
wezwania do dopuszczenia błogosławieństw osób tej samej płci, podczas gdy inni 
ostrzegali przed tym, co postrzegali jako "dążenie do ideologii gender i LGBTQ+"77. 

 

(iii) Młodzi Ludzie 
 
62. Nieobecność młodych ludzi w Kościele była kolejnym częstym tematem, ale często 

wypowiadanym raczej w ich imieniu niż dla nich samych. Prawie w każdym 
wystąpieniu pojawiał się ból starszego pokolenia z powodu nieobecności młodych 
ludzi w Kościele, a także zdziwienie, że środki przekazywania wiary w poprzednim 
pokoleniu przez rodzinę i parafię zostały zerwane. Często pojawiało się pytanie: "jak 
możemy zachęcić ich do powrotu?". 

 

63. Pojawiło się wiele sugestii, przede wszystkim potrzeba nadania priorytetu spotkaniu 
z Jezusem Chrystusem, zamiast polegania na przygotowaniu sakramentalnym. Tam, 

gdzie Kościół daje konkretne świadectwo w służbie ubogim, walcząc o 
sprawiedliwość społeczną i troszcząc się o stworzenie, młodzi ludzie odpowiadają, 
ponieważ są to obszary, "w które młodzi ludzie chcą się zaangażować". Niektórzy 
twierdzili, że młodych ludzi bardziej pociąga Kościół z mocną krytyką współczesnej 
kultury i społeczeństwa, który jest świadomy ewangelicznego wyzwania, jakim jest 
przeżywanie wiary we współczesnym kontekście. 

 

64. Tam, gdzie w raportach wypowiadają się sami młodzi ludzie - czy to w osobnych 

zgłoszeniach, czy też poprzez szkoły i ankiety w ramach raportów diecezjalnych - 

wyłania się czasami inny obraz młodych ludzi, którzy cenią sobie Kościół jako 
miejsce przyjazne, bezpieczne i przynależne, które oferuje jasny kompas moralny i 
możliwości rozwoju duchowego, które poprzez swoje sakramenty i świadectwo 
pośredniczy w miłości Boga. "Chodzenie do kościoła jest pomocne, gdy jesteśmy 
zestresowani" - mówi jeden dziesięciolatek, który dodaje: "Kościół jest spokojnym 
miejscem i relaksującym, dzięki któremu czuję się bezpiecznie. Wspiera ludzi takich 
jak moja rodzina, którzy zmagają się z problemami, ponieważ mamy mało pieniędzy 
"79. 

 

 

 
 

73 Diecezja Brentwood 
74 Archidiecezja Birmingham 
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75 Diecezja Plymouth 
76 Diecezja Nottingham 
77 Diecezja Northampton 
78 Archidiecezja Cardiff 
79 Diecezja Salford 



35  

65. Jednakże wiele jest wezwań do tego, aby obecność młodych ludzi była bardziej 
doceniana, aby ich głos był słyszany i aby tworzone były przestrzenie dla ich 
zaangażowania w liturgię i życie Kościoła. Dostrzega się wyraźny związek między 
praktykowaniem wiary przez młodych ludzi a ich uczestnictwem w życiu Kościoła: 
proszą oni, by Kościół "był bardziej zachęcający i zapraszający", by stwarzał "okazje 
do zgłębiania i dyskutowania o wierze, a nie tylko do tego, by wiara była im 
'wmawiana'". Pojawia się skarga, że starsi ludzie "nie słuchają młodych" i nie chcą 
dzielić z nimi odpowiedzialności. "Musimy pokonać opór wobec zmian "80. 

 

66. Od drugiego etapu kluczowego niepokoje młodych ludzi dotyczą przyszłości, 
przede wszystkim troski o stworzenie i obawy, że planeta nie będzie nadawała się do 
zamieszkania dla ludzi i zwierząt. A jednak prawie nigdy nie słyszą, by w homiliach 
mówiono o środowisku. 81 Głosy młodych w raportach kładą także bardzo duży 
nacisk na równość i są szczególnie krytyczne wobec faktu, że osoby LGBTQ+ i 

kobiety nie mają w Kościele miejsca, na które zasługuje ich godność. 
 

67. Niektórzy zmagają się z tym, co postrzegają jako hipokryzję i niekonsekwencję. 
Wielu młodych ludzi prosi, aby Kościół mniej skupiał się na "regulowaniu 
zachowań", a bardziej na "tworzeniu przestrzeni dla wszystkich, aby wzrastać razem 
w Bożej miłości". Ale jest też silne wezwanie do wytrwałości w obliczu wrogości, do 
bycia autentycznym i wiernym. "To jest trudne i niepopularne" - zauważa jeden z 25-

latków - "ale to nie czyni tego mniej prawdziwym. 

Tak, Chrystus zmartwychwstał w chwale - ale najpierw został ukrzyżowany w 
agonii". 82 

 

(iv) Rozwiedziony i ponownie żonaty 
 
68. Ci, którzy są rozwiedzeni i ponownie poślubieni bez unieważnienia, byli często 

wymieniani jako grupa marginalizowana w Kościele, która "wyrażała wielki ból z 
powodu ich wykluczenia" z Eucharystii. 83 Odczuwano niesprawiedliwość, "zwłaszcza 
gdy chodzi o stronę niewinną", a także krytykowano, że zasady wykluczające ich są 
"niepotrzebnie dogmatyczne i raniące ze strony Kościoła". 84 Istnieje wezwanie, aby 

"żywe doświadczenie wiernych zostało wprowadzone w znaczący dialog z 
oficjalnym nauczaniem Kościoła" oraz aby lepiej zrozumieć i promować podejście do 
rozeznania duszpasterskiego w stosunku do rozwiedzionych i ponownie żonatych, 
zawarte w Amoris Laetitia. 85 

 

(v) Społeczność Traveller  
 
69. W wielu wypowiedziach wspomniano o społeczności Travellersów, pomagając im 

czuć się mile widzianymi i u siebie oraz rozumiejąc ich potrzeby. Jeden z wniosków 
mówi o 

 

80 Diecezja Salford 
81 Diecezje Hallam, Middlesbrough, East Anglia, Liverpool i Brentwood; Oxford University Chaplaincy. 
82 Oxford University Chaplaincy, diecezja Shrewsbury. 
83 Diecezja Hallam 
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84 Diecezja Leeds 
85 Diecezje Menevia, Northampton, Arundel i Brighton. 



37  

wspólnota chce być bardziej zaangażowana w życie parafialne i włączona w 
duszpasterstwa parafialne. "Katolickie rodziny Travellersów generalnie oczekują, że 
nie będą mile widziane we wspólnotach parafialnych w całym kraju". 86 

 

(vi) Osoby z dodatkowymi potrzebami  
 
70. Głosy osób cierpiących na różne stopnie niepełnosprawności - czy to głuchota, 

ślepota, trudności w poruszaniu się, trudności w nauce itp. - wzywały na tym 
synodzie do zwrócenia uwagi na ich potrzeby. Chcą oni w większym stopniu 
uczestniczyć w życiu Kościoła. Może to oznaczać wprowadzenie lub korzystanie z 
określonych udogodnień i technologii, ale dominujący głos prosi, aby Lud Boży 
wsłuchał się w ich doświadczenie. Świadectwa zebrane w przedłożeniu Katolickiego 
Stowarzyszenia Głuchych, na przykład, dają żywy wgląd w doświadczenie "w 
ławkach" osób walczących z systemami pętli. Ogólnie rzecz biorąc, osoby 
niepełnosprawne kierują to samo wezwanie co inni wierni do 
współodpowiedzialności i udziału w podejmowaniu decyzji. "Trzeba nam 
zaproponować i przyjąć więcej obowiązków, abyśmy mogli być bardziej 
zaangażowani". 87 

 

(vii) Osoby o kolorze skóry 
 
71. Ponieważ największe skupiska katolików w Anglii i Walii znajdują się w miastach z 

dużymi zróżnicowanymi społecznościami, odzwierciedlonymi we wspólnotach 
parafialnych z dużą liczbą migrantów - jedna trzecia uczestników Mszy św. w 
Wielkiej Brytanii urodziła się za granicą - kwestia wykluczenia osób kolorowych 

rzadko pojawia się w raportach diecezjalnych. Rasowa i kulturowa różnorodność 
katolików jest postrzegana jako jeden z wielkich darów Kościoła w Anglii i Walii. 
Jednak ta różnorodność nie znajduje odzwierciedlenia w rolach przywódczych w 
Kościele, które są "prawie wyłącznie białe", co wytwarza wśród niektórych osób 
kolorowych poczucie, że "decyzje nie są podejmowane przez nas, ale zamiast tego są 
podejmowane dla nas". 88 

 

(viii) Tradycjonaliści 
 
72. Choć bardzo nieliczni, poczucie żalu i marginalizacji jest silnie wyrażane przez tych, 

którzy oddają cześć używając Mszału z 1962 roku. Tradycjonaliści skarżą się na 

"smutek i złość" z powodu ograniczeń, które ich zdaniem zostały nałożone przez 
Traditionis Custodes papieża Franciszka, który przywrócił biskupom regulację 
dostarczania liturgii sprzed Soboru Watykańskiego II. 89 Zwolennicy Tradycyjnej 

Mszy Łacińskiej (TLM) skarżą się na "rozwodnienie" pobożności liturgicznej w 
celebracjach eucharystycznych po Soborze i obawiają się, że Kościół skapitulował 
wobec "modernistycznych" idei. 90 W odpowiedzi na pytania o marginalizację i 
wykluczenie, zarówno zwolennicy TLM, jak i ci, którzy angażują się w "utrzymanie 
tradycyjnego nauczania katolickiego wbrew temu, co interpretują jako szkodliwe 
modyfikacje" czują się "źle traktowani przez biskupów i 
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86 Katolickie Stowarzyszenie na rzecz Sprawiedliwości Rasowej 
87 Katolicki Związek Głuchych 
88 Katolickie Stowarzyszenie na rzecz Sprawiedliwości Rasowej 
89 Diecezja Hallam 
90 Diecezja Shrewsbury 
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przez papieża Franciszka" i "zasmuceni poczuciem, że ich poglądy są zwyczajowo 
oczerniane 

a ich głosy pozostały bez echa i bez odpowiedzi "91. 
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91 Diecezja Wrexham 
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VI W KIERUNKU KOŚCIOŁA SYNODALNEGO W ANGLII I WALII 
 
73. Kościół istnieje po to, by głosić Ewangelię, a lud Boży wypełnia tę misję, gdy daje 

świadectwo o miłosierdziu, które otrzymał bezinteresownie, słowami i czynami, 
służąc przede wszystkim potrzebującym. Misja ta jest głęboko związana z 
uświadamianiem komunii, która weszła w historię w Synu Bożym, który stał się 
Człowiekiem. To życie w komunii nadaje Kościołowi "oblicze synodalności", to 
znaczy drogę wzajemnego słuchania, na której wszyscy słuchają siebie nawzajem i 
wszyscy słuchają tego, co Duch Prawdy ma Kościołom do powiedzenia. 92 

 

74. Celem podróży synodalnej jest umożliwienie Kościołowi bardziej owocnego 

wypełniania tej misji ewangelizacyjnej. Kościół synodalny "idzie naprzód w komunii, 
aby realizować wspólną misję poprzez udział każdego ze swoich członków", którzy 
otrzymali Ducha Świętego w chrzcie i bierzmowaniu i "są obdarzeni różnymi darami 

i charyzmatami dla odnowy i budowania Kościoła, jako członkowie Ciała Chrystusa 
"93. 

 

75. Doświadczenie synodu, choć potknięte i nierówne, "zapoczątkowało coś doniosłego" 
w Ludzie Bożym Anglii i Walii. 94 Proces i praktyka synodalności otworzyły już 
Kościół na łaski nawrócenia, do którego poprzez synod wzywali wierni. Jest na to 
wiele świadectw: "Wielu marzy o Kościele, który przyjmuje ten sposób pracy jako 
drogę, dzięki której Kościół może bardziej owocnie wypełniać swoją misję 
ewangelizacyjną w świecie... Musimy dobrze iść razem, nawet gdy się nie zgadzamy. 
"95 "Poprzez ten proces odkryliśmy, że synodalność jest sposobem bycia Kościołem - 
w rzeczywistości jest to sposób bycia Kościołem". 96 "Duch Święty prosi nas, abyśmy byli 
bardziej synodalni "97. 

 

76. W raportach odczuwa się pragnienie, aby proces synodalny był obecnie 
zakorzeniony w diecezjach i parafiach oraz aby na każdym poziomie wprowadzono 
struktury i formację, które to umożliwią. Istnieje spójne wezwanie do formacji w 

zakresie synodalności, w tym do lepszego zrozumienia, w jaki sposób była ona 
przeżywana we wczesnym Kościele i rozwijana w różnych tradycjach 
chrześcijańskich. W Kościele katolickim na tych wyspach, na przykład, chrześcijanie 
syromalabarscy kontynuują starożytne struktury i procesy synodalne zrodzone 
przez wczesny Kościół. W kontekście brytyjskim odczuwalna jest potrzeba jasnego 
przedstawienia synodalności katolickiej w przeszłości i w nauczaniu papieża 
Franciszka, takiego, który pokazywałby zarówno podobieństwa, jak i kontrasty z 
zarządzaniem synodalnym w tradycji anglikańskiej. 

 

 

92 Por. Praedicate Evangelium, 1, 2 i 4. 
93 Vademecum synodu 
94 Archidiecezja Southwark 
95 Diecezja Plymouth 
96 Diecezja Northampton 
97 Diecezja Salford 
98 Katolicka Syro-Malabarska Eparchia Wielkiej Brytanii wymienia je jako Prathinidhiyogam, Palliyogam i 
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Desayogam. 



43  

77. Droga do Kościoła synodalnego wymaga zrewidowania i usunięcia przeszkód w 
słuchaniu i uczestnictwie. Raporty wyrażają nadzieję na "nowy styl przywództwa", 

który odzwierciedla relację między księżmi i wiernymi świeckimi opartą na 
współpracy i współodpowiedzialności, oraz na struktury ułatwiające dialog, 
rozeznanie i uczestnictwo w procesach decyzyjnych, przy jednoczesnym 

poszanowaniu faktu, że podejmowanie decyzji jest zadaniem wyznaczonej władzy. 
Powszechnie wyrażany jest pogląd, że kluczowe decyzje kształtujące życie Kościoła 
na wszystkich poziomach powinny być zakorzenione w procesach rozeznawania, w 
których uczestniczy jak najwięcej osób. W raportach wyraźnie widać, że synodalność 
pogłębia formację do misji. 

 

78. Aby poszerzyć udział w procesach decyzyjnych, raporty proponują, aby parafialne 

rady duszpasterskie były nie tylko fakultatywne, ale i ustawowe, oraz aby były 
postrzegane jako źródła nie tylko wiedzy technicznej, ale i mądrości oraz rozeznania. 
Parafialne rady doradcze będą w coraz większym stopniu kluczem do podtrzymania 
życia parafii w przypadku braku rezydujących duchownych, nie tylko na obszarach 
wiejskich, i muszą być ożywione i wzmocnione jako sprawa pilna. 99 

 

79. Jest to również czas na ustanowienie lub utrwalenie mechanizmów słuchania i 
konsultacji, aby pokonać dystans między rządzeniem Kościołem a życiem wiernych. 
Zasada droga Kościołowi pierwszego tysiąclecia: "to, co dotyczy wszystkich, 
powinno być omawiane przez wszystkich", musi inspirować nowe metody 
modlitewnego słuchania i dyskusji, a także formację w zakresie praktyk i metod 

synodalnych. 100 Istnieją dowody, że konwersja synodalna już się dokonuje. Raporty 
zapowiadają plany synodów i zgromadzeń lokalnych, a także propozycje organów 
stałych, takich jak rady duszpasterskie, które pozwalają biskupowi na bezpośrednie 

słuchanie całego Ludu Bożego. Takie ciała powinny w szczególny sposób zapewnić 
grupom zmarginalizowanym możliwość bycia wysłuchanym i wpływania na decyzje 
diecezjalne, być może jako "trwałe forum". 101 Nie wskazując jeszcze konkretnych 
kroków, wiele raportów zapowiada w ciągu najbliższego roku konferencje 
ogólnodiecezjalne, których celem będzie refleksja nad owocami synodalnego 
słuchania, podkreślając, że taka refleksja nie powinna czekać na wynik zakończenia 
synodu w Rzymie w październiku 2023 r. 

 

80. Stawanie się Kościołem synodalnym oznacza lepsze słuchanie, szersze dzielenie się 
informacjami oraz większą przejrzystość i dostępność. Oznacza to lepsze 
wykorzystanie platform cyfrowych i mediów społecznościowych, aby rozwinąć 
bardziej sieciowy, horyzontalny styl komunikacji. Sposób, w jaki diecezje i parafie się 
komunikują, powinien zostać poddany przeglądowi: czy wierni są traktowani jako 
podmioty czy przedmioty? Czy nasz język dyktuje, czy zaprasza? Kto został 
włączony, a kto wykluczony? 

 

81. Nawrócenie synodalne będzie jedynie lub powierzchownie strukturalne bez 
zaangażowania w ułatwienie nawrócenia osobistego, umożliwienie spotkania i 
relacji z osobą Jezusa Chrystusa poprzez modlitwę, rekolekcje, pielgrzymki, liturgie 
eucharystyczne, 

 



44  

99 Archidiecezja Cardiff 
100 Cytowany przez papieża Franciszka w przemówieniu z okazji 50. rocznicy ustanowienia Synodu 
Biskupów, 17 października 2015 r. 
101 Archidiecezje Birmingham i Cardiff 
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towarzyszenie duchowe i dzielenie się wiarą w grupach. Uczestnictwo w misji 

wypływa z pogłębiającej się komunii: aby wierni mogli postrzegać siebie jako 
uczniów misyjnych, muszą doświadczyć radości przynależności, która z kolei jest 
owocem uczestnictwa. Coraz głębsza synodalność będzie odzwierciedlać i 
umożliwiać drogę wiary. 

 

82. Kluczem do pogłębiania więzi przynależności do Chrystusa i do siebie nawzajem są 
małe grupy, w których rozważa się Pismo Święte (lectio divina) i inne rodzaje 

modlitwy. Większość raportów wspomina o podstawowych wspólnotach typu 
kościelnego, które obejmują zarówno świeckich, jak i duchownych, jako o kluczach 
do rozwijania synodalnej kultury pokornego słuchania i szczerego mówienia. 
Umożliwiają one uczestnictwo, zwłaszcza tym, którzy znajdują się na marginesie, i 
są niezbędne do przekraczania wyniszczających podziałów między katolikami, 
pozwalając Duchowi Świętemu godzić różnorodność i otwierać nowe horyzonty, 
jednocześnie jednocząc ciało. 

 

83. Osobista droga wiary pełnej radości rozlewa się w misyjnym uczniostwie, które z 
kolei wymaga skierowania środków na możliwości formacyjne zarówno dla 
świeckich, jak i dla księży. Istnieje głęboki głód, przynajmniej ze strony tych, którzy 
uczestniczyli w synodzie, pogłębienia swojej wiary poprzez naukę i umiejętności, 
aby ofiarować siebie dla misji i służby. Synodalność "wymaga od nas otwarcia na 

głos Ducha Świętego i uczynienia słuchania normą duszpasterstwa "102. 

 

84. Wspólna odpowiedzialność za misję wymaga kursów z zakresu duchowości, 
doktryny, Pisma Świętego, katolickiej nauki społecznej, nauczania Soboru 
Watykańskiego II, jak również ugruntowania stanowisk społecznych, etycznych i 
moralnych, które są sprzeczne ze współczesnym społeczeństwem, ale właśnie z tego 
powodu stanowią okazję do dialogu i ewangelizacji. Wraz z pragnieniem formacji 
pojawia się marzenie, aby rozdźwięk między Kościołem a światem został 
zniwelowany przez zwykłych wiernych, "którzy wiedzą, na czym stoją" (św. John 
Henry Newman) i którzy potrafią wyrazić swoje przekonania w sposób jasny, pewny 
i radosny. W ten sam sposób raporty proszą biskupów i innych nauczycieli o 

odważną i proroczą obronę Ewangelii w kwestiach takich jak godność migrantów, 
troska o stworzenie, reforma więziennictwa i troska o ubogich. 

 

85. Formacja jest także potrzebna w sztuce rozeznawania duchów, rozmowy duchowej, 
facylitacji grup oraz innych umiejętności i praktyk synodalności. Kościół, w którym 
odpowiedzialność za misję jest podzielona, wymaga formacji w zakresie 
rozeznawania charyzmatów. "Wszyscy jesteśmy liderami z darami od Boga przez 
Jezusa Chrystusa Ducha Świętego, czekającymi na rozpoznanie i wykorzystanie, aby 
przynieść uzdrowienie i zmianę w świecie. "103 "Musimy powoływać ludzi do posług, 
mówić do nich: 'Widzę w tobie...' i osoba po osobie rozeznawać z nimi ich dary. "104 
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102 Archidiecezja Birmingham 
103 Archidiecezja Liverpool 
104 Diecezja Arundel i Brighton 
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86. "Uderzającą cechą zgłoszeń było powszechne pragnienie misji i wychodzenia na 
zewnątrz "105 "'Wypuśćcie mnie!' woła Duch Święty "106. Coraz głębsza synodalność 
będzie odzwierciedlona w większej uważności na peryferie cierpienia i potrzeb, 
zarówno lokalnie jak i globalnie, tak że parafie i szkoły będą coraz bardziej 
skierowane na zewnątrz, ewangelizujące i zorientowane na misję. Kościół synodalny, 
w którym wierni gromadzą się, słuchają i rozeznają, ma większe szanse na 
rozpoznanie Chrystusa w krzyku ubogich i krzyku ziemi oraz na odpowiedź w 
konkretnych działaniach apostolskich, które uwidaczniają współczucie Boga dla 
wszystkich Jego stworzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 Archidiecezja Southwark 
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106 Wspólnota świecka św. Benedykta 
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VII CONCLUSIO N 
 
87. Wychodząc z pandemii, synod otworzył nowy horyzont i kierunek dla Kościoła w 

Anglii i Walii, budząc w wiernych pragnienie uczniostwa i wezwanie do nowego 
sposobu życia i myślenia, który pogłębia komunię, umożliwia uczestnictwo i 
wyposaża wszystkich do misji. Jest to zaproszenie, na które trzeba odpowiedzieć, 
aby nadzieja, którą Duch Święty rozpalił w sercach wiernych, nie osłabła. 

 

88. Ale "nie można myśleć o takim nawróceniu naszej działalności jako Kościoła, które 
nie obejmowałoby aktywnego uczestnictwa wszystkich członków Ludu Bożego "107 . 

Ta droga nie wymaga zmiany "Kościoła", jak gdyby Kościół był oddzielony od życia 
wiary Ludu Bożego; wezwanie skierowane jest raczej do wszystkich ochrzczonych, 
bez względu na jakiekolwiek rozróżnienie powołania i stanu życia, jak to jasno 
wynika z Lumen gentium. Tym, czego się oczekuje i do czego się wzywa, jest zmiana 
kultury i mentalności, która pozwoli całemu Ludowi Bożemu "być Kościołem", 
"prowadzić życie godne powołania, które otrzymał" (Ef 4, 1). Choć jest to zaproszenie 
skierowane w równym stopniu do wszystkich, wymaga ono od tych, którzy mają 
władzę, zaangażowania w ułatwienie i umożliwienie tego procesu poprzez 
konkretne reformy. 

 

89. Jeśli usłyszeliśmy w tym synodzie podpowiedź Ducha, to właśnie tutaj: że 
odpowiedzialność za nawrócenie nie może być przekazana poszczególnym grupom 
czy władzom, ale musi być podjęta przez wszystkich w odpowiedzi na dary, które 
Duch Święty już wylał na wszystkich wiernych. Kościół jest ciałem wszystkich tych, 

którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie i spotkali Go; Jego misja jest naszą. Teraz 
synod prosi nas, abyśmy urzeczywistnili tę prawdę. Ta podróż wzywa nas do 
wypłynięcia na głębię, do bardziej aktywnej wiary pobudzonej przez uważne 
słuchanie Ducha w i przez wszystkich ochrzczonych. Prosi nas, abyśmy usłyszeli i 
odpowiedzieli, nie czekając na tę czy inną zmianę lub nową strukturę, pewni, że w 
przebudzeniu naszej współodpowiedzialności, reformy nastąpią - wręcz staną się 
reformą samą w sobie. To jest nowa świadomość, którą Duch Święty obudził w 
Ludzie Bożym na tych wyspach, a która, jeśli zostanie przyjęta, doprowadzi do 
wzrostu świętości zarówno tutaj, jak i na całym świecie. To jest światło, które zostało 
tutaj zapalone; z radością przekazujemy je Kościołowi powszechnemu i stawiamy je 
ponad naszą własną drogą. 

 

 

 

"Właśnie gdy dzień się rozpadał, Jezus stanął na brzegu; uczniowie jednak nie wiedzieli, że 
to Jezus. Jezus powiedział do nich: "Dzieci, czy macie jakieś ryby?". Odpowiedzieli Mu: 

"Nie". Powiedział im: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie kilka". Zarzucili 
więc ją, a teraz nie mogli jej zaciągnąć, ze względu na ilość ryb. Ów uczeń, którego Jezus 

miłował, powiedział więc do Piotra: "To Pan!"". 
 

Jana 21:4-7 
 

 



50  

 

 
 

107 Papież Franciszek, "List do Ludu Bożego", 20 sierpnia 2018 r. 
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