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Więcej informacji:

Ten etap wpisuje się w proces synodalny
podkreślenia dialogu między Kościołem 

powszechnym a Kościołem partykularnym. 

Kościół 
powszechny

Główne źródła: Papież Franciszek (2020): Fratelli tutti (151) | CIC (328) | Kardynał Grech (2022): Konferencja prasowa: 
drugi etap procesu synodalnego.

Etap
kontynentalny

 całego Ludu Bożego
i wszystkich Kościołów lokalnych 

na bazie kontynentalnej z 
dokumentu dla etapu 

kontynentalnego (DCS)

dla osób, które reprezentują
Kościoły lokalne w procesach 

słuchania i rozeznawania przed 
każdym Zgromadzeniem 

Kontynentalnym.

Intencją tego etapu jest pogłębienie rozeznania tego, co wyłoniło się z 

poprzedniego etapu słuchania na szczeblu lokalnym i krajowym, w celu 
dokładniejszego sformułowania pytań otwartych, a także lepszego 
uzasadnienia i rozwinięcia spostrzeżeń i ogólnej wizji, zwłaszcza z 
perspektywy kontynentalnej.

To także okazja do wysłuchania tych rzeczywistości, które nie zostały 

zintegrowane w poprzednim etapie. 

Ten etap nie jest jeszcze czasem sugerowania odpowiedzi, ani 
decydowania o kierunkach działania. Jest to czas na wspólne 
DYSKUSJE w kluczu kontynentalnym.

Czas słuchania,
spotkania i rozeznania

Proces 
pogłębiania

- Proces synodalny -

DOKUMENT DLA 
ETAPU KONTYNENTALNEGO

Dialog 
na etapie 

kontynentalnym

"Jak dziś idziemy razem"

Kościół
partykularny

Kościół synodalny to Kościół 

Kościołów lokalnych z wizją 

wzajemnego dialogu i więzi 

między Kościołem powszechnym 

a Kościołem partykularnym.

Ma on zachęcać do tworzenia 

lub wzmacniania więzi Kościołów 

sąsiadujących ze sobą 

i wchodzących w skład 

określonych regionów.

Dla tego synodu podział ustalony 
dla zgromadzeń kontynentalnych 
jest następujący:

Europa
(CCEE)

Afryka 
i Madagaskar

(SECAM)

Ameryka Łacińska 
i Karaiby

(CELAM)

Ameryka 
Północna

Środkowy 
Wschód Azja

(FABC)

Oceania
(FCBCO)

Uczestnicy zgromadzeń kontynentalnych*

Zgromadzenie 
wszystkich członków 
Ludu Bożego: 

biskupów, kapłanów, 

diakonów, zakonników i 

zakonnic, świeckich 

kobiet i meżczyzn. 

Braterskie delegacje 
z innych wyznań 
chrześcijańskich.

Osoby bez 
przynależności 
religijnej, ale świadome 

znaczenia "chodzenia 

razem" także dla naszych 

społeczeństw.

"Aby zrozumieć proces synodalny, trzeba pomyśleć o owocnej ciagłości proroctwa i 

rozeznania. Obecny proces synodalny kieruje się tą zasadą ciagłości,

zagwarantowaną przez akt, który czyni ją operatywną w doświadczeniu eklezjalnym: 

tej o restytucji Kościołów, który będzie miał miejsce w najbliższych miesiącach".

Kardynał Mario Grech

(26 sierpnia 2022 r.)

Ruch dialogiczny

Został napisany po uważnej 

refleksji nad owocami z 

syntez wszystkich Konferencji 

Episkopatów Kościoła 

Powszechnego, katolickich 

Kościołów Wschodnich oraz 

grup takich jak Instytuty 

Zakonne, ruchy świeckie itd.

Jest to prawdziwy 

dokument roboczy, który 

powinien ułatwić pracę w 

zakresie dialogu, 

słuchania i rozeznawania 

na poziomie 

kontynentalnym.

Nie jako dokument, który ma 

być modyfikowany w związku z 

etapem uniwersalnym, ale 

jako prawdziwy przewodnik 

do ciągłego rozeznawania, 

owoc słuchania Ludu Bożego.

Dokument dla etapu 
kontynentalnego

* w którym szczególnie będzie widoczny wkład katolickich kościołów wschodnich.

* Delegacje są wybierane przez kontynentalne zgromadzenia kościelne.


