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postrzegane  jako  podstawowa  jednostka  życia  Kościoła,  gdzie  ważne  jest  uchwycenie  rzeczywistości  i  dostrzeżenie,  
w  jaki  sposób  umiejętność  słuchania,  odróżniania  i  komunikowania  się  ze  sobą  jest  stosowana  w  poszczególnych  
wspólnotach  kościelnych.  Dlatego  w  procesie  synodalnym  zespół  koordynujący  uwzględnił  i  szanował  
różnorodność  diecezji  na  Słowacji  oraz  charakter  społeczności  lokalnych  i  pozostawił  wybór  metodologii  i  
procedury  ich  wyborowi  i  decyzji.

3.  Konferencja  Biskupów  Słowacji  (zwana  dalej  KBS)  wyznaczyła  koordynatora  krajowego  odpowiedzialnego  
za  media,  a  każdy  biskup  wyznaczył  zespół  synodalny  kierowany  przez  upoważnionego  koordynatora  w  swojej  
diecezji/eparchii.  Wspólnie  z  koordynatorem  krajowym  konsultowali  rozwój,  postępy  i  wzajemną  współpracę  w  
organizowaniu  konsultacji  w  poszczególnych  diecezjach/eparchiach  na  regularnych  spotkaniach  on-line.

8.  Entuzjazm  dla  możliwości  „rozmawiania  o  Kościele  iw  Kościele”  nie  zawsze  był  podzielany  w  równym  
stopniu.  Część  ludu  Bożego  na  Słowacji  chciała  wyrazić  swoje  stanowisko  i  opinię,  więc  szukali  sposobów  nawet  
tam,  gdzie  nie  było  oficjalnej  wspólnoty  synodalnej  (np.  przez  e-mail).  Ale  inni  niechętnie  się  angażowali

6.  Zgodnie  z  zaleceniem  Sekretariatu  Generalnego  Synodu  Biskupów  diecezja/eparchia  została

Udział  ludu  Bożego

2.  W  niedzielę  17  października  2021  r.  w  poszczególnych  diecezjach  i  eparchiach  biskupi  otworzyli  specjalną  
celebrą  pierwszą  fazę  synodu  na  temat  „Dla  Kościoła  synodalnego:  wspólnota,  uczestnictwo  i  misja”.  Podczas  tej  
niedzielnej  liturgii  we  wszystkich  świątyniach  skierowano  także  zaproszenie  do  osobistego  zaangażowania  każdej  
osoby.

1.  Zaproszenie  Ojca  Świętego  Franciszka  do  refleksji  nad  synodalnym  charakterem  Kościoła  w  ramach  synodu  
światowego  nastąpiło  po  wizycie  na  Słowacji,  która  odbyła  się  we  wrześniu  2021  r.  Kościół  na  Słowacji  przyjął  to  
zaproszenie.

rozeznania  synodalnego,  modlili  się  i  składali  ofiary  za  synod.

5.  W  dalszej  kolejności  konieczna  była  pomoc  moderatorom  spotkań  konsultacyjnych  w  przyjęciu  metody  
konsultacji  synodalnych  oraz  niezbędnych  umiejętności  komunikacyjnych.  Niektóre  zespoły  diecezjalne  
przygotowały  refleksje  na  poszczególne  tematy  oparte  na  słowie  Bożym  i  katechezie,  ale  także  kursy  i  webinaria  
dla  moderatorów.  W  niektórych  diecezjach  przeprowadzono  także  profesjonalne  szkolenie  animatorów  i  liderów  
grup  synodalnych.  Wszystko  to  miało  przybliżyć  wierzących  do  poszczególnych  kręgów  tematów  rozeznawania  i  
zmotywować  ich  do  zaangażowania.

Wstęp

7.  Od  samego  początku  proces  synodalny  był  postrzegany  jako  wezwanie  do  nawrócenia  duszpasterskiego,  
ale  także  do  nawrócenia  w  innych  dziedzinach  życia  Kościoła.  To  wezwanie  skierowane  było  głównie  do  aktywnych  
wierzących,  którzy  uczestniczyli  w  konsultacjach  synodalnych.  W  poszczególnych  diecezjach  wspólnoty  powstawały  
w  parafiach,  ale  także  w  szkołach,  w  organizacjach  charytatywnych  czy  wspólnotach  zakonnych  lub  w  innych,  
zróżnicowanych  grupach.  Było  sporo  osób,  które  nie  brały  aktywnego  udziału

4.  Pierwszym  zadaniem  Sekretariatu  Generalnego  KBS  było  przygotowanie  tłumaczenia  dokumentów  i  
instrukcji  z  Sekretariatu  Generalnego  Synodu  Biskupów  oraz  stworzenie  strony  internetowej  (www.synoda.sk),  na  
której  można  znaleźć  wszystkie  potrzebne  informacje  o  znaczeniu,  metodzie  i  przebiegu  synodu.  Od  samego  
początku  synod  był  promowany  w  sposób  tradycyjny  –  to  znaczy  przez  księży,  rekolekcje  i  listy  pasterskie  –  ale  
także  za  pośrednictwem  Internetu,  sieci  społecznościowych  i  mediów  chrześcijańskich.
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Wspólnota

10.  Jeśli  chodzi  o  poziom  uczestnictwa  w  konsultacjach  z  punktu  widzenia  diecezji  był  on  bardzo  różny,  
uczestniczyło  średnio  40%  parafii,  natomiast  w  diecezji,  w  której  uczestniczyło  mniej  parafii,  uczestniczyło  więcej  
grup  z  różnych  wspólnot.  Wśród  uczestników  dominowały  kobiety,  a  w  zespołach  koordynacyjnych  synodalnych  
obecni  byli  księża  (choć  nie  wszędzie).  Najczęściej  uczestniczyły  osoby  w  średnim  wieku  (30-55  lat),  przy  czym  większy  
udział  odnotowano  w  miastach  niż  na  wsi.  Z  syntez  diecezjalnych  wynika,  że  istotnym  powodem  nieuczestniczenia  
była  niezrozumiałość  sprawy,  sceptycyzm,  że  inicjatywy  synodalne  i  tak  niczego  w  życiu  Kościoła  nie  zmienią,  brak  
czasu,  obawa  przed  nieznanym,  atmosfera  konfliktu  w  społeczeństwie  iw  Kościele  środki  antypandemiczne,  a  później,  
paradoksalnie,  szereg  działań  po  złagodzeniu  środków.  Jednak  wiele  z  tych  przeszkód  zostało  ostatecznie  
zniwelowanych  przez  pozytywne  doświadczenie  tych,  którzy  uczestniczyli,  a  następnie  sami  byli  świadkami  
doświadczenia  synodalnego.

proces,  to  formowanie  Kościoła  jako  wspólnoty.  Takie  życzenie  słychać  także  w  syntezach  z  konsultacji  diecezjalnych,  
uczestnicy  sformułowali  je  jako  pragnienie  ludzkiej  bliskości,  relacji  osobistych  i  otwartej  komunikacji,  takiej  jakiej  
doświadczają  np.  w  małżeństwie,  rodzinie,  przyjaźni  lub  jako  członkowie  małej  wspólnota  kościelna.  Jest  to  
najmniejsza  jednostka  kościelno-administracyjna

12.  W  tej  ogólnosłowackiej  syntezie  zawarte  są  syntezy  diecezji  Kościoła  rzymskokatolickiego  i  eparchii  Metropolii  
greckokatolickiej  sui  iuris.

procesu  synodalnego,  który  składa  się  z  trzech  części,  odpowiadających  trzem  kluczowym  cechom  Kościoła  
synodalnego.

kapłani.  W  rozeznaniu  synodalnym  nie  było  również  możliwe  włączenie  w  większym  stopniu  osób  spoza  żywej  
wspólnoty  Kościoła,  czyli  tych,  którzy  biernie  przyjmują  tylko  pewną  „służbę  sakramentalną”  lub  tych  „na  peryferiach”  
wspólnot  kościelnych.  W  minimalnym  stopniu  zaangażowani  byli  ludzie  z  innych  kościołów  chrześcijańskich  lub  
innych  religii  lub  ateiści.  Były  to  jednostki  i  ich  zaangażowanie  wymagało  szczególnego  wysiłku.

9.  Znaczna  część  odczuwała  również  strach  i  niechęć  do  uczestnictwa  lub  wspierania  tego  nowego  doświadczenia

13.  Jeden  z  podstawowych  wymiarów  Kościoła  synodalnego,  ku  któremu  powinien  być  skierowany  cały  synod”

Po  wstępnej  modlitwie  do  Ducha  Świętego,  odczytaniu  fragmentu  Pisma  Świętego  i  krótkiej  medytacji,  każdy  z  
uczestników  miał  okazję  powiedzieć,  jak  dany  tekst  i  temat  współbrzmi  z  jego  własnym  życiem.  Większość  z  nich  
doceniła  atmosferę  akceptacji  i  zaufania,  w  której  wszyscy  czuli  się  wysłuchani.  Nagrane  pomysły  i  sugestie  zostały  
następnie  przesłane  do  diecezjalnego  zespołu  koordynacyjnego  (w  niektórych  przypadkach  po  wstępnym  
przygotowaniu  synodalnym  na  niższym  szczeblu),  który  przetworzył  je  w  syntezę  i  przesłał  do  koordynatora  krajowego  
(do  15  lipca  2022  r.).  Następnie  zespół  redakcyjny  zebrał  się,  by  pracować  nad  przygotowaniem  syntezy  
ogólnosłowackiej,  a  celem  było  zachowanie  różnorodności  i  mnogości  wypowiedzi  z  poszczególnych  diecezji/eparchii.  
Propozycja  ta  została  wysłana  do  wszystkich  biskupów  i  koordynatorów  diecezjalnych,  których  wnikliwość,  rozeznanie  
i  wkład  uzupełniły  powstałą  syntezę

parafia,  która  jest  coraz  częściej  postrzegana  jako  wspólnota  lub  „wspólnota  wspólnot”.  Dlatego  wierni  zwykle  czują,  
że  są  częścią  parafii,  a  nie  diecezji,  raczej  częścią  konkretnych

dlatego  też,  mimo  nieustannych  wysiłków  pasterzy,  żadna  wspólnota  nie  powstała,  a  liczba  jej  członków  z  czasem  się  
zmniejszyła.

Jak  idziemy  razem

11.  Grupy  pracowały  w  modlitewnej  atmosferze  metodą  rozeznawania  i  osobistych  rozmów  duchowych  na  10  
(lub  więcej)  zaproponowanych  tematów,  które  zostały  podzielone  na  główny  temat  synodu.
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Kilku  uczestników  spotkań  synodalnych  określanych  jako  wewnętrzne  przeszkody  w  komunikacji  koncentruje  się  na  
sobie  i  swoich  problemach,  niechęć  do  słuchania,  nieumiejętność  przyjmowania  konstruktywnej  krytyki,  brak  
krytycznego  myślenia,  powierzchowna  komunikacja,  nieumiejętność  formułowania  swoich  pragnień,  elitarność  i  
uprzedzenia,  lęk  przed  wyrażaniem  własne  zdanie  (dziedzictwo  komunizmu)  lub  „syndrom  wyuczonej  bezradności”.  
Komunikację  utrudnia  też  postawa  „mam  patent  na  prawdę”  lub  „mój  partner  dialogu  jest  moim  wrogiem”.  
Ograniczają  ją  także  przeszkody  zewnętrzne,  takie  jak  negatywne  doświadczenia  z  władzą  kościelną,  niezrozumienie  
władzy,  nieprzejrzystość,  brak  informacji,  przepaść  między  księżmi  a  świeckimi,  klerykalizm,  komunikacja  w  formie  
święceń  i  zastraszanie,  brak  komunikacja  i  oderwanie  od  rzeczywistości  życia.

15.  Relacje  osobiste,  nieformalne  spotkania  i  działania,  osobiste  zainteresowanie,  spontaniczność,  umiejętność  
doceniania  pracy  innych  i  dziękowania  im  przyczyniają  się  do  pełniejszego  doświadczania  wspólnoty.

aktywnego  słuchania  i  dialogu,  ale  także  brakującej  relacji,  czy  „komunikacja”  z  Bogiem.

16.  Wzajemna  komunikacja  jest  kluczową  kwestią  w  tworzeniu  społeczności.  Wspólny  dialog  musi  być  zawsze  
życzliwy  i  konstruktywny.  Okazało  się,  że  problemy,  jakich  doświadczają  ludzie  w  tej  dziedzinie,  są  wspólne  dla  
świeckich  i  władz  kościelnych.  Umiejętności  są  słabo  rozwinięte

ale  niektórzy  uważają  za  niewystarczające  samo  uczestnictwo  w  liturgii,  ponieważ  wspiera  ono  wąskie  rozumienie  
życia  chrześcijańskiego  jako  ograniczonego  do  aktów  kultu  i  pewnych  obowiązków  moralnych,  odrębnych  od  życia  
codziennego.

14.  Pielgrzymki  i  inne  przejawy  pobożności  ludowej  są  uważane  przez  wielu  za  ważną  okazję  do  doświadczania  
synodalności  jako  „chodzenia  razem”.  Celebracja  liturgii  wyróżnia  się  jako  miejsce  formowania  wspólnoty,

18.  Syntezy  diecezjalne  podniosły  ignorowany  od  dawna  głos  mniejszości  narodowych,  językowych  i  innych  grup  
marginalizowanych  (seniorzy,  rozwiedzieni,  małżeństwa  bezdzietne,  niepełnosprawni,  osoby  o  orientacji  
homoseksualnej)  ze  społeczności,  które  obecnie  są  ledwo  słyszane.  Pojawiły  się  również  głosy,  że  należy  zwrócić  
większą  uwagę  na  opiekę  duszpasterską  Romów.  Brakuje  komunikacji  z  ludźmi,  którzy  odeszli  z  Kościoła,  nie  pytamy  
ich,  dlaczego  faktycznie  odeszli.

lub  w  ramach  ordynariatu  wojskowego,  gdzie  duszpasterstwo  odbywa  się  na  poziomie  osobistym,  a  księża  i  biskupi  
są  bliżej  ludu.  Szczególne  pragnienie  głębszego  przeżywania  wspólnoty  wyrażali  młodzi  ludzie,  którzy  czasami  czują  
się  jak  outsiderzy  w  parafii  i  dlatego  są  mile  widziani,  gdy  ktoś  prosi  ich  o  zdanie  –  jak  w  przypadku  konsultacji  
synodalnych  –  w  atmosferze  akceptacji,  w  której  mogą  mówić  otwarcie.

wspólnoty  lub  rodziny  duchowe  jako  „Kościoły”.  Niektórzy  uważają  nawet,  że  „Kościół”  jest  jedynie  instytucją  poza  
nimi.  Utożsamiają  go  z  hierarchią  lub  mówią  o  tym  tylko  w  związku  z  odpowiedzialnością,  w  trzeciej  osobie  (co  
Kościół  powinien  mieć,  co  dopuścił  itp.).  Bardzo  mało  czują,  że  są  jej  żywymi  członkami.

17.  W  niektórych  diecezjach  jako  problem  postrzega  się  pewną  niedostępność  biskupów  i  jednokierunkową  
komunikację.  Uczestnicy  docenią  większe  zainteresowanie  biskupa  życiem  w  parafiach.  Wielokrotnie  powtarzano  
brakujące  wizytacje  kanoniczne.  Negatywnie  postrzegają  też  pewien  brak  jedności  hierarchii.  Oczekują  od  niej  
jaśniejszego  publicznego  podejścia  do  etycznych  i  społecznych  problemów  tamtych  czasów.  W  przemówieniu  księży  
słyszano,  że  „boją  się  głośno  mówić,  co  jest  dobre,  a  co  złe,  bo  boją  się  reakcji  ludzi”,  a  często  tylko  negatywne  głosy  
niereprezentatywnej  próbki  docierają  do  nich  wierzący  lub  osoby  o  zniekształconym  postrzeganiu  religii.

Takie  osobiste  relacje  i  komunikacja  są  doświadczane  przez  wierzących  zwłaszcza  w  małych  wspólnotach,  które  na  
Słowacji  składają  się  głównie  z  kobiet,  ale  także  w  mniejszych  parafiach,  gdzie  ludzie  poznają  się  osobiście  i  spotykają.
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Gdzie  Duch  nas  prowadzi  (w  tworzeniu  wspólnoty)

odwaga  do  mówienia  i  pokora  do  słuchania  na  wszystkich  poziomach  wzajemnego  dialogu  w  Kościele.  Jednocześnie  
nie  należy  zapominać  o  osobach  starszych,  niepełnosprawnych,  na  marginesie  i  wykluczonych  ze  wspólnot  
kościelnych.  Wrażliwą  uwagę  należy  również  zwrócić  na  księży  w  podeszłym  wieku  emerytowanych  oraz  księży,  
którzy  z  różnych  powodów  nie  pełnią  posługi  duszpasterskiej.

drażliwych  tematów  i  powinien  rozpowszechniać  więcej  pozytywnych  świadectw  o  życiu  chrześcijańskim.  Jednocześnie  konieczne  jest  wspieranie  

rozpowszechniania  orędzia  chrześcijańskiego  za  pośrednictwem  mediów  świeckich.

znaczenie  dla  Kościoła.  Świeccy  oczekują,  że  biskupi  i  księża  będą  częściej  mówić  o  znaczeniu  świeckiego  świadectwa  
i  apostolatu.  Zwyczajowym  modelem  relacji  między  kapłanem  a  wiernymi  jest:

21.  Często  słyszano,  że  władzom  brakuje  umiejętności  aktywnego  słuchania  i  komunikacji,  dlatego  należałoby  
włączyć  rozwój  tych  umiejętności  do  programów  formacyjnych  dla  księży  seminarzystów,  katechetów,  zakonników  
i  innych  osób  odpowiedzialnych  za  posługę  kościelną.

na  liturgii  lub  czuli,  że  mają  już  dość  swoich  obowiązków.  Dla  nich  życie  duchowe  jest  jedynie  „służbą  sakramentalną”  
sprawowaną  przez  Kościół.  Wielu  w  ogóle  nie  zastanawiało  się  nad  tym  pytaniem.  Jednak  większa  część  jest  
świadoma  swojej  odpowiedzialności  i  widzi  ją  na  przykład  w  modlitwie  za  Kościół,  posłuszeństwie  wobec  hierarchii,  
przykładnym  życiu  i  świadectwie,  aktywnej  pomocy  czy  udziale  w  posługach  i  innych  posługach  w  Kościele.

między  sobą  (na  wycieczki  itp.)  lub  na  spotkania  społeczności,  z  radością  przyjęliby  również  możliwość  
porozmawiania  ze  sobą  bardziej  osobiście  przy  nieformalnych  okazjach.  Celem  powinno  być
ożywienie  dialogu  z  Bogiem  i  bliźnim.  Codzienna  (nawet  wspólna)  modlitwa  musi  być  pielęgnowana  i  wzmacniana

24.  Nawet  niektóre  władze  nie  dostrzegają  potrzeby  współpracy  ze  świeckimi  i  jej  nie  doceniają

20.  Komunikacji  należy  uczyć  się  przede  wszystkim  w  rodzinie,  dlatego  ważne  jest  skoncentrowanie  się  na  pracy  
duszpasterskiej  z  rodzinami,  która  może  być  pomocna  zarówno  w  rozwoju  umiejętności  komunikacyjnych,  jak  i  w  
tworzeniu  zdrowych  relacji  i  rozwoju  dialogu  międzypokoleniowego .  Aby  pogłębić  komunikację  w  parafiach,  trzeba  
celowo  kreować  przestrzeń  i  czas,  m.in.  organizować  wycieczki,  odnowy  duchowe

19.  Z  opisu  sytuacji  Kościoła  na  Słowacji,  widzianego  przez  uczestników  konsultacji,  wyłoniły  się  ich  pragnienia,  
wizje  i  droga  ewentualnego  wspólnego  kroczenia  w  przyszłość.  Przede  wszystkim  jest  to  pragnienie  Kościoła  jako  
wspólnoty  akceptacji  i  zaufania.  Można  w  tym  pomóc,  tworząc  małe,  żywe  wspólnoty,  zwłaszcza  wspólnoty  dzieci  i  
młodzieży,  ale  także  wspólnoty  mężczyzn  lub  rodziny,  których  często  brakuje.  Przynależność  do  wspólnot  
kościelnych  i  ruchów,  które  tworzą  duchową  rodzinę,  duchowy  dom  i  uczą  aktywnego  stylu  życia  wiary,  pomaga  
ludziom  wzrastać  duchowo  i  dojrzewać  jako  osoba,  dlatego  dobrze,  że  są  one  akceptowane  i  wspierane  przez  
lokalne  władze  kościelne.

oraz  inne  wspólne  wydarzenia  o  charakterze  niereligijnym.  Kapłani  byliby  wdzięczni,  gdyby  wierni  ich  zaprosili

Współudział

23.  Świadomość  potrzeby  uczestnictwa  jest  bardzo  różna  na  różnych  obszarach  Słowacji.  Wielu  uczestników  nie  
rozumiało,  co  rozumieją  przez  uczestnictwo.  Często  postrzegali  to  tylko  jako  partycypację

Jak  doświadczamy  uczestnictwa  w  życiu  Kościoła?

22.  Kilku  pozytywnie  oceniło  wykorzystanie  przestrzeni  internetowej  i  mediów  chrześcijańskich  podczas  
pandemii,  co  pomogło  im  przetrwać  ten  trudny  czas  w  związku  z  Kościołem,  choć  przyniosło  też  pewne  podziały  ze  
względu  na  prezentację  odmiennych  opinii  władz.  Chrześcijańskie  media  nie  zastąpią  osobistego  uczestnictwa  w  
celebracji  liturgii,  ale  pełnią  ważną  rolę  formacyjną,  więc  nie  powinny  się  bać
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uznani  za  częściowo  dysfunkcyjnych  przez  uczestników  spotkania,  ale  nie  odrzucają  autorytetu  księdza  jako  takiego,  ale

27.  Kwestia  rodzin  kapłańskich  była  również  poruszana  w  grupach  synodalnych  greckokatolickich

28.  Konsultacje  przyniosły  wiedzę,  że  w  ludu  Bożym  (zarówno  od  wtajemniczonych,  jak  i  świeckich)

i  żony  księży  oraz  wiele  praktycznych  wskazówek  dotyczących  nie  tylko  potrzeby  ich  formacji  duchowej,  ale  także  
szczególnej  wrażliwości  na  te  rodziny  i  potrzeby  ich  materialnego  bezpieczeństwa  na  wypadek  przedwczesnej  śmierci  
męża.  Kwestia  odpowiedniej  oceny  została  podniesiona  również  w  odniesieniu  do  księży  rzymskokatolickich.

Ludzie  oczekują,  że  ksiądz  będzie  pasterzem,  a  nie  kierownikiem.  Pojawiło  się  pragnienie,  aby  dać  kobietom  więcej  
przestrzeni,  poważnie  potraktowano  ich  zdolność  widzenia  konkretu,  wysłuchano  ich  opinii  na  temat  życia,  świata,  
różnych  problemów  i  dano  im  możliwość  uczestniczenia  we  wspólnym  podejmowaniu  decyzji.

26.  Z  syntez  synodalnych  wynikało,  że  pomimo  dobrych  przykładów,  duszpasterskie  rady  ekonomiczne,  a  zwłaszcza  
parafialne  są  w  większości  dysfunkcjonalne,  istnieją  tylko  formalnie  lub  nie  istnieją  w  ogóle,  zarówno  na  poziomie  
parafialnym,  jak  i  diecezjalnym.  Bezpośredni  udział  w  podejmowaniu  decyzji  nie  jest  ani  powszechny,  ani  zachęcany.  
Niekiedy  przy  podejmowaniu  decyzji  ujawnia  się  całkowita  dowolność  księdza  lub  biskupa  (np.
przy  zarządzaniu  majątkiem  lub  innych  decyzjach  duszpasterskich).

Podobnie  młodzi  pragną,  by  powierzono  im  większą  odpowiedzialność,  na  przykład  w  zakresie  organizowania  liturgii  lub  
programów  dla  nich  przeznaczonych.

25.  W  wielu  miejscach  wzrasta  świadomość  konieczności  uczestniczenia  w  misji  Kościoła,  nie  tylko  ze  względu  na  
zmniejszającą  się  liczbę  księży.  Świeccy  nie  chcą  być  jedynie  źródłem  pomocy  materialnej  i  finansowej,  chcą  prowadzić  
dialog  jako  równorzędni  partnerzy  z  szacunkiem.  Ale  z  drugiej  strony  często  brakuje  im  spontaniczności  w  angażowaniu  
się  i  raczej  biernie  czekają  na  adres  hierarchii,  na  zaproszenie  i  wsparcie  ze  strony  księdza.  W  wielu  parafiach  działają  już  
wolontariaty  (animatorzy,  katecheci,  sprzątaczki,  wierni,  chóry,  specjalne  osoby  udzielające  Komunii  Świętej),  aw  
przygotowaniu  do  sakramentów  uczestniczą  także  świeccy.  Wdraża  się  także  formowanie  świeckich  współpracowników  
w  różnych  służbach

po  prostu  autorytarny  styl  zachowania  niektórych.

(katecheta,  organista)  i  posług  (wykładowca,  akolita).

brak  jest  poczucia  współodpowiedzialności  i  przynależności,  a  zasada  pomocniczości  nie  jest  rozumiana.  Niezbędne  
okazuje  się  lepsze  poznanie  sensu,  potrzeby  i  możliwości  uczestnictwa.  Do  jej  wzmocnienia  przyczynia  się  również  
przejrzystość  funkcjonowania  parafii  (np.  poprzez  sporządzanie  i  publikowanie  protokołów  posiedzeń  organów  
doradczych)  czy  informacje  o  istniejących  strukturach  i  posługach  w  Kościele  (rady  parafialne  i  diecezjalne,  domy  rodzinne  
itp.).  Warto  by  się  zastanowić

29.  Dla  pełniejszego  doświadczenia  współodpowiedzialności  konieczna  jest  poprawa  jakości  formacji  odpowiedzialnych  
w  Kościele,  zwłaszcza  w  zakresie  zrozumienia  i  wsparcia  współuczestnictwa/synodalności.  Jednym  z  zadań  władzy  jest  
pobudzanie,  angażowanie,  kierowanie  i  ułatwianie  udziału  w  życiu  Kościoła  w  powierzonej  części  Ludu  Bożego  oraz  
delegowanie  części  odpowiedzialności.  Jednocześnie  należy  unikać  elitaryzmu,  nepotyzmu  i  tego,  że  wszystko  będzie  
zawsze  robiły  te  same  osoby,  aby  doprowadzić  ludzi  do  zaangażowania  i  inicjatywy.

profesjonalizacja  niektórych  usług  świeckich.  Może  to  być  np.  utworzenie  nowego  stanowiska  administracyjnego  lub  
stanowiska  asystenta  duszpasterskiego.  Mówiono  też,  że  wspólnotowy  styl  zarządzania  parafią  przy  pomocy  rady  
duszpasterskiej  i  rozeznania  pozwoli  na  ciągłość  życia  parafii  nawet  po  wyjeździe  księdza.

Dokąd  prowadzi  nas  duch  (w  sprawie  uczestnictwa)
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30.  Uczestnictwo  często  kojarzy  się  z  celebracją  liturgii,  w  niektórych  wspólnotach  wyrażano  to  bardzo  mocno:  „Liturgia  jest  
naszym  życiem”.  Jednak  słychać  było  również  głosy,  że  świeccy,  w  tym  dzieci  i  młodzież,  nie  rozumieją  symboli  i  gestów  
liturgicznych,  dlatego  konieczne  jest  wzmocnienie  formacji  liturgicznej,  nie  tylko  w  przygotowaniu  do  przyjmowania  
sakramentów.  Wskazane  byłoby  większe  zaangażowanie  dzieci  i  młodzieży  w  celebrację,  zmotywowanie  ich  do  służby  liturgicznej,  
wyjaśnienie  im  części  liturgii  również  za  pomocą  nowoczesnych  technologii.  W  wielu  miejscach  proszą  o  liturgię  z  udziałem  
dzieci  i  młodzieży,  gdzieś  interesują  się  posługą  dziewcząt.  Celebracje  i  homilie  wydają  się  niektórym  zbyt  długie,  brakujące  
homilie  naświetlające  aktualne  tematy,  komentarze  do  czytań  i  większe  wykorzystanie  zmienności  form  liturgicznych.  Ludzie  
docenią  przemówienia  zawierające  egzegezę  Pisma  Świętego  i  objaśnienia  nauczania  Kościoła.

do  sztywnej  celebracji  z  przeszłości  (mamy  na  myśli  liturgię  trydencką),  a  po  udziale  w  takiej  liturgii

o  koncercie  zespołu  śpiewaczego,  który  nie  powinien  zastępować,  a  wręcz  przeciwnie  pomagać  wspólnemu  śpiewaniu.  Niektóre

Jak  doświadczamy  misji  Kościoła?

35.  Podobnie  jak  uczestnictwo,  okazało  się,  że  rozumienie  misji  jest  na  różnym  poziomie  w  różnych  diecezjach  i  odpowiednio  
ten  temat  był  mniej  lub  bardziej  omawiany.  Gdzieś  wzrasta  świadomość  współodpowiedzialności  za  misję,  ale  gdzie  indziej  misja  
jest  bardziej  związana  z  szerzeniem  wiary  w  świecie  i  nie  jest  świadomie  odzwierciedlana  jako  część  doświadczenia  religijnego,  
osobistego  czy  rodzinnego  uczestnictwa  w  misji.

doszli  do  wniosku,  że  został  zamknięty  przez  wierzących.

34.  Konsultacje  synodalne  niektórych  artystów  ujawniły  pragnienie  dialogu  i  szacunku,  ponieważ  dostrzegają  oni,  że  sztuka  
współczesna  i  Kościół  coraz  bardziej  oddalają  się  od  siebie,  co  negatywnie  odbija  się  na  przestrzeniach  sakralnych.

skrajności,  gdy  jedna  grupa  księży  arbitralnie  modyfikuje  i  manipuluje  liturgią”,  a  druga,
w  założeniu,  że  prawidłowa  celebracja  polega  na  ścisłym  przestrzeganiu  norm,  pochyla  się  do  przodu

Zaginiony

mniej  autorytatywna  forma  nauczania  –  słychać  to  również  w  wypowiedziach  samych  seminarzystów,  którzy  m.in
31.  Potrzeba  głębszej  formacji  liturgicznej  –  ale  także  innych  zmian  w  wychowaniu  seminaryjnym,  na  przykład

33.  Syntezy  wskazały  na  potrzebę  wprowadzenia  i  wsparcia  katechezy  parafialnej,  towarzyszenia  po  przyjęciu  sakramentów  
(katecheza  mistagogiczna)  oraz  permanentnej  formacji  kapłanów  i  świeckich,  a  także  potrzebę  poważnej  i  wieloletniej  
przedchrztu  lub  chrztu.  katechumenat  dla  dorosłych.  Ważne  jest  wzmacnianie  świadomości  rodziny  parafialnej  poprzez  
celebracje  z  różnych  okazji  (chrzty  zaliczane  do  celebracji  nabożeństw  niedzielnych)  oraz  wykorzystywanie  ewangelizacyjnego  
charakteru  sprawowania  sakramentów  (chrztu,  sakramentu  bierzmowania  lub  namaszczenia,  małżeństwa,  Pierwszej  lub  
uroczystej  Komunii  Świętej)  oraz  pogrzebów.

w  konsekwencji  „malformacji  liturgicznej” (w  rycie  rzymskim)  dostrzegają,  że  „są  dwa”

wskazywali  na  przestarzałe  teksty  z  Jednolitego  Hymnału  Katolickiego,  który  ich  zdaniem  byłby  dobry
wymień  na  bardziej  aktualny.  Chóry  kościelne  są  formą  służby  na  rzecz  wspólnoty,  dlatego  należy  je  wspierać.  W  syntezach  
stwierdzono  również,  że  wypada  sprawować  liturgię  szczególnie  dla  Romów  (lub  innych  mniejszości),  biorąc  pod  uwagę  ich  
kulturę  i  doświadczenie  wiary.

32.  Niektórzy  czują  się  lepiej  przy  tradycyjnym  śpiewie  z  organami,  inni  przy  bardziej  nowoczesnych  gatunkach,  ale  w  
syntezach  słyszano,  że  w  liturgii  nie  powinno  się  polegać  na  autoprezentacji  organisty  lub  kantora  lub

36.  Z  punktu  widzenia  uczestników  konsultacji  synodalnych  istnieje  wiele  działań  misyjnych  Kościoła,  które  są  doceniane  
także  przez  świat.  Chodzi  głównie  o  konkretną  pracę  w  zakresie  edukacji,  dobroczynności,  opieki  nad  osobami  starszymi  i  
chorymi  czy  grupami  marginalizowanymi.  W  wielu  wyjściach
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inni,  nie  są  naszymi  wrogami,  ale  są  ludźmi,  którym  Chrystus  posyła  nas,  abyśmy  byli  Jego  świadkami.  Trzeba  
bez  obaw  wejść  w  dialog  ze  społeczeństwem  iz  szacunkiem  przedstawić  swój  punkt  widzenia.  Mówiono  także  o  
towarzyszeniu  świeckim  w  życiu  zawodowym  i  wspieraniu  osób  aktywnych  społecznie  i  politycznie,  a  także  o  
współpracy  parafii  z  samorządem.

aspekty  chrześcijaństwa.  Misję  utrudnia  także  pewna  retoryka  Kościoła,  trudna  do  zrozumienia  nie  tylko  dla  
osób  spoza  kontekstu  religijnego.  Ludzie  są  też  oddaleni  od  przesłania  Kościoła,  ponieważ  nie  rozumieją  jego  
związku  z  ich  życiem  i  wartościami.  Problemem  wydaje  się  być  „życie  oderwane  od  rzeczywistości  i  żyło  w  bańce  
idei”  ze  strony  niektórych  przedstawicieli  Kościoła,  a  także  niektórych  jego  członków.

37.  Według  syntez  szerszemu  udziałowi  w  misji  Kościoła  przeszkadza  kilka  przyczyn  wewnętrznych  (grzech,  
lenistwo,  obojętność,  lęk,  brak  osobistej  relacji  z  Chrystusem,  smutek  i  zmartwienie,  indywidualizm,  „niechęć  do  
opuszczenia  naszej  pociechy  strefy,  aby  nie  stwarzać  problemów”),  a  także  przyczyny  zewnętrzne  (niejasne  
stanowiska  biskupów,  rozdźwięk  między  księżmi  a  świeckimi,  przemocowe  drogi  ewangelistów,  ideologizacja,  
konsumpcjonizm,  brak  miejsca  na  wzajemną  rozmowę  z  osobami  o  podobnych  poglądach) .  Są  też  księża,  którzy  
żyją  kapłaństwem  tylko  jako  praca,  a  także  mają  negatywne  doświadczenia  z  duszpasterzami,  których  życie  nie  
odpowiada  temu,  co  głoszą.

40.  Należy  dalej  rozwijać  systematyczny  dialog  między  Kościołem  a  społeczeństwem.  Potrzebna  jest  pokora  
i  świadomość,  że  możemy  się  wzajemnie  wzbogacać,  że  osoby  ideologicznie,  kulturowo  lub  religijnie

38.  Problemem  jest  również  sposób  przepowiadania,  który  jest  bardziej  zorientowany  na  konfrontację  z  
błędnymi  postawami  innych,  a  ważniejsze  jest  przekazywanie  radości  wiary  i  świadectwa  jej  doświadczenia  w  
świecie.  Uczestnicy  postrzegają  nadużywanie  religii  w  kwestiach  politycznych,  ekonomicznych  i  społecznych  
jako  szkodliwe.  Działalność  misyjna  często  manifestuje  się  jako  obrona  przed  różnymi  ideologiami,  a  niektórzy  
chrześcijanie  skłaniają  się  również  do  ideologicznego  przedstawiania  wybranych

mówiono,  że  misja  chrześcijanina  zakłada  przede  wszystkim  niezbędne  cechy  ludzkie  i  chęć  pomocy:  „Jeśli  nie  
umiemy  chodzić  jak  ludzie,  trudno  jest  nam  kroczyć  drogą  chrześcijaństwa,  a  w  końcu  nie  będziemy  już  dawać  
świadectwa  Chrystusowi”.  Powiedziano  również,  że  „misja  objawia  się  w  tym,  że  chrześcijanin  ma  oczy  otwarte  
na  potrzeby  innych,  aby  mógł  pomagać  tam,  gdzie  może”.

41.  Ludzie  marzą  o  Kościele,  w  którym  będą  zażyłe  relacje,  jak  w  rodzinie  i  gdzie  będą  ponosić  „duchową  
odpowiedzialność  za  siebie  nawzajem”  pod  duchowym  przewodnictwem  kapłanów.  Świeccy  pragną  głębszego  
poznania  i  doświadczenia  swojej  wiary  i  potrzebują  twórczych  propozycji,  jak  zaangażować  się  w  misję,  biorąc  
pod  uwagę  ich  warunki  życia  (czas,  rytm  rodzinny  itp.).  Brakuje  im  także  formacji  misyjnej,  mającej  na  celu  
postrzeganie  misji  jako  części  osobistego  powołania  do  świętości  i  towarzyszenie  im  w  rozeznawaniu  woli  Bożej  
i  przyjmowaniu  odpowiedzialności  za  własne  decyzje.  Jednak  ważne  jest  nie  tylko  towarzyszenie  świeckim  w  ich  
życiu  zawodowym,  ale  także  szacunek  dla  ich  wiedzy,  w  której  przyczyniają  się  do  budowania  naszego  wspólnego  
domu,  realizując  własną  misję  w  świecie.  Cel

wiedza,  strach  przed  osądem  i  porażką.  Wielu  rodziców  uważa  za  porażkę  to,  że  ich  dzieci  „nie  chodzą  do  
kościoła”  lub  są  niewierni.  Wręcz  przeciwnie,  pozytywną  rolę  w  misji  pełnią  rodziny  chrześcijańskie,  które  swoim  
życiem  dają  świadectwo  wiary  nie  tylko  wewnętrznie,  ale  także  zewnętrznie.

Gdzie  Duch  nas  prowadzi  (w  misji)

39.  Okazało  się,  że  prawie  nie  ma  dyskusji  o  wierze  w  rodzinach  i  że  wiele  osób  ma  problem  z  mówieniem  o  
swojej  wierze  w  obecności  współpracowników  lub  innych  osób.  Ludzie  boją  się  mówić  o  wierze,  bo  są  słabi
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Wnioski

Ten  obraz  doskonałości  przesłania  fakt,  że  wszyscy  jesteśmy  tylko  w  podróży  i  musimy  zaakceptować,  że  porażki  są  jej  
częścią.  Zostało  to  mocno  wyrażone  w  stwierdzeniu:  „Jeśli  nie  posprzątamy  własnego  podwórka,  przykryją  nas  własne  
śmieci,  bez  względu  na  to,  jak  ładnie  wygląda  nasza  fasada”.  Inspirujące  w  tym  względzie  było  również  świadectwo  
seniorów:  „Zwracając  się  do  świeckiego  świata,  często  zachowujemy  się  jak  ci,  którzy  już  wszystko  wiedzą,  wiedzą  i  
posiadają  prawdę.  Musisz  słuchać,  szukać  z  poszukiwaczami,  wątpić  z  wątpiącymi.  Świadek  wiary,  ale  w  sposób  
życzliwy,  wyrozumiały  i  wyrozumiały.

42.  Za  szczególnie  konieczne  uważa  się  zwiększenie  wrażliwości  i  otwartości  na  podszepty  Ducha  Świętego,  
nauczenie  się  rozeznawania  woli  Bożej  w  życiu  i  poleganie  na  przewodnictwie  Ducha  Świętego,  który  jest  głównym  
aktorem  misji  i  animatorem  wszystkie  aktywności.  Jednocześnie  nie  utrudniaj  jej  wykonywania,  szanując  autorytet  
Kościoła.

47.  Doświadczenie  wiary  jest  nadal  rozumiane  w  dużej  mierze  jedynie  jako  osobista  materia  duchowa,  przejawiająca  
się  w  uczestnictwie  w  liturgii  i  skoncentrowana  na  przyjmowaniu  sakramentów.  Kościół  jest  postrzegany  jako  byt  
niezależny,  utożsamiany  z  hierarchią  i  wtajemniczonymi,  a  jego  obowiązkiem  jest  pełnienie  „służby  sakramentalnej”  i  
„stawanie  w  obronie  wiernych”  w  stosunku  do  świata.  Wiąże  się  z  tym  również  wcześniejsze  doświadczenie  wiary

dialog,  także  w  odniesieniu  do  dużej  liczby  małżeństw  mieszanych.

43.  Istotne  wydaje  się  kryterium  prawdy  i  autentyczności:  wierne  opisywanie  rzeczywistości,  nie  ukrywanie  
negatywnych  zjawisk,  niefaryzeizm  i  nie  zamiatanie  problemów  pod  dywan,  ale  ich  rozwiązywanie.  Zrezygnować  z  
przedstawiania  obrazu  doskonałego  Kościoła,  którym  wciąż  karmimy  się  na  zewnątrz  i  wewnątrz.

jest  budowanie  świadomości,  że  wszyscy  jesteśmy  wezwani  do  bycia  autentycznymi  uczniami  Chrystusa,  aby  przesłanie  
wiary  (kerygma)  mogło  być  odczytane  z  naszego  życia.

46.  Na  Słowacji  widoczne  jest  pragnienie  wiernych,  zarówno  świeckich,  jak  i  duchownych,  by  mówić  o  życiu  Kościoła  
i  jego  misji  oraz  osobistym  zaangażowaniu.  Wydaje  się,  że  ten  synod  wywołał  nowy  entuzjazm  dla  autentycznego  
dialogu.  Wierzący  chcą,  aby  ich  sugestie  znalazły  odzwierciedlenie  w  praktycznym  życiu  Kościoła.  Zauważono  również,  
że  na  wszystkich  poziomach  życia  Kościoła  pewne  sposoby  są  już  tak  ustalone  i  odciśnięte  w  myśleniu,  że  synod  był  
postrzegany  przez  niektórych  jako  zakłócenie  i  zakłócenie  pokojowego  status  quo.

44.  Jeśli  chodzi  o  dziedzinę  ekumenizmu,  syntezy  wykazały,  że  relacje  z  członkami  innych  tradycji  chrześcijańskich  
są  w  większości  poprawne,  rodzinne,  przyjacielskie  (wspólne  wydarzenia  wspólnotowe  i  duchowe,  posługa  
charytatywna).  Przykład  innych  kościołów  chrześcijańskich  zachęca  do  głębszego  studiowania  tekstów  biblijnych,  
tworzenia  małych  wspólnot,  osobistej  modlitwy  i  aktywniejszego  zainteresowania  pasterzy  powierzonym  ludziom.  
Uczestnicy  konsultacji  pozytywnie  ocenili  również  obecność  w  swoich  społecznościach  osób  z  innego  kościoła  
chrześcijańskiego  (modlitwy  matek).  Jako  negatywne  wymieniano  uprzedzenia  wobec  niekatolików,  słabą  wiedzę  i  
świadomość  tożsamości  wśród  katolików,  a  także  nieuznawanie  przez  Kościół  własnych  grzechów.  Dlatego  nadal  
bardzo  potrzebne  jest  pogłębianie  ekumenizmu

45.  Całe  doświadczenie  synodalne  pokazało,  że  jako  lud  Boży  możemy  wspólnie  modlić  się  i  tworzyć  wspólnotę  w  
liturgii,  ale  także  w  rozeznawaniu  i  podejmowaniu  decyzji  w  Kościele.  Nie  boimy  się  otwierać  nawet  trudnych  i  
bolesnych  problemów  i  komunikować  o  nich.  Mimo  początkowej  obawy,  że  pozostaniemy  na  poziomie  przekonywania  
samych  siebie,  że  wszystko  jest  w  porządku,  okazało  się,  że  uczestnicy  synodu  nie  boją  się  prawdy  i  chcą  w  niej  żyć.  
Dla  Kościoła  na  Słowacji  wyzwaniem  pozostaje  wysłuchanie  i  zaangażowanie  większej  liczby  wierzących,  a  także  
wciągnięcie  w  ten  proces  większej  liczby  osób  z  marginesu  wspólnoty  kościelnej.

Ważne  jest  osobiste  podejście,  własne  świadectwo,  które  zachęci  poszukiwaczy  do  zadawania  sobie  pytań,  do  myślenia  
i  poszukiwania.”
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51.  Pomimo  apelu  Ojca  Świętego,  aby  synodalność  ponownie  stała  się  codziennym  stylem  życia  Kościoła,  z  
procesu  synodalnego  wynika,  że  istnieje  wielka  pokusa,  aby  zakończyć  proces  dokumentem  końcowym.  Jednak  ci,  
którzy  aktywnie  uczestniczyli  w  marszu  synodalnym  wiedzą,  że  nasze  życie  chrześcijańskie  polega  na  uczciwym  
poszukiwaniu  woli  Bożej,  na  wzajemnym  autentycznym  dialogu  i  podejmowaniu  decyzji  według  tej  metody.  Z  kilku  
stron  słyszano  pragnienia  osób  i  wspólnot,  aby  kontynuować  doświadczenie  synodalne.  Wymaga  to  jednak  
konkretnych  zmian  w  rozumieniu  i  praktycznym  życiu  wspólnoty  kościelnej.

Pragną  Kościoła  jako  wspólnoty  ludzkiej  bliskości,  akceptacji  i  otwartej  komunikacji,  której  podstawę  widzą  w  
tworzeniu  małych  wspólnot.  Rodzina  może  służyć  za  wzór  łączenia  wiary  z  życiem,  gdzie  różnica  między  profanum  
a  sacrum  wydaje  się  zacierać  dzięki  sakramentowi  małżeństwa.  W  ten  sposób  wszystko,  czego  doświadczają  
małżonkowie,  staje  się  celebracją  sakramentu  małżeństwa.  Życie  Kościoła  powinno  opierać  się  na  liturgii,  ale  nie  
ograniczać  się  do  celebracji  liturgicznych  i  nabożeństw  ludowych.  Dlatego  nawet  uczestnictwo  rozumiane  zwłaszcza  
w  sferze  życia  parafialnego  i  liturgicznego  musi  być  wzbogacone  o  szerszą  świadomość  odpowiedzialności  wobec  
całej  wspólnoty  Kościoła,  a  także  odpowiedzialności  Kościoła  i  każdego  z  jego  członków  wobec  społeczeństwa  i  
osób  spoza  Kościoła.

na  rutynie  -  "zawsze  tak  było",  brakuje  kreatywności  i  autentycznego  dialogu.

W  Bratysławie  15  sierpnia  2022  r.

50.  Niezbędne  okazuje  się  przejście  od  duszpasterstwa  statycznego  i  zamkniętego  do  duszpasterstwa  
dynamicznego  i  otwartego,  do  rozwijania  życia  duchowego,  doprowadzenia  ludzi  do  żywej  relacji  z  Jezusem,  aby  
nauczyli  się  przebywać  w  obecności  Chrystusa  (adoracja)  i  osobista  modlitwa.  Katecheza  i  formacja  są  również  
ważne,  ponieważ  błędne  rozumienie  uczestnictwa  i  misji  wynika  z  niedostatecznego  zrozumienia  i  doświadczenia  
uczniostwa.  Celem  jest  bycie  między  sobą  misjonarzami  (w  tym  w  relacjach  świeckich  i  księży)  oraz  w  duchu  
pomocniczości  branie  odpowiedzialności  nie  tylko  za  życie  osobiste,  ale  także  za  życie  Kościoła.  W  wyrazie,  jak  iw  
życiu  wierzących,  ukazuje  autentyczność  i  prawdomówność  jako  najważniejsze.

48.  Jednak  głosy  za  większym  udziałem  świeckich  w  życiu  Kościoła  (zwłaszcza  w  miastach),  przejawiające  się  nie  
tylko  w  odniesieniu  do  dóbr  materialnych,  ale  także  w  udziale  w  misji  duszpasterskiej  i  ewangelizacyjnej  oraz  w  
procesach  decyzyjnych  na  poziomie  parafialnym  i  diecezjalnym  stają  się  coraz  silniejsze.

w  pozycji  posłuszeństwa  władzom.  Życie  religijne  dla  wielu  jest  formalne  i  tradycyjne,  przykleja  się

Zatwierdził:  ks.  Stanislav  Zvolenský,  arcybiskup  metropolita  Bratysławy  i  przewodniczący  KBS

Duch  Święty  zaprasza  nas  do  szukania  sposobów,  dzięki  którym  ewangelia  może  stać  się  światłem  życia.

Opracowane  przez  redakcję  w  Bratysławie  12  sierpnia  2022  r.

49.  Jeśli  chodzi  o  wizję  Kościoła,  lud  Boży  nadal  uważa  osoby  konsekrowane  za  filary  w  poszukiwaniu  głosu  
Bożego  i  nosicieli  Bożego  widzenia  i  zwraca  się  do  nich,  pomimo  rozczarowań  niektórych  jego  sług.  To  zobowiązuje  
wtajemniczonych  do  rozeznania  woli  Bożej  i  dążenia  do  poznania  rzeczywistości  życia.  To  właśnie  zastosowanie  
wiedzy  z  wiary  –  nie  tylko  z  zakresu  moralności  –  w  aktualnym  kontekście  życia  osobistego  i  społecznego  okazuje  
się  najbardziej  problematyczne.  Kapłani  nie  mówią  o  tym  regularnie,  a  ludzie  świeccy  nie  mogą  zrozumieć,  w  jaki  
sposób  Słowo  Boże  odnosi  się  do  życia  praktycznego.
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