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Wprowadzenie do syntezy 
 

Kiedy papież Franciszek wezwał do szerszego zaangażowania Ludu Bożego w 

Synod o Synodalności, nie prosił o listę życzeń, która zostanie później 

omówiona przez biskupów w październiku 2023 roku. Wyraźnie powiedział, że 

celem Synodu nie jest tworzenie dokumentów, ale "zasianie marzeń (...), 

pozwolenie na rozkwit nadziei, wzbudzenie zaufania, związanie ran, splecenie 

relacji". 

 
Synteza przedstawiona przez Konferencję Episkopatu Malty nie zawiera jedynie 

kluczowych aspektów życia Kościoła na Malcie i Gozo, które wymagają 

ale także uchwycić radości i opory, które wiążą się ze wspólną podróżą. 

Zdolność do "sadzenia marzeń" wymaga ugruntowania w rzeczywistości z jej 

światłami i cieniami, zmianami we współczesnym społeczeństwie, ranami 

przeszłości i teraźniejszości w Kościele (i społeczeństwie), możliwościami i 

wyzwaniami współpracy na małej wyspie z nagłymi zmianami demograficznymi. 

Jednak proces ten, przeprowadzony w duchu modlitwy, ożywił wspólnotowe 

poszukiwanie tego rodzaju przyszłości, jakiej Bóg pragnie dla swojego ludu. 

Synteza daje nam wgląd w to, ku jakiej przyszłości możemy zmierzać. Zamiast 

dystopii, której towarzyszy senność, cynizm lub indywidualny bunt, wzajemne 

słuchanie pod przewodnictwem Ducha Świętego otwiera drogę do podjęcia 

odważnych decyzji. 

 
Na tej drodze wzajemnego słuchania pojawiły się różnorodne inicjatywy 

zarówno na poziomie parafialnym, jak i diecezjalnym, w radach 

duszpasterskich i ruchach świeckich, w szkołach (z udziałem 14-latków i 

wychowawców), w zgromadzeniach zakonnych, w seminarium oraz z 

partnerami ekumenicznymi. Było też otwarte zaproszenie w mediach 

społecznościowych, radiu i telewizji, gdzie osoby i grupy nieformalne mogły 

przesyłać swoje opinie. W diecezji Gozo proces ten był połączony z 

opracowywaniem planu duszpasterskiego dla diecezji. W Archidiecezji Malty 

do procesu synodalnego przyczyniły się inicjatywy związane z czteroletnim 

procesem odnowy eklezjalnej - One Church, One Journey. 

 
Mały zespół, składający się z przedstawicieli dwóch diecezji i Rady Wyższych 

Przełożonych Zakonnych, spotkał się 18 lipca 2022 r. w Arcybiskupim 

Seminarium Duchownym w Tal-Virtù, na czas modlitwy i oceny zarówno 

procesu, jak i otrzymanego materiału. Zidentyfikowano kluczowe intuicje i 

pytania. Synteza została zredagowana i ostatecznie omówiona i zatwierdzona 

przez Konferencję Episkopatu Malty 2 sierpnia. 14 sierpnia została formalnie 

przedstawiona i omówiona z Jego Eminencją Kardynałem Mario Grech, a 15 

sierpnia została wysłana do Watykanu. 

 
Opierając się na ponad 100 takich syntezach z całego świata, zespół ekspertów 

w Watykanie opracuje dokument, który będzie stanowił wspólną 
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tekst w ramach przygotowań do spotkania biskupów w Rzymie w październiku 

2023 roku. Przed osiągnięciem tego etapu, ten tekst, który ma być opublikowany 

w listopadzie 2022 r., będzie otwarty na opinie lokalne, a następnie 

przedyskutowany na poziomie kontynentalnym w lutym 2023 r. 

 
Określona jako proces duchowy, ta "historyczna konsultacja, 

bezprecedensowa w dziejach Kościoła" ma na celu odnowienie sposobu 

życia i misji Kościoła, prowadząc do głębszego poczucia uczestnictwa 

wszystkich członków Ludu Bożego. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCY 

O. Jimmy Bonnici 

(redaktor) O. Leslie 

Gatt OSA Pani 

Dorianne Portelli O. 

Daniel Sultana 

Pani Shirlee Zammit Munro 
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Synteza dla Synodu 
K O N F E R E N C J A  E P I S K O P A T U  M A L T Y Ń S K I E G O   

 
 

"Jedno jest ciało i jeden Duch, tak jak zostaliście powołani do jednej nadziei 

waszego powołania" (Ef 4, 4). Kiedy rozeznawaliśmy różne wkłady procesu 

synodalnego, który miał miejsce na naszych wyspach, to zdanie skierowane 

przez św. Pawła do ludu Bożego w Efezie jest odpowiednim sposobem na 

zrozumienie, docenienie i przyczynienie się do tej wspólnej drogi. 

 
W diecezji Gozo zaproszenie papieża Franciszka zostało skierowane w kontekście 

procesu opracowywania planu duszpasterskiego dla diecezji. Zmaganie się z 

nadzieją uczniów z Emaus - "mieliśmy nadzieję, ale teraz nie mamy" - rezonowało 

z doświadczeniem wielu w Kościele, zwłaszcza podczas wznawiania działalności 

duszpasterskiej po pandemii COVID-19. 

 
W Archidiecezji Maltańskiej proces ten nie tylko posłużył jako przypomnienie 

pozytywnego doświadczenia synodu diecezjalnego, obchodzonego w latach 1999-

2003, ale był także okazją do podtrzymania drogi podjętej przez Kościół na Malcie w 

czteroletnim procesie odnowy eklezjalnej One Church, One Journey 2020-2024. 

Doświadczenie to uwypukliło priorytet stawienia czoła wyzwaniom, oporom i 

problemom na drodze stawania się Kościołem prawdziwie synodalnym. 

 
W sferze lokalnej wezwanie do bycia Kościołem bardziej synodalnym nabiera 

kształtu w naszym kontekście geograficznym i historycznym. Podczas niedawnej 

wizyty duszpasterskiej na naszych wyspach papież Franciszek nie tylko podkreślił 

świetlistość, która znamionuje nasze codzienne doświadczenie i powołanie, ale 

także określił nasze położenie w środku Morza Śródziemnego jako "skrzyżowanie 

dróg" z "różnymi wiatrami, które omiatają ten kraj" (2 kwietnia 2022). Do 

specyficznych konturów naszego czasu należą: 

 
• Szybkie zmiany demograficzne: W ciągu ostatniej dekady populacja Malty wzrosła 

o prawie 25%, głównie dzięki polityce przyciągającej zagranicznych pracowników. 

Miało to ogromny wpływ na gęstość zaludnienia i doprowadziło do zwiększenia 

różnorodności - 20% populacji urodziło się w innych krajach. Gwałtowne zmiany 

miały również negatywny wpływ na środowisko, ponieważ aktywność budowlana 

wzrosła o 330% w ciągu ostatnich 20 lat. 

• Media społecznościowe: 87,5% populacji ma dostęp do Internetu, z czego 85% 

śledzi sieci społecznościowe online przynajmniej raz dziennie. Wraz ze 

zwiększonym naciskiem na jednostkę, rzeczywistość ta kształtuje sposób, w jaki 

ludzie mają dostęp do informacji i dzielą się nimi, a także sposób, w jaki odnoszą 

się do "innych" i ich postrzegają. Paradoksalnie, zwiększony nacisk na integrację 

przeplata się z oznakami trybalizmu. 

• Przejście od kultury, w której "rodziło się w katolicyzmie" do społeczeństwa, które 

jest wielokulturowe i gdzie punktem wyjścia jest osobisty wybór: Spis frekwencji na 

niedzielnych mszach świętych z 2017 r. zorganizowany przez Archidiecezję 

Maltańską wykazał, że największy spadek frekwencji zarejestrowano wśród osób w 

wieku 49 lat lub mniej ze spadkiem o 21% w latach 2005-2017. 
 
 
 

https://journey.church.mt/
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Podróż , która wymaga głębszego 
słuchania 

 
 
 
 

 

Głębokie pragnienie 

większej jedności w 

Kościele, ponownego 

odkrycia centralności 

Chrystusa, głębszego 

doświadczenia wiary, 

które 

podtrzymywałoby 

ewangelizację. 
 

 
 

Proces ten wywołał szereg reakcji, z 

których wiele oferowało odważne 

spostrzeżenia, a także przypadki, w 

których odpowiedź była bardziej 

racjonalnym ćwiczeniem lub 

ideologicznym stanowiskiem, niż 

takim, które wymagało rozeznania 

serca. Przy bardziej 

skoordynowanych wysiłkach w 

zakresie wychodzenia na zewnątrz, 

inne głosy wzbogaciłyby wspólną 

podróż jako wspólnota kościelna. 

 
Można było docenić kilka głosów, 

które wyrażały: 

 
• Radość ze zbliżania się do siebie, 

czasem jako zaskakujący dar w 

kontraście z początkowym oporem 

wobec tego procesu. 

 
• Poczucie nadziei lub odnowionej 

nadziei, gdy ludzie słuchali siebie 

nawzajem w kontekście wiary, 

nawet gdy dzielili się trudnymi 

sprawami. 

 
• Poczucie pogody 

ducha/spokoju, gdy wnosi się 

wkład z miłości do Kościoła. 



• Głębokie pragnienie większej 

jedności w Kościele, ponownego 

odkrycia centralności Chrystusa, 

głębszego doświadczenia wiary, 

które podtrzymywałoby 

ewangelizację. 

 
• Poczucie wdzięczności za dobro, 

które się czyni lub które się 

otrzymuje za pośrednictwem innych. 

 
• Odwaga wyrażana przez tych, 

których doświadczenie życiowe 

naznaczone jest bólem 

(spowodowanym przez Kościół lub 

wynikającym z trudnej sytuacji, w 

której żyją). 

 
Ceniliśmy też głosy, które wyrażały: 

 
• Niepewność co do obecnego stanu 

Kościoła i wyniku procesu 

słuchania. 

 
• Frustracja tych, którzy pragną 

bardziej zaangażować się we 

współodpowiedzialny Kościół, a 

którzy zauważają brak postępu 

lub jego powolne tempo oraz 

naszą niezdolność do zebrania 

naszych zasobów. 

 
• Inercja i blokada przy próbie 

zobaczenia drogi do przodu. 

 
• Nadmierny niepokój o to, czy 

"robimy wystarczająco dużo"; 

niektórzy mówili o "poczuciu 

winy" lub obawie przed 

staje się nieistotny, zwłaszcza w 

obliczu spadku liczby osób 

(frekwencja w Kościele, 

wolontariusze, powołania). 
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Podróż , która 
wzywa do coraz 
szerszego słuchania  
proces 

 
 

Proces ten połączył wiele osób z 

różnych środowisk. 

Proces słuchania zaowocował 

również powstaniem planu 

duszpasterskiego w diecezji Gozo i 

objął wszystkie organizacje, które 

dostarczyły swój wkład 

w Kościele (przede wszystkim w 

parafii). Posłużyło to również jako 

katalizator, który zaszczepił w nas 

uznanie dla bogactwa, jakie mamy do 

dyspozycji, podniósł świadomość 

ducha eklezjalnego i rozpoznanie 

czynników motywujących poczucie 

przynależności. 

 
Zaangażowanie partnerów 

ekumenicznych inspirowało do 

wdzięczności za to, czym się dzieli (w 

tym za nieruchomości udostępnione 

przez Kościół katolicki) 

i pragnienie głębi, która podtrzymuje 

ewangelizację. 

 
Proces przeprowadzony z grupami 

młodzieży na Malcie ujawnił ich 

zmagania w zakresie poczucia 

przynależności 

w Kościele. Za pomocą 

kwestionariusza internetowego lub 

grup fokusowych 14-latkowie ze szkół 

kościelnych, państwowych i 

niezależnych wyrazili swoje pragnienie 

uznania przez Kościół. 

 
Do przeprowadzenia procesu 

słuchania zaproszono również 

parafie na Malcie. Niektóre z nich 

zaangażowały grupy parafialne lub 

parafialną radę duszpasterską, inne 

rozszerzyły to na osoby uczęszczające 

na niedzielne spotkania. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msza Święta, podczas gdy inne 

parafie zdecydowały się 

poszerzyć swój proces 

włączając do niego szersze 

grono osób mieszkających na 

terenie ich parafii. Podczas gdy 

wyrażono pragnienie włączenia i 

głębszej formacji do ewangelizacji, 

nie wszyscy wykazali ten sam 

poziom zaangażowania w ten 

proces. 

 
W ramach procesu odnowy 

eklezjalnej One Church, One 

Journey, grupy fokusowe zostały 

zorganizowane wokół pięciu 

priorytetowych obszarów 

zidentyfikowanych w lokalnym 

kontekście: pojednanie polityczne, 

integracja migrantów, rozeznanie 

priorytetów w Diakonii, Safeguarding, 

LGBTIQ. Proces ten nie tylko 

skonsolidował wymiar synodalny, ale 

także dał możliwość 

dla uczestników, aby wnieść wkład w 
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sposób lud Boży może wzrastać jako 

"Kościół, który przyjmuje". Ponadto, 

badanie jakościowe dotyczące 

reprezentacji katolicyzmu na Malcie w 

trzeciej dekadzie XXI wieku zostało 

przeprowadzone przez DISCERN 

(Institute for Research on the Sign of 

the Times - Archidiecezja Maltańska). 

Wyniki badania zostały przedstawione 

Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej w 

lutym 2022 r. 

 
Doceniono również datki otrzymane od 

zgromadzeń zakonnych. Ujawniły one 

pogodną radość dzielenia się z innymi 

przez tych, którzy w minionych latach 

hojnie się przyczyniali, a także przez 

tych, którzy obecnie stoją przed 

wyzwaniami starości i braku powołań. 

Z drugiej strony, zauważa się kontrast 

pomiędzy pragnieniem 

czuć się częścią i być zaangażowanym 

w szerszym Kościele, a także trudności 

związane z uczestnictwem we wspólnej 

drodze. 

 
Inni wnieśli swój wkład poprzez 

osobiste inicjatywy jako odpowiedź 

na ogłoszenie w mediach 

społecznościowych lub audycję 

radiową. 

 
Jak podkreślali niektórzy: 

"proces ten należy 

kontynuować i wzmacniać. 

Synod biskupów daje nam 

uprzywilejowaną 

szansa i szkoda byłoby ją stracić". 

Co więcej, głębokość wkładu osób 

niezaangażowanych w struktury 

Kościoła (niektórych katolickich, 

innych nie) ilustruje wartość 

poszerzania kręgu. 

procesu słuchania/dialogu. Nie 

zrobiono wystarczająco dużo na 

tym poziomie i należało poświęcić 

więcej uwagi 

do komunikacji jest konieczne. Niemniej 

jednak tam, gdzie to zrobiono, okazało 

się to błogosławieństwem. 

 
 

Zaangażowanie 

partnerów 

ekumenicznych 

inspirowało do 

wdzięczności za to, 

czym się dzieli (w tym za 

nieruchomości 

udostępnione przez 

Kościół katolicki) i do 

pragnienia głębi, która 

podtrzymuje 

ewangelizację. 
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Wspólna 

p o d r ó ż 
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1. Utknęliśmy 
razem czy 
podróżujemy  
sam? 

Nasza refleksja nad tym tematem 

pozwala nam celebrować i wzmacniać 

przestrzenie, w których ta "wspólna 

podróż" już się odbywa, ale także 

otwiera nam oczy na obszary 

dwuznaczności lub całkowitego 

oporu. 

 
Proces słuchania pozwolił nam 

zidentyfikować nie tylko dary, ale 

także 

obszary niejednoznaczności w 

zróżnicowanych doświadczeniach 

eklezjalnych: 

 
• Pozytywne doświadczenia: 

synod odprawiony na Malcie 

(1999-2003) - proces, który 

pozwolił ludziom być 

razem/wziąć odpowiedzialność, 

ukształtować dokumenty, które 

wciąż inspirują priorytety i 

postawy Kościoła i 

ustanowienie inicjatyw, które 

wciąż przynoszą owoce; 

przestrzenie, w których proces 

rozeznania duszpasterskiego 

dokonuje się wspólnie, angażując 

różne podmioty, pracując w 

partnerstwie z osobami spoza 

grupy/parafii/Kościoła (np. 

niektóre rady duszpasterskie, 

sesje dialogowe w 

społeczeństwie); świeckie 

grupy/ruchy kościelne podjęły 

wspólną podróż, aby docenić 

ich różne charyzmaty i rozeznać 

wspólnie ich zaangażowanie w 

budowanie Kościoła. 

 
• Małe grupy oferują 

uprzywilejowane środowisko dla 

większego poczucia 

przynależności, dzielenia się 

Słowem Bożym i pogłębiania 

wiary, 



ale istnieje również ryzyko 

"patrzenia w głąb", mentalności 

opartej na autoreferencji, braku 

gotowości do otwarcia się na inne 

grupy i na szerszy Kościół; 

trudności w docenieniu wymiaru 

eklezjalnego. Grupy, które 

rozumieją misję jako część i 

element swojej tożsamości, 

doświadczyły radości z poczucia 

przynależności, która jest bardziej 

eklezjalna. 

 
• Niekiedy zaangażowanie w 

grupy w celu dotarcia i 

pozyskania nowych członków 

motywowane jest niespokojnym 

pragnieniem zwiększenia swojej 

liczebności. Prowadzi to często 

do konkurencji z innymi grupami 

kościelnymi, a gdy tak się 

dzieje, 

"cierpi misja". Inni chcą "nowych 

członków, ale nie nowej krwi" i 

opierają się darom, które nowi lub 

młodsi członkowie wnoszą do 

grupy. 

 
• Doświadczenie spotkania w celu 

omówienia pytania o wspólną 

podróż przyniosło wyraźniejszą 

świadomość jego wartości i 

pilności. Pewna grupa katechetów 

powiedziała 

że taki proces jest konieczny, gdyż 

daje im właściwą perspektywę 

rozumienia swojej posługi w 

ramach misji Kościoła: bardzo 

często "rozumiemy naszą posługę 

jako pomoc proboszczowi, a nie 

posługę ze swoim specyficznym 

charyzmatem"; "czujemy się 

pozostawieni sami sobie w trudnej 

misji dzisiejszej katechezy"; "czy 

dajemy z siebie 

służba jako część naszej 

pogłębiającej się relacji z Jezusem 

czy po prostu służba komuś, kto 

poprosił nas o tę usługę?" 

 
• Potrzeba zajęcia się 

rzeczywistością, z którą stykają się 

duchowni nie tylko z punktu 

widzenia indywidualnego 
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perspektywie (motywacja, 

duchowość itp.), ale także na 

poziomie systemowym: "duchowni, 

na własną rękę, muszą znaleźć 

sposoby wypełniania swojej misji 

a jednocześnie znaleźć 

sposoby na utrzymanie siebie i 

swojego powołania". 

 
• Biesiady wiejskie: ten głęboki 

wyraz ludu, który jest zakorzeniony 

i obraca się wokół życia Kościoła 

dostarcza silnego 

doświadczenia wspólnoty, 

podtrzymuje poczucie 

przynależności oraz zachowuje 

korzenie i tożsamość społeczności 

wiejskiej. Zapewnia również 

przestrzeń do współpracy dla 

młodych i starych. Jednak często 

są one skażone pychą, 

tożsamością ukształtowaną na 

pragnieniu wyższości nad innymi i 

przeciwko nim, gdzie nadmiar i 

konsumpcjonizm odzierają to 

doświadczenie z ewangelicznej 

głębi. 
 
 
 

 

 

2. Czy możemy 
podróżować z 
naszymi ranami? 
Proces słuchania zapewnił nam 

przestrzeń, w której mogliśmy wyjść 

poza odrętwienie, dotknąć bólu, 

rozpoznać rany; walczyć o to, by nie 

zakopać ponownie bólu, rozpoznać 

traumę i otworzyć się na łaskę, która 

prowadzi do uzdrowienia. Niemniej 

jednak, byliśmy również świadomi 

wyzwania, jakie takie sytuacje 

stanowią dla nas jako Kościoła na naszych 

wyspach, biorąc pod uwagę, że jesteśmy 

również zamieszany w same rany 



podziałów, które staramy się 

przezwyciężyć. Oto niektóre z 

ran, które wyróżniały się w 

procesie słuchania (dokument 

Jeden Kościół, Jedna Podróż 

zawiera specjalny rozdział 

poświęcony temu tematowi): 

 
• Dzisiejsza wspólnota 

katolicka nieustannie 

porusza się w 

społeczeństwie 

naznaczonym traumami 

przeszłości, zwłaszcza 

wydarzeniami i decyzjami 

na płaszczyźnie społeczno-

politycznej podjętymi w 

latach 60. i 80. ubiegłego 

wieku. Co więcej, Kościół 

jest bezpośrednio związany 

z tymi smutnymi 

rozdziałami w historii 

naszego narodu. Ten 

proces słuchania pozwolił 

nam rozpoznać, jak bardzo 

ludzie w Kościele mają 

różne spojrzenie na "tę 

samą historię". Wydarzenia 

i ich znaczenie są spowite 

przez sympatie partyjne, 

konkretne przeżycia i 

pochodzenie rodzinne, 

podczas gdy młodzi ludzie 

mogą "czuć gniew i nie 

wiedzieć dlaczego". Jest to 

jedno z kluczowych 

wyzwań dla naszej 

wspólnej drogi jako 

autentycznych świadków. 

Chociaż "nie możemy 
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kontrola uzdrowienia, ponieważ jest 

ono dziełem łaski, jesteśmy 

wezwani do podjęcia niezbędnych 

kroków, aby ułatwić spotkanie". 

 
• Zwrócenie uwagi na społeczność 

LGBTIQ+ oznacza dobre 

wsłuchanie się w ból samych osób: 

"ponieważ mówię, kim jestem, w 

końcu zostaję odrzucony"; "nie jest 

to dla nich łatwa podróż, czują się 

ostracyzowani przez osoby z ich 

otoczenia". Wiąże się to także z 

wysłuchaniem rodziców i ich bólu, 

kiedy jako zaangażowani 

chrześcijanie widzą, że "coming 

out" ich dzieci automatycznie 

pociąga za sobą "opuszczenie 

Kościoła". Proces ten pomaga nam 

zidentyfikować kluczowe 

wyzwanie, którym należy się zająć: 

jak wypracować odpowiedni język 

do przekazywania Dobrej Nowiny. 

Cytując raport z grupy fokusowej 

na ten temat: "najbardziej 

'obraźliwe' i 'głęboko raniące' 

część nie ma nic wspólnego z 

"aktami" per se - w końcu 

wszyscy zmagamy się z 

czystością! - ale raczej z 



coś głębszego: "ta skłonność, która 

jest obiektywnie nieuporządkowana" 

stąd sprawia, że osoba czuje się 

"nieuporządkowana"". 

 
• Wyzwanie, jakim jest wspólna 

podróż, musi odnieść się do 

głębokich ran spowodowanych 

przez skandale związane z 

nadużyciami seksualnymi w 

Kościele: "Wiele osób jest 

zgorszonych nadużyciami i ich 

tuszowaniem". 

 
 
 

 

3. Journeying 

pokorn ie : "walk the 
talk" 
Proces słuchania ujawnił kilka wyzwań, 

które utrudniają funkcjonowanie 

Kościoła synodalnego: 

 
• Fałszywe poczucie prawości: 

dalekie od zakorzenienia w 

odwadze głoszenia Słowa Bożego 

z gotowością do spotkania z 

drugim człowiekiem na 

płaszczyźnie 

podstawy równej godności, jest 

ugruntowana w 

samowystarczalności, arogancji i 

poczuciu wyższości; "rzadko 

z d a r z a  mi się dyskutować z 

katolikiem i nie czuć się 

ocenianym"; "przedstawianie nauki 

Jezusa bardziej jako pokazu siły i 

władzy niż propozycji godnego 

życia". 

 
• Klerykalizm definiowany jako 

"władza stająca się celem samym 

w sobie", "dająca poczucie 

komfortu duchownym, którzy w ten 

sposób mają poczucie kontroli i 

świeckim, którzy wolą komfort od 

dźwigania". 
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ich odpowiedzialność"; "mobbing" 

ze strony niektórych liderów w 

grupach (czy to świeckich, 

duchownych, czy zakonnych). 

 
• Kiedy duszpasterze, wyświęceni 

lub nie, zachowują się w 

poczuciu uprawnienia i tak, 

jakby 

Kościół jest ich własnością, albo 

gdy pogrążają się w błahych 

sporach lub walkach o władzę, 

które tłumią istotnego ducha 

wymaganego dla synodalności. 

 
• Poczucie fatalizmu: w kontekście 

"zmiany epoki" - w tym 

gwałtownych zmian w 

społeczeństwie maltańskim, które 

staje się bardziej wielokulturowe, 

bardziej pluralistyczne - niektórzy 

zaangażowani w sposób aktywny 

w Kościele postrzegają świat jako 

wrogi lub przyjmują "mentalność 

oblężenia". Inni czują się 

zagubieni, jak przekazać wiarę. 

swoim dorastającym dzieciom, 

podczas gdy inni czują brak 

kompetencji, jak dać powód swojej 

nadziei, wybierając "dawanie 

dobrego przykładu" z braku 

pewności, jak się wypowiadać. 

 
Proces ten, wraz z zaproszeniem do 

konwersji, przyniósł następujące 

zalecenia: 

 
• Wzmacnianie więzi przyjaźni, 

nauka zaufania, radość z 

wzajemnego rozkwitu. 

 
• Młodzi ludzie (i nie tylko) wyrazili 

swoje pragnienie Kościoła, który 

"idzie za głosem" i zajmuje się 

"niespójnością: chwaląc Jezusa i 

głosząc Ewangelię, żyjemy 

sprzeczność. Głosimy Jezusa, 

który przyszedł w ubóstwie, a jednak nie 

dbamy o ludzi w ich biedzie 



(...) sposób obchodzenia świąt 

(...) lekceważony jest krzyk 

ziemi". 

 
• Podróżować w pokorze: "Ta 

podróż, w którą się 

angażowaliśmy, 

słuchania ludzi, wymiany 

ich spostrzeżeń na temat 

bycia 'Kościołem, który 

przyjmuje' skłoniło mnie do 

jednego wniosku: ludzie 

spotkają Chrystusa w 

Kościele pokornym, a nie 

w takim, który jest dumny". 

"Marzę o Kościele, który, 

gdy pomaga innym, czy to 

innym członkom Ludu 

Bożego, czy też 

społeczeństwo w ogóle, nie 

robi tego jakby udając, że 

wszystko należy do niej, ale z 

chęcią 

dać z siebie wszystko, by 

dbać o wszystko, co Bóg jej 

powierzył". 

 
 

Młodzi ludzie (i inni) 

wyrazili swoje 

pragnienie Kościoła, 

który "chodzi 

rozmowy" i zajmuje się 

"nieścisłościami: kiedy 

chwalimy Jezusa i głosimy 

Ewangelię, żyjemy w 

sprzeczności. Głosimy 

Jezusa, który przyszedł w 

ubóstwie, a jednak nie 

troszczymy się o ludzi w 

ich biedzie... sposób 

obchodzenia świąt 

...krzyk ziemi jest 

pominięty" 
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II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temat 
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1. Towarzysze w podróży 
 

"Pozwólcie mi, bracia i siostry, 

wyrazić moje własne marzenie: 

abyście wy, którzy jesteście 

migrantami, po otrzymaniu przyjęcia, 

bogatego w ludzkie 

życzliwości i braterstwa, staną się z 

kolei świadkami i agentami przyjęcia i 

braterstwa." (Papież Franciszek, 3 

kwietnia 2022) 

 
Istnieje kilka znaków z lokalnego 

kontekstu, które należy wziąć pod 

uwagę, aby rozeznać drogę rozwoju 

w tym temacie: 

 
• Migranci: W latach 2010-2020 

odsetek nie-Maltańczyków 

mieszkających na wyspie wzrósł o 

20%. Bardzo często na pierwszy 

plan wysuwała się kwestia 

strachu: "nasze miasta 

i wsi zmieniły się tak bardzo i tak 

szybko, że mieszkańcy "czują się 

jak obcy" we własnych 

społecznościach, a kobiety 

szczególnie "boją się wychodzić 

same w nocy"". Podczas gdy 

niektórzy identyfikowali ryzyko 

powstania gett, inni wskazywali na 

że środowiska kościelne 

(zwłaszcza szkoły katolickie i 

parafie) stają się jeszcze mniej 

reprezentatywne dla istniejącej 

różnorodności. W niektórych 

kontekstach nawet Maltańczycy, 

którzy przenoszą się z jednej 

miejscowości do drugiej, nie 

integrują się w swojej parafii. 

"Dzisiaj mamy wielu ludzi żyjących 

wśród nas, ale nie czują potrzeby 

uczestniczenia w naszej 

wspólnocie. Czy jest to brak chęci 

z ich strony? Czy nie było nikogo, 

kto by ich zaprosił?". Wielu 

stwierdza. 
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że "nie robimy wystarczająco 

dużo, by witać", ale tam, gdzie to 

się dzieje, przynosi to radość: 

"czujemy, że poprzez to, czym 

się dzielimy, przekazujemy 

Miłość Boża i to napełnia nas bardzo 

radości". 

 
• Kształtowane przez nasze 

ograniczenia: życie w małej 

przestrzeni geograficznej może być 

albo okazją do większej 

współpracy, albo wręcz przeciwnie, 

czyli każdy broni swojego terenu/ 

niszy. 

 
• Partnerzy ekumeniczni wyrazili 

uznanie dla dzielenia się 

zasobami (w tym kościołami 

oferowanymi przez Kościół 

katolicki), a także chęć 

bezpośredniego wkładu: "ważne 

jest, aby spotkać się z tymi ludźmi 

(migrantami) w oku-... 

do relacji wzrokowej, aby czuli, że 

są akceptowani jako istoty ludzkie, 

stworzone na obraz Boga". 

 
Wezwanie do bycia towarzyszami w 

podróży zawiera następujące 

propozycje: 

 
• Kościół, który z wdzięcznością 

docenia dar kobiet, oznacza, że 

uczestniczą w procesach 

decyzyjnych, jak również kształtują 

styl duszpasterski Kościoła: 

"duszpasterstwo, które jest 

generatywne 

- jak matka, która umie czekać, 

dać czas (dla dziecka na 

rosną przed porodem), śledzić i 

towarzyszyć". 

 
• Rozpoznanie różnych darów, jakie 

posiada lud Boży, obejmuje 

docenienie korzeni l o k a l n e j   

Kościoła, a także dary dla osób 

starszych, w tym dla księży. 

 
• Uważne używanie języka: z 

jednej strony niektórzy 

ubolewają, że poprzez sposób, w 

jaki odnosimy się do "wewnątrz" i 

"na zewnątrz" Kościoła, 

"tworzymy mury", które 

uniemożliwiają nam spotkanie z 

ludźmi, którzy już idą z Jezusem, 

choć my tego nie dostrzegamy. Z 

drugiej strony, inni stwierdzają, 

że "podczas gdy my okazujemy 

troskę o tych na zewnątrz, wielu 

wewnątrz czuje się 

wyobcowanych". 

 
• W tym kontekście Kościół jest 

wezwany do bycia liderem w 

edukacji poprzez inwestowanie w 

rozwój społeczności i wysiłki na 

rzecz budowania pokoju. Ci, 

którzy pracują w szkołach - 

poprzez dzielenie się swoimi 

zmaganiami i dobrymi praktykami 

w przyjmowaniu osób z różnych 

środowisk, w tym migrantów - 

mają wiele do zaoferowania 

szerszemu Kościołowi. 

 
"Pielęgnowanie braterstwa i przyjaźni 

to umiejętność, której trzeba się 

nauczyć i którą trzeba rozwijać. 

Wymaga autentycznej miłości i 

hojności. Wymaga miłości, której 

nauczył nas Chrystus na krzyżu. 

Szkoły i rodziny są idealnym miejscem 

do pielęgnowania miłości i szacunku 

dla innych. Nie robimy wystarczająco 

dużo, aby nauczyć naszych obywateli 

szacunku i troski o siebie nawzajem". 
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2. Słuchanie 
"Przyjęcie innych wymaga przede 

wszystkim pokory, w mówieniu: 'Nie 

rozumiem dokładnie, co się dzieje, 

ale będę tu dla ciebie bez względu na 

wszystko, bo cię kocham. I chcę 

uważnie słuchać i uczyć się z twojego 

doświadczenia'". 

 
Wielu mówiło o potrzebie Kościoła 

słuchającego, który obejmuje 

wszystkich, zwłaszcza mniejszości, 

młodych i niepłodne pary. Inni 

podkreślali ważne aspekty, które 

mogą wzmocnić ten proces, a także 

zająć się przyczynami źródłowymi, w 

których go brakuje: 

 
• Słuchanie siebie nawzajem, 

zwłaszcza dzielenie się karmione 

Słowem Bożym, prowadzi do 

głębszej i bardziej autentycznej 

komunii między ludźmi. Jest ono 

niezbędne, aby "zrozumieć, gdzie 

są ludzie" i "jak najlepiej głosić 

nadzieję Ewangelii", "aby być 

lepiej wyposażonym do mówienia 

prawdy z łagodnością i 

szacunkiem". 

 
• Istnieje kilka przeszkód dla 

naszego słuchania. Mentalność 

oblężenia" prowadzi do obaw o to, 

jak 

"odpisz", zamiast głębokiego 

słuchania. Strach również 

przeszkadza, zwłaszcza w 

odniesieniu do osób, które żyją w 

bardzo złożonych realiach. Jedna z 

parafii zwróciła uwagę, że w 

obliczu rodzin zmagających się z 

problemami narkotyków lub 

więzienia, postawą wielu 

kościelnych może być unikanie: 

"boję się was, nie znam was i im 

mniej was widzę, tym lepiej". Ponadto, w 

społeczeństwie indywidualistycznym, 

wielu pozostaje niewysłuchanych, 

ponieważ słuchanie staje się coraz 

trudniejsze. 



 
 
 

• Wyrażone przez młodych 

pragnienie, aby "dać im 

więcej do powiedzenia", 

wymaga twórczych 

inicjatyw, aby to spełnić. 

Ta otwartość jest 

konieczna także po to, aby 

wypatrywać ukrytych 

darów ludzi, aby 

wychwytywać znaki 

nadziei i zachęty do 

dobroci, aby być uważnym 

na duchowe pragnienie 

współczesnych, aby wyjść 

poza 

powierzchowność: "podczas 

gdy wszyscy szukają jakiejś 

kotwicy w szybko 

zmieniającym się świecie, 

naszym obowiązkiem jest 

widzieć, że te kotwice są w 

Ewangelii". Umiejętność 

słuchania i 

Wspólna dyskrecja jest kluczowa w 

szybko zmieniającym się świecie. 

 
Ta podróż jest konieczna, ale 

wymagająca. Jak to wyraziła 

jedna z parafii: "Jako Kościół 

musimy nauczyć się dobrze czuć 

w dyskomforcie". 
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3. Wypowiedzi 
"Nie możemy cofnąć historii, ale 

możemy się z niej uczyć, aby nie 

powtarzać tych samych błędów. 

Kościół nie może przestać być 

proroczy". 

 
Informacje zwrotne związane z tym 

tematem uwidaczniają kluczowe 

wyzwania, którymi należy się zająć: 

 
• Potrzeba szczerej komunikacji 

sprzyjającej współpracy i 

współodpowiedzialności przy 

jednoczesnym przeciwdziałaniu 

postawom prowadzącym do 

demotywacji: "Niektórzy są 

przepełnieni poczuciem własnej 

ważności z powodu długich lat 

spędzonych w grupie i patrzą na 

innych z góry". 

 
• Katecheci stwierdzili, że miłość do 

Słowa Bożego podtrzymuje ich w 

dzieleniu się wiarą z entuzjazmem, 

jednak często nie czują się 

przygotowani do pełnienia tej 

posługi w ciągle zmieniającym się 

środowisku. 

 
 
 

• Kiedy Kościół odpowiada 

znaczącymi inicjatywami, a nie 

tylko słowami, staje się 

świadkiem. 

 
• Kluczowe wyzwania w 

zakresie profetycznego 

świadectwa Kościoła na 

Malcie związane są z traumą 

przeszłości (która wymaga 

pojednania) i współczesnymi 

zmianami w społeczeństwie 

(gdzie szereg złożonych 

trzeba stawić czoła problemom, a 

głos Kościoła jest jednym z wielu). 

Właśnie w tym kontekście można 

zrozumieć następujące prośby: 

"musimy zająć się wielkimi 

kwestiami z większą jasnością"; 

"potrzebujemy wspólnej wizji 

dotyczącej przesłania Kościoła, 

która będzie dzielona 

w społeczeństwie"; "Kościół 

potrzebuje postawy 'stand up to 

be counted'"; "Wielu księży to 

dobrzy ludzie, ale albo są 

bojaźliwi, nieśmiali i dążą do 

przypodobania się ludziom, albo 

nie są zgodni z przesłaniem 

Ewangelii i Katechizmu Kościoła 

Katolickiego i nie wiedzą jak je 

przekazać. Prowadzi to do 

miernego poziomu życia 

chrześcijańskiego." "Niedzielne 

homilie bardzo często oferują 

słodkie refleksje, ale są one 

płytkie, niejasne, nie szanujące 

wiedzy ludzi, zawsze poprawne 

politycznie i pozbawione tej 

siecznej mocy słów Jezusa i jego 

apostołów". 
 
 
 
 
 

Gdy Kościół odpowiada na 

nie konkretnymi 

inicjatywami, a nie tylko 

słowami, to 

staje się 
świadkiem. 
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4. Celebration 
• Jest wyrażone pragnienie 

celebracji, które napełniają 

wspólnotę radością i odwagą do 

dzielenia się Ewangelią i 

docierania w diakonii. 

Wielu ubolewa nad brakami na 

tej płaszczyźnie. Wkład związany 

z tym obszarem obejmuje 

docenienie "struktury liturgii", 

mądrość wzorców, siłę posiadania 

struktury z pokoleniami prawd", 

wskazując jednak na 

"niebezpieczeństwo posiadania 

jałowych struktur, w których 

stajemy się jedynie widzami". 

 
• Homilia ma potencjał integracyjny. 

Słuchanie młodych ludzi 

uświadomiło nam, jak wielki 

potencjał i odpowiedzialność mają 

kapłani, gdy głoszą Słowo Boże: 

"Naszym pragnieniem jest, aby 

kapłani poprzez język i środki, 

których używają do głoszenia 

Słowa Bożego, zwłaszcza 

podczas Mszy Świętej, nie 

zapominali o nastolatkach i 

młodzieży. Dzięki temu mogą oni 

czuć się częścią Kościoła". 

Ponadto, wspólne wędrowanie i 

słuchanie ludzi z różnych 

środowisk jest koniecznym stylem 

odpowiedzi na głębokie pragnienie 

ludzi, aby słuchać 

homilie, które karmią ich wiarę i 

oświecają ich codzienne życie. 

 
• Należy zająć się relacją pomiędzy 

celebracją a wspólnotą. Dla 

niektórych jest jasne, że tak się 

nie dzieje, ponieważ stwierdzają, 

że "z pewnością Kościół nie 

podróżuje razem przez Mszę". 

Nawet pragnienie słuchania Słowa 

Bożego jest często wyrażane w 



indywidualistyczne określenia, 

takie jak: odżywiać "moje" życie 

duchowe czy wzrastać 

"duchowo", ale rzadko w 

odniesieniu do budowania 

wspólnoty kościelnej. 

Niektóre z 

przedstawionych zaleceń 

to: potrzeba 

zaangażowania większej 

liczby osób, aby 

celebrować 

różnorodność, która 

istnieje w Kościele 

(zamiast niektórych osób 

pełniących wiele ról); 

umożliwienie całej 

wspólnocie przyjęcia 

rodziców z małymi 

dziećmi; wartość dobrej 

muzyki w celu stworzenia 

modlącej się wspólnoty. 

 

Największą 

przeszkodą jest to, 

że wielu chrześcijan 

tak naprawdę nie 

przyjęło Chrystusa... 

 
Kluczowym 

wyzwaniem na tej 

płaszczyźnie jest 

celebracja, która 

prowadzi do 

ewangelizacji: 

"Największym 

przeszkodą jest to, że wielu 

chrześcijan tak naprawdę nie 

przyjęło Chrystusa, a jeśli już 

go przyjęli, to nie mówią o 

nim tym, których spotykają 

na ulicy. Nie rezonują, nie 

wywierają wpływu. Czy Jezus 

jest radością ich życia? Czy 

Jezus wpływa na ich życie?" 
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odpowiedzialność za 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prace administracyjne odwracają się od 

 
 
 
 
 

potrzebują. Musimy na nowo odkryć 
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Podczas gdy padały wezwania do 

większej współpracy między obiema 

diecezjami i między różnymi ruchami 

eklezjalnymi świeckich, inni 

podkreślali fakt, że świeccy mają 

szczególny dar, którym mogą się 

dzielić, to znaczy "dawać świadectwo 

autentycznego życia 

chrześcijańskiego wszędzie tam, 

gdzie się znajdą, także w swoich 

środowiskach społecznych i 

obywatelskich". Różne głosy zwróciły 

uwagę na dynamikę, którą należy się 

zająć: 

 
• Lęk przed malejącą liczbą 

wiernych często powstrzymuje 

wielu chrześcijan przed 

podjęciem dialogu z innymi. Co 

więcej, strach może blokować 

dzielenie się swoją wiarą: "Boję 

się, że zostanę wyśmiany. Kiedy 

mówisz o wierze lub o Jezusie, 

inni uważają cię za dziwaka". 

 
• Strach przed konfliktem musi 

zostać zastąpiony potrzebą 

docenienia konfliktu jako drogi w 

poszukiwaniu woli Bożej. Niektórzy 

sugerowali potrzebę tworzenia 

przestrzeni, w których ten proces 

może się dokonywać, gdyż "Jeśli 

naprawdę chcemy iść razem jak rodzina, 

która nieuchronnie staje w obliczu 

konfliktu lub umiera, musimy wszyscy 

być gotowi do zaangażowania i to 

zaangażowania głębokiego." 

 
 
 
 
 
 

6. Dialog w Kościele i społeczeństwie  



• Zamiast być Kościołem 

"ciągle atakującym", 

niektórzy uznają potrzebę 

zaproszenia do 

"współpracy i dialogu z 

ludźmi innych religii i 

niewierzącymi w kwestiach 

społecznych, w których 

istnieje wspólna 

płaszczyzna" oraz 

gotowość do uczenia się, 

gdyż bardzo często w 

kontekście społeczeństwa 

pluralistycznego "nie 

jesteśmy gotowi usłyszeć, 

za czym ci ludzie optują w 

tych zmianach. Jakie jest 

ich głębsze pragnienie?" 

 

• Szkoły katolickie mają szczególne 

wezwanie do wniesienia wkładu na 

tym poziomie, jeśli rozwiną swój 

etos i dostosują program nauczania 

"inspirowany przez Laudato si, 

Fratelli tutti i Amoris laetitia". 

 

 
Świeccy mają szczególny 

dar do dzielenia się, to 

znaczy do "dawania 

świadectwa autentycznego 

życia chrześcijańskiego 

wszędzie tam, gdzie się 

udają, także w życiu 

społecznym i 
środowiska obywatelskie" 
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Wymieniając owoce wspólnego kroczenia przez modlitwę, dialog i współpracę 

przy projektach społecznych - "otworzyły ważne obszary rozmowy", 

"wzmocniły podstawowe przekonania", dzielenie się zasobami - rozmowa 

między partnerami ekumenicznymi wskazała na pewne wyzwania dla dialogu: 

 
• Gdy osoby uczestniczące w dialogu mają rozbieżne motywacje wejścia w 

proces dialogu i spotkania. 

 
• Gdy osoby spoza procesu dialogu "nie rozumieją, dlaczego taki dialog 

ma miejsce, dlaczego pewne osoby są w niego zaangażowane lub 

zakładają, że taki dialog prowadzi do kompromisu ich przekonań". 
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7. Ekumenizm 



8. Władza i uczestnictwo 
 
 

Istnieje pragnienie 

autentycznego przywództwa, 

takiego, które inspiruje, jest 

autorytetem i daje życie. 

Hipokryzja i brak "mówienia" 

jest kluczową przeszkodą. 

Wymieniono kilka świateł, 

cieni i możliwości odnowy: 

 
• Podczas gdy niektórzy 

ubolewali, że ludzie nie są 

odpowiednio konsultowani w 

sprawie decyzji, które mają 

wpływ na społeczność 

(zarówno 

na poziomie parafii i diecezji), 

inni wspominają o 

pozytywnych doświadczeniach 

tam, gdzie konsultacje mają 

miejsce. Jednak nie zawsze 

jest jasne (i) w jakim stopniu 

słuchanie kształtuje decyzje 

(ii) na ile decyzje są 

rzeczywiście owocem 

rozeznania. 

 
• Wyzwanie klerykalizmu 

zwłaszcza tam, gdzie jest on 

traktowany jako coś 

oczywistego: "księża wygodni, 

gdyż zapewnia to pewne 

poczucie kontroli, a świeccy 

wygodni w tym, że nie 

dźwigają swojej 

odpowiedzialności". Pojawiły 

się pozytywne doświadczenia 

z księżmi zaszczepiającymi 

zaufanie. To "zachęca do 

współodpowiedzialności". 

Jednak w niektórych 

doświadczeniach z ciałami 

"konsultacyjnymi", świeccy nie 

czują się uprawnieni ani nie mają 

poczucia odpowiedzialności. 

Niektórzy wskazywali na strach, 

jakiego doświadczają parafie 



księży, "że w końcu 

wszystko spada na 

ich kolana" i 

zakwestionował 

"odgórną, kontrolną i 

dowódczą strukturę 

komitetu 

ostatnie 50 lat". 

Niektórzy potwierdzili 

misję kapłana jako 

animatora i promotora 

rozeznawania 

charyzmatów. 

 
• Jedna z parafii 

pozytywnie oceniła 

kurs rozeznawania 

wspólnoty, który 

podejmują jako 

członkowie parafialnej 

rady duszpasterskiej. 

Odnosi się do 

kluczowego pytania, 

które pojawiło się w 

tym procesie: "Jakie 

są nasze cele? Czy 

jest jasne, że Chrystus jest w 

centrum naszej pracy?". 

 
• Innymi obszarami, którymi 

należy się zająć, są: 

przeciążenie pracą 

administracyjną, którą 

wykonuje większość księży 

oraz pytanie, czy 

stanowiska kierownicze w 

Kościół koniecznie musi być 

powiązany ze święceniami; 

wyzwanie dla liderów, aby 

znaleźć czas na spotkanie, 

biorąc pod uwagę rosnącą 

liczbę zobowiązań 

większości członków 

(dotyczy to również 

rzeczywistość zgromadzeń 

zakonnych); wartość badania 

zmian demograficznych 

parafii/diecezji dla lepszego 

planowania 

duszpasterskiego. 
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9. Rozeznanie i  
decyzja 
Temat ten nie tylko zwrócił uwagę na 

pragnienie ludzi, aby wnieść wkład w 

aktywny sposób w życiu Kościoła 

- możliwość udziału w decyzjach, 

które bezpośrednio dotyczą młodych 

ludzi i parafii - ale także jej znaczenie: 

"wejść w wolę Boga, a nie naszą 

własną"; wyjść poza Kościół jako 

"usługodawcę" i być "proaktywnym, a 

nie reaktywnym". Pociąga to za sobą: 

 
• Wzrost w wewnętrznej wolności 

wśród uczestniczących członków: 

"Może się okazać, że musimy dać 

przestrzeń nowym ludziom, aby 

wzburzyć wodę, w której 

przywykliśmy żyć, nie zdając sobie 

sprawy, że jest cuchnąca. 

Wymagałoby to silnej determinacji 

i Bożej pomocy". 

 
• Szkolenie w zakresie 

rozeznawania priorytetów: 

"musimy zrobić bilans tego, co 

robimy, zdecydować i skupić 

się". 

• Potrzeba zebrania niezbędnych 

danych na temat trudnych 

kwestii, które kształtują nasze 

konteksty - testowanie 

rzeczywistości - i rozeznanie 

priorytetów, a nie oczekiwanie, że 

zrobimy wszystko: zobaczyć, 

gdzie zasiać nasiona i zaufać 

Panu w tym procesie. 

 
 

 

10. Formow
anie się w 
synodalno
ści 
Powtarzającym się tematem było 

wezwanie do pogłębienia życia 

wiary wyrażonego w kategoriach 

"osobistej relacji z Chrystusem", 

głoszenia kerygmatu w samej 

wspólnocie chrześcijańskiej, 

głębszego docenienia działania 

Ducha Świętego w liturgii, która 

kształtuje wspólnotę kościelną, oraz 

zaangażowania w słuchanie 

"mądrość" Chrystusa (poza 

zaangażowaniem intelektualnym). 

Niektóre konkretne sugestie związane 

z formacją do synodalności obejmują: 

 
• Formacja osób pracujących w 

instytucjach kościelnych w 

zakresie etosu katolickiego; 

 
• Formacja w słuchaniu, rozmowie 

duchowej, rozeznawaniu w 

grupie; 

 
• Formacja do kapłaństwa: 

"rozwijać umiejętności 

duszpasterskie niezbędne do 

posługi ludziom w potrzebie, ale 



także uzdolnić świeckich do 

przejęcia odpowiedzialności w 

swojej wspólnocie". 

 

29  



Uwagi końcowe 
 

Ten proces podróży synodalnej okazał się już darem duchowym. 

Była to okazja, aby docenić dotychczasową podróż, wyrazić wdzięczność za 

nasze bogate dziedzictwo, zmierzyć się z naszymi ograniczeniami i grzechami, 

prosząc o uzdrowienie i pojednanie. Dał nam również wgląd w znaki 

przyszłości, które wymagają od nas rozeznania, aby z pokorą i odwagą podjąć 

kolejne kroki. 

 
Poniżej przedstawiono kluczowe tematy, które wymagają dalszych działań: 

 
• Priorytet ewangelizacji i formacji we wspólnocie kościelnej. 

 
• Wyraźne wezwanie do włączenia, które wiąże się z dokonaniem bilansu 

naszej rzeczywistości, oczyszczeniem naszych postaw, ustaleniem 

priorytetów. 

 
• Pogłębienie naszego zrozumienia, jak towarzyszyć naszym wspólnotom, 

zwłaszcza tam, gdzie możemy być wezwani do zmiany sposobu myślenia. 

Jakie procesy umożliwiają naszym zgromadzeniom przekształcenie się z 

"konsumentów usług" w "wspólnoty misyjne"? 

 
• Formacja w rozeznaniu grupowym. W jaki sposób istniejące struktury w 

Kościele (w tym parafialne rady duszpasterskie i struktury diecezjalne) 

mogą wyrazić synodalność w bardziej skuteczny sposób? 

 
• Język: jeśli chcemy przekazywać bogactwo Ewangelii we współczesnym 

otoczeniu, gdzie jesteśmy zobowiązani do rewizji naszego języka i naszego 

sposobu konwersacji w pluralistycznym świecie? 

 
Dalsze rozeznanie tego, co "Duch mówi do Kościoła" (por. Ap 2, 7), powinno 

nas prowadzić do konkretnych decyzji, małych, ale odważnych kroków, które 

umacniają nas w komunii, uczestnictwie i misji. 
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Dodatek 



Przypadek mal tańsk i  - Trzy walk i  pol i tyczno-rel igi jne, 

które naznaczyły sumienie rodzącego się narodu 

Pawła na ich wyspie i dlatego katolicyzm i język są uważane za czynniki 

kształtujące, a nawet jednoczące ich tożsamość. W 1921 roku Malta, będąca 

wówczas kolonią brytyjską, otrzymała konstytucję przyznającą jej pierwszy 

samorząd. Niepodległość uzyskała dopiero w 1964 roku. Przez cały XX wiek, 

skądinąd ścisła relacja między Kościołem a państwem była poddawana 

próbie w tyglu trzech walk polityczno-religijnych. 

 
Nadanie konstytucji samorządowej umocniło rosnącą świadomość 

nacjonalistyczną. Niestety, zbiegło się to również z nadwyrężeniem relacji 

Kościół-państwo, a konkretnie z walką między Geraldem Stricklandem (1861-

1940) i jego wizją bardziej zsekularyzowanej Malty, a Kościołem dążącym do 

utrzymania hegemonii wśród Maltańczyków. Bolesny spór między Kościołem a 

państwem w latach 1928-1932 stopniowo przerodził się w gorzką konfrontację 

dyplomatyczną między Wielką Brytanią a Stolicą Apostolską. List pasterski, 

datowany na 27 kwietnia 1930 r., miał w sposób niezatarty zapisać się w historii 

naszego narodu. Wydany w samym środku walki o przygotowanie do wyborów 

powszechnych, przypominał wiernym, że Kościół nie ma żadnego interesu w 

mieszaniu się do polityki, poza obroną praw religii. W tym liście pasterskim 

biskupi Caruana i Gonzi potępili lorda Stricklanda i jego partię. 

 
Dla Malty okres odbudowy po drugiej wojnie światowej był okresem 

determinującym, w którym władza kolonialna, politycy maltańscy i ich partie, jak 

również Kościół, szczególnie poprzez swoich lokalnych przywódców, starali się 

ukształtować konstytucyjną przyszłość tego narodu. Okres ten zbiegł się z nową 

walką polityczno-religijną, która rozciągała się od propozycji integracji z Wielką 

Brytanią 

w 1955 roku do porozumienia pokojowego między Maltańską Partią Pracy 

(MLP) a Kościołem w 1969 roku. Walka Gonzi-Mintoff wyrządziła 

nieodwracalne szkody duchowemu klimatowi na Malcie, ponieważ z 

konieczności spowodowała rosnącą alienację od Kościoła znacznej części 

społeczeństwa i podsyciła rozprzestrzenianie się 

antyklerykalizmu. W obliczu konieczności przeprowadzenia reformy 

konstytucyjnej, kampania wyborcza w 1955 r. koncentrowała się na kwestii 

integracji z Wielką Brytanią. Antyintegracyjna propaganda polityczna stworzyła 

"kwestię religijną", w której hierarchia katolicka domagała się gwarancji, które 

broniłyby tradycyjnej moralności katolickiej przed ustawodawstwem w takich 

sprawach jak wprowadzenie małżeństw cywilnych, rozwodów i kontroli urodzeń. 

 
Zarówno Mintoff jak i Gonzi byli motywowani silnym poczuciem misji, 

połączonym z równie silnymi temperamentami, które nie sprzyjały osiągnięciu 

kompromisu. Mintoffowi zależało na szybkim rozwoju społeczno-

gospodarczym Malty i stworzeniu państwa opiekuńczego. Gonzi był w 

równym stopniu 
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poświęcił się swojej powierzonej mu p r z e z  Boga misji biskupa, aby 

osłonić swój lud przed materialistycznym wiatrem zmian przesiąkniętym 

sekularystyczną mentalnością. Dla niego materializm miał podtekst 

komunistyczny i co to oznaczało dla Kościoła 

było ewidentnie widoczne w prześladowaniach, jakich doznawało pod takimi 

reżimami jak w ZSRR i jego państwach satelickich. Wobec deklaracji politycznej 

MLP z marca 1961 roku, którą gazeta kościelna Leħen is-Sewwa (Głos 

Prawdy) potępiła jako "zbiór antyklerykalnych i antykatolickich ataków Mintoffa z 

poprzednich lat" (Pirotta 2001: 779), Gonzi wraz z biskupem Gozo wydali zakaz 

wstępu dla całego Zarządu Krajowego MLP. Ogłosili również, że grzechem jest 

drukowanie, pisanie dla, sprzedawanie, kupowanie, rozprowadzanie, a nawet 

czytanie gazet Partii Pracy. W opracowaniu Konstytucji Niepodległości, MLP 

zaproponowała sześć punktów, które uznała za konieczne zmiany konstytucyjne 

oznaczające relacje między Kościołem a państwem. To zawierało wprowadzenie 

cywilnego małżeństwa i rozwodu. 

 
Złagodzenie stosunku papiestwa do socjalizmu w wyniku II Soboru 

Watykańskiego doprowadziło do wywarcia presji na Kościół katolicki na Malcie, a 

w szczególności na arcybiskupa Gonziego, aby złagodził swoje stanowisko 

wobec MLP Mintoffa. Kulminacją tego było tzw. porozumienie pokojowe 

ogłoszone 4 kwietnia 1969 r. między Kościołem a MLP. Działania Kościoła na 

Malcie, pod przewodnictwem Gonziego, świadczą o silnej świadomości 

społecznej, przejawiającej się w konkretnych czynach dla dobra naszego 

narodu. 

 
Trzecia walka polityczno-religijna miała miejsce w latach 70. i 80. Dotyczyła 

ona czterech kwestii: szpitali prowadzonych przez zakony, religijnych świąt 

państwowych, szkół kościelnych i własności kościelnej. Po raz kolejny 

determinacja MLP w realizacji niektórych polityk socjalistycznych 

spowodowała, że Kościół ponownie znalazł się w centrum zainteresowania 

politycznego. Pomimo pojednawczych wysiłków bpa Mercieca, sprawy 

przybrały zły obrót 28 września 1984 roku, kiedy to demostracja robotników 

stoczniowych przerodziła się w atak na Kurię Arcybiskupią. 

 
Te trzy polityczno-religijne zmagania wyznaczają różne momenty w 

Walka Malty o samorozumienie. W drodze od zależności do niepodległości 

należało być może określić, jaką rolę w ciągle zmieniającej się sferze 

publicznej będzie nadal odgrywał Kościół katolicki, sam w sobie będący 

elementem kształtującym tę tożsamość narodową. 

 
 
 

Ks. dr Nicholas Joseph Doublet 

Katedra Historii Kościoła 

Wydział 

Teologiczny 

Uniwersytet 



Maltański 
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