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Wstęp

Misja  moż e  się  powieść  tylko  wtedy,  gdy  społ eczność  ż yje.

Misja  Uczestnictwa  w  Komunii  Te  trzy  

kluczowe  sł owa  został y  zaproponowane  przez  Papież a  w  
Vade-Mecum  Synodu.  Uporządkowali  również   kwestionariusze  
w  Luksemburgu  i,  logicznie  rzecz  biorąc,  wł aściwe  był o  
zorganizowanie  wokół   nich  raportu  podsumowującego.  „Misja  
Uczestnictwa  w  Komunii”  to  nie  tylko  wyzwania,  ale  takż e  
odpowiedzi,  które  należ y  udzielić  i  ukonkretnić  na  poziomie  
synodalności  w  Luksemburgu  i  Kościele  powszechnym.

realia  „luksemburskie”,  ale  takż e  realia  
tych,  którzy  przybyli  do  Wielkiego  
Księstwa,  aby  tam  ż yć  i  którzy  są  
jednocześnie  źródł em  bogactwa  i  
róż norodności  dla  naszego  Kościoł a  
w  Luksemburgu.

Razem  biorą  pod  uwagę

Synod  mobilizując  dwa  nieco  odmienne  
punkty  widzenia.

Co  waż niejsze:  ze  względu  na  to,  co  
podzielili  wierni,  droga  dopiero  się  
rozpoczęł a…  i  tak  to,  co  zostanie  tu  
odkryte,  moż e  sł uż yć  byciu  jak  mapa  
drogowa  na  przyszł ość.

Proces  synodalny  rozpoczął   się  dopiero  
w  2021  r.  i  nie  zakończy  się  wraz  z  
niniejszym  dokumentem  
podsumowującym.  To  rzeczywiście  
efemeryczne  zdjęcie,  inwentarz  tego,  co  
obecnie  odczuwają  i  doświadczają  w  
archidiecezji  luksemburskiej  ci,  którzy  
chcieli  wziąć  udział   w  tym  procesie.

Te  dwa  tytuł y  odzwierciedlają  dynamikę

W  zał ączniku  1  zostanie  podany  dla  każ dego  z  trzech  
rozdział ów  KOMUNIA,  UCZESTNICTWO  i  MISJA,  przegląd  
pozytywnych  doświadczeń  i  wyzwań,  które  należ y  podjąć,  w  
zależ ności  od  osób  i  grup,  które  uczestniczył y  w  procesie  
synodalnym.

Jak  powiedzieliśmy,  struktura  raportu  opiera  się  na  trzech  
sł owach  kluczowych:  KOMUNIA,  UCZESTNICTWO  i  MISJA.  Aby  
lepiej  uwzględnić  róż norodność  odpowiedzi,  o  których  mowa  
w  każ dym  z  tych  trzech  rozdział ów,  zdecydowaliśmy  się  na  
inną  strukturę  części  „ku  przyszł ości”:  wyróż niliśmy  dwa  
poziomy,  diecezjalny  i  diecezjalny.  Kościoł a  powszechnego,  
aby  należ ycie  uwzględnić  wszelkie  moż liwe  drogi.

również   został   zauważ ony.

podczas  udział u  w  wędrówce  Synodu  w

indywidualne  wkł ady  lub  poprzez  udział   w  synodalnym  
procesie  grupowym.

Wszystkie  te  uczucia  został y  wyraż one

Jeśli  chodzi  o  udział   w  tym  procesie  synodalnym,  4590  osób  –  
co  jest  znaczną  liczbą  –  wniosł o  swój  wkł ad,  albo  przez:

Jednak  to  jest  ż ywe  tylko  wtedy,  gdy  istnieje  uczestnictwo.  
Wynika  z  tego,  ż e  synodalność  musi  przybrać  konkretną  formę  w  
codziennym  ż yciu  Kościoł a  na  wszystkich  poziomach.

archidiecezji  luksemburskiej  przez  
zaangaż owanych  chrześcijan  katolickich,  
ale  takż e  przez  ludzi  na  marginesie  
Kościoł a  lub  społ eczeństwa  
luksemburskiego.  W  ten  sposób  4590  
kobiet,  męż czyzn,  mł odzież y  i  dzieci  
podzielił o  się  swoimi  marzeniami,  
nadziejami,  wizjami  na  przyszł ość.  Ale  
po  drodze  pojawiają  się  rany  i  frustracje

troska,  rozczarowanie,  ciekawość,  
solidarność,  pokora,  bunt,  wiara,...

Niecierpliwość,  nadzieja,  zdumienie,  
oburzenie,  gniew,  idealizm,  spokój,  obojętność,

Kościół   ludowy  w  
drodze  do  ż ywego  
kościoł a  w  ludziach.
W  drodze  do  ż ywego  
Kościoł a  ludów
Bóg  w  Luksemburgu
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Odpowiedzi  na  poszczególne  
kwestionariusze

Odpowiedzi  na  kwestionariusze  przez  
grupy

Liczba  mł odych  ludzi,  którzy  wzięli  udział   w  ankiecie,  wynosi  17%  
liczby  wszystkich  uczestników  procesu  synodalnego.

Waż ną  uwagę  należ y  poczynić  w  odniesieniu  do  oceny  zarówno  
ankiet  od  osób  indywidualnych,  jak  i  ankiet  nadesł anych  przez  
grupy:  choć  niektóre  deklaracje  moż na  był o  w  peł ni  przypisać,  
to  w  przypadku  innych  nie  zawsze  moż na  był o  ustalić,  czy  
pewne  uwagi  są  skierowane  do  Kościoł a  powszechnego.  czy  
Kościół   ze  swoimi  strukturami  diecezjalnymi,  a  nawet  lokalnymi.

Chociaż   nie  był a  to  próba  reprezentatywna,  stosunkowo  duż a  
liczba  osób,  które  uczestniczył y  w  procesie,  pozwolił a  na  
statystyczną  ocenę  odpowiedzi  (zob.  Aneks  1).

Cztery  z  pięciu  szkół   katolickich  w  Luksemburgu  wzięł y  udział   w  
procesie  synodalnym,  co  oznacza  bardzo  wysoki  wskaźnik  
frekwencji  (80%).  Tę  grupę  „szkół ”  uzupeł niają  dwie  szkoł y  
europejskie,  w  których  nauczanie  religii  katolickiej  odbywa  się  w  
8  sekcjach  językowych.  Warto  zauważ yć,  ż e  jedna  z  katolickich  
szkół   przeprowadził a  bardziej  dogł ębną  analizę  250  uczestników  
ze  swojej  społ eczności  szkolnej:  28%  mł odych  ludzi  stwierdził o,  
ż e  czasami  lub  często  mieli  kontakt  z  Kościoł em  lub  jakąś  formą  
wspólnoty  religijnej ,  natomiast  72%  uczniów  stwierdził o,  ż e  
ma  niewielki  lub  ż aden  kontakt  ze  wspólnotą  religijną.

gł ównie  proces  „wewnętrzny”,  chociaż   jedna  trzecia  osób,  które  
twierdził y,  ż e  są  marginalne  lub  odległ e  od  Kościoł a,  również   
przekazał a  informacje  zwrotne  za  pośrednictwem  kwestionariusza  
internetowego.

Na  poziomie  ruchów  mł odzież owych  uczestniczył y  dwie  
organizacje  skautingowe  (LGS  i  Guides  et  Scouts  d'Europe),  
ministranci,  a  takż e  ograniczona  liczba  mł odych  na  poziomie  
bierzmowania  i  grup  duszpasterskich.  Zaangaż owane  był y  
dzieci,  a  dzieci  w  grupach  katechetycznych  wykonał y  imponującą  
liczbę  rysunków.  Świadczą  o  tym  piękne  rysunki  i  kreacje  uż yte  
jako  ilustracje  w  tym  dokumencie.

Udział   na  poziomie  społ eczeństwa  obywatelskiego  (partie  polityczne,  związki  
zawodowe,  organizacje  pozarządowe  itp.)  był   raczej  niski:  odpowiedział o  10%  
podmiotów  społ eczeństwa  obywatelskiego,  z  którymi  się  skontaktowano  (40).

Jeśli  weźmiemy  pod  uwagę,  ż e  zdecydowana  większość  ludzi,  
którzy  brali  udział   w  procesie  deklaruje  się  jako  „oddani  
Kościoł owi” (50%),  a  jako  „współ pracownicy  Kościoł a” (20%),  
moż emy  zauważ yć,  ż e  proces  był

Odpowiedzi  na  poziomie  tej  „grupy”  pozwalają  więc  na  „spojrzenie  
z  zewnątrz”  na  Kościół .  Należ y  zauważ yć,  ż e  odpowiedzi  
został y  sformuł owane  w  następujących  językach:  niemieckim  
(39%),  luksemburskim  (31%),  francuskim  (24%),  portugalskim  
(4%)  i  angielskim  (2%).

Uczestniczył y  takż e  grupy  i  sieci  modlitewne,  odpowiednio  
grupy  biblijne,  a  takż e  wspólnoty  zakonne  i  czł onkowie  ż ycia  
konsekrowanego,  ruchów  lub  innych  grup.

Na  poziomie  „parafialnym”  frekwencja  wyniosł a  76%,  a  
społ eczności  językowe  54%.  Uczestniczyli  również   dwaj  gł ówni  
aktorzy  na  polu  społ ecznym  i  humanitarnym,  a  takż e  
odpowiednie  sobory  dział ające  w  Kościele,  komisje  
zaangaż owane  w  sytuację  kobiet  w  Kościele  lub  integralny  
rozwój  czł owieka.

W  tym  kontekście  należ y  zauważ yć,  ż e  70  odpowiedzi  (tj.  
okoł o  jedna  czwarta  uczestników)  pochodzi  od  osób,  które  
uczestniczył y  w  przygotowaniach  do  mał ż eństwa.  Są  to  w  
większości  osoby,  które  wciąż   poszukują  więzi  z  Kościoł em  
(poprzez  sakrament  mał ż eństwa),  ale  deklarują,  ż e  są  na  
marginesie,  a  nawet  daleko  od  Kościoł a.

W  konsultacjach  dotyczących  tego  podejścia  synodalnego  wzięł o  
udział   267  osób,  tyle  samo  męż czyzn,  co  kobiet.

Zespół   synodalny  opracował   we  współ pracy  ze  Sł uż bą  
Komunikacji  i  Prasy  ofertę  wymiany  online  dla  grup.  Rzeczywiście,  
początek  konsultacji  synodalnej  nadal  był   naznaczony  sytuacją  
zdrowotną  i  powiązanymi  środkami.  Ta  oferta  nie  został a  
wykorzystana  i  powinniśmy  być  z  tego  zadowoleni:  grupy  
spotykał y  się  w  większości  „twarzą  w  twarz”  w  celu  bezpośredniej  
i  „ludzkiej  ”  wymiany.

Liczba  wypowiedzi  na  poziomie  „grupy”  podczas  procesu  
synodalnego  w  Luksemburgu  był a  stosunkowo  wysoka.  W  sumie  
76  aktorów  (patrz  zał ącznik  2)  wzięł o  udział   i  przesł ał o  swoje  
odpowiedzi  na  kwestionariusze  przygotowane  przez  diecezjalny  
zespół   synodalny.  Liczba  uczestników  to  4323  kobiety,  męż czyźni  
i  mł odzi  ludzie,  którzy  wzięli  udział   w  tym  procesie  poprzez  pracę  
grupową.
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Ku  przyszł ości

ich  mocne  strony,  aby  podkreślić  talenty  i  później  stać  się  kreatywnymi.  Konieczne  jest  uwzględnienie  zmian  strukturalnych  w  
parafiach,  przejście  do  „misji  punktualnych”  na  katechizm,  przygotowanie  do

Na  poziomie  ruchów  i  grup  proponuje  się,  aby  społ eczności  dokonał y  inwentaryzacji  siebie  i

Dla  społ eczności  językowych  oznacza  to,  ż e  dbamy  o  otwartość  na  róż norodność,  biorąc  pod  uwagę  to
Trzeba  wyjść  z  murów  Kościoł a  –  iść  do  domów  ludzi,  wsł uchiwać  się  w  ich  radości  i  smutki,  aby  prowadzić  do  Jezusa.

istniejące  społ eczności.  »

Róż ne  parafie,  wspólnoty  językowe,  komisje,  ruchy  i  grupy  przedstawiają  konstruktywne  pomysł y  na  przyszł ość.

pewną  kruchość  na  poziomie  społ eczności  moż na  przezwycięż yć  poprzez  poszukiwanie  kontaktu  między

Na  poziomie  szkolnym  pojawił y  się  ciekawe  sugestie:  „aby  znaleźć  nowe  formy  celebracji,  mające  zakotwiczyć  w  ż yciu  ludzi,  
sakramenty  powinny  wzbogacać  ludzkie  ż ycie.  »   «  Powinniśmy  bardziej  aktywnie  angaż ować  dzieci  i  mł odzież ,  otwierać  się  
na  nowe  tematy,  dostosowywać  się  do  dzisiejszego  świata.  A

prawdziwy  projekt  duszpasterski  zbudowany  synodalnie,  a  nie  przez  komisję  kilku  czł onków  wybranych  przez  hierarchię.

Musimy  stworzyć  momenty,  które  wzbudzą  chęć  uczestnictwa,  aby  utrzymać  wspólnotę  przy  ż yciu  (Oktawa,  pielgrzymka  do  
Lourdes  z  Biał ymi  Szalikami,  pochód  taneczny).

Na  poziomie  diecezji  waż ne  jest  wypracowanie  jasnej  wizji  wł asnej  przyszł ości.  Istnieją  duż e  parafie,  róż ne  grupy,  róż ne  
ośrodki  odpowiedzialności,  ale  nie  tworzy  się  więź  między  róż nymi  aktorami.  Występuje  dyskryminacja  i  rasizm  na  róż nych  
poziomach:  migranci,  pł eć,  kolor  skóry.  Róż ne  pola  dział ania  nie  są  rozumiane  ani  doceniane,  takż e  przez  hierarchię.  powinien  
być  rozwijany

„czerwony  wątek”  w  przesył anej  wiadomości.

Msze  winny  być  wizytówką  Kościoł a.  Dlatego  trzeba  być  bardzo  wraż liwym  na  to,  co  odpowiada  grupie  uczestników  i  poważ nie  
przygotować  się  do  mszy.  Gł oszenie  powinno  być  powierzone  świeckiemu,  kobiecie;  piosenki  powinny  być  tak  dobrane,  aby  
tworzył y  jedność  z  tekstami,  aby  moż na  był o  je  zobaczyć

Musimy  dać  ludziom  moż liwość  powiedzenia  tego,  co  jest  dla  nich  waż ne,  „Kummerkasten”  przed  kościoł em,  gdzie  mogą  się  
zwierzyć,  szukać  pomocy,  wsparcia…

międzykulturowy  w  Kościele  katolickim,  w  powiązaniu  z  innymi  wspólnotami  i  społ eczeństwem.

Społ eczności  powinny  otrzymać  szkolenie  na  temat  „jak  radzić  sobie  z  konfliktami”,  „jak  konstruktywnie  dyskutować”,  „jak  dawać  
i  otrzymywać  krytykę”.

sakrament...

kultury.  „Nowe”  nie  moż e  nas  przeraż ać  i  rozdzielać,  ale  przeciwnie,  musi  wzbudzać  w  nas  ciekawość  spotkania  z  drugim.  
Musimy  wziąć  pod  uwagę  róż norodność,  organizując  wymiany  i  wydarzenia

jako  bogactwo,  dla  wielości  kultur  i  pluralizmu  językowego,  widząc  w  każ dym  równego  partnera  o  tych  samych  prawach.  Musimy  
stworzyć  prawdziwą  kulturę  przyjazną,  aby  tworzyć  więzi  między  róż nymi  narodowościami  i
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mł odzież   i  organizują  akcje  solidarnościowe…

jak  Dzień  Rodziny.

-  otwartość  na  nowe  środki  komunikacji  (masa  przekazywana  przez  telewizję,  przekazy  wideo)

-  szukaj  liderów  społ eczności  lokalnych  i  innych  wśród  viri  probati  i  mulieres  probatae,

-  organizować  oferty  dla  dzieci,  mł odzież y  i  mł odzież y  w  parafiach  i  poza  granicami

tylko  chrześcijanin  jest  chrześcijaninem  w  niebezpieczeństwie.

-  uznawać  i  wspierać  róż norodność  sł uż b  i  posł ug,  zarówno  wyświęconych,  jak  i  nie,  męż czyzn  i  kobiet,

Aby  przeanalizować  przyczyny  dystansu  wielu  ludzi  do  Kościoł a,  niezależ ny  urząd  mógł by  doradzić  Kościoł owi  powszechnemu  spojrzenie  

na  nasze  wewnętrzne  problemy  z  zewnątrz.  Musimy  zrestrukturyzować  społ eczność  i  hierarchię,  stać  się  bardziej  otwartymi  i  nie  bać  się  
zmian.  Nie  wolno  nam  zmieniać  gł ównego  przesł ania,  idei  mił ości  Boga  i  bliźniego,  ale  musimy  dostosować  środki,  by  nią  ż yć,  mówią  

parafie.  Zdaniem  mł odych  Kościół   musi  być  bardziej  obecny  w  społ eczeństwie  w  odniesieniu  do  tematów  dotyczących  gł ównego  przesł ania  
Kościoł a  (śmierć,  solidarność,  mił ość,  kwestie  ż ycia)  oraz  tematów  bież ących  wydarzeń.  Należ ał oby  unowocześnić  zasady  i  punkt  

widzenia  Kościoł a.  Aby  być  wiarygodnym,  Kościół   musi  zaakceptować  swoje  bł ędy  i  zadać  sobie  pytanie.  Niektórzy  uważ ają,  ż e  dogmaty  
i  pewne  tradycje  mogą  przyczynić  się  do  utraty  duchowości.

-

-  poproś  celebransów  o  opuszczenie  kościoł a  i  pozdrowienie  obecnych  po  mszy  parafian.

-

współ zawodnictwo  z  liturgią  eucharystyczną,  ale  jako  wł aściwy  element  modlitwy  Kościoł a.

czyta  się  Pismo  Święte,  modli  się  i  gdzie  na  końcu  najstarszy  (gr.  prezby)  lub  ten,  który  jest  najbardziej  szanowany  lub  ma  najwięcej

Kościół   musi  stać  się  prostszy,  skromniejszy,  mniej  martwić  się  o  pieniądze,  ale  nieść  przesł anie  Jezusa,  modlić  się  w  prosty  sposób  z  ludźmi,  

w  dzisiejszym  świecie,  mówią  parafie.

zaproś  uczestników  na  spotkanie  w  chórze  kościoł a,  aby  móc  asystować  „bardzo  blisko”  i  stworzyć

na  stronie…).

-  zachęcać  i  promować  ruchy  mł odzież owe,  tworzyć  zespoł y  teatralne,  chóry

kompetentni  męż czyźni  i  kobiety.

pastorzy/animatorzy  na  stał e  lub  w  niepeł nym  wymiarze  godzin,  mł odzi  lub  starzy.

-  dzień  Kościoł a  Luksemburskiego,  na  którym  wszyscy  mogli  się  spotkać:  pielgrzymka  +  piknik  +  msza,  trochę

parafie.

-  udostępniać  puste  kościoł y  na  dział alność  społ eczną.

-  poł ącz  parafie,  których  kościoł y  są  prawie  puste,  aby  więcej  osób  uczestniczył o  w  mszy:

-  zmniejszyć  liczbę  parafii,  tworząc  większe  i  bardziej  ż ywe  wspólnoty.

W  przypadku  dwóch  grup  wspólnota  musi  przejść  od  wertykalności  do  horyzontalności  w  odniesieniu  do  podział u  wł adzy.  Wspólnota  musi  

być  przeż ywana  jako  rodzina  braci  i  sióstr  o  równej  wartości  i  szacunku.  Musi  w  większym  stopniu  uwzględniać  róż norodność,  aspiracje  i  
potrzeby  oraz  sposób  ż ycia  wiarą.  Kościół   powszechny  musi  pozostać  gwarantem  jedności,  ale  diecezje  mogą  lokalnie  inkulturować  wiarę:  

konieczna  jest  decentralizacja.  Wedł ug  wspólnot  językowych  wspólnota  zaczyna  się  w  rodzinie.  On

Jeśli  chodzi  o  odpowiedzi  jednostek,  moż na  je  znaleźć  gł ównie  w  róż nych  propozycjach  i  twierdzeniach  grup  sformuł owanych  powyż ej.  

Należ y  jednak  dodać  jeszcze  kilka  pomysł ów  od  poszczególnych  osób:

poczucie  bycia  razem.

wł adzy  wypowiada  sł owa  Eucharystii  (Hauskirche).

-  rozpoznawać  i  wspierać  praktykę  liturgii  dzielenia  się  Sł owem  i  liturgię  godzin,  a  nie  w

pozwalają  na  rozwój  mał ych  społ eczności  domowych,  które  spotykają  się  na  wspólnym  posił ku,  podczas  którego

Kościół   powszechny

6
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Aktorzy  społ eczeństwa  obywatelskiego,  a  takż e  znaczna  liczba  grup  w  Kościele,  podkreślają  zniesienie  wszelkiej  
dyskryminacji,  wszelkiego  nierównego  traktowania  ludzi  ze  względu  na  ich  orientację  seksualną,  sytuację  ż yciową,  
narodowość,  kolor  skóry.

Kościół   potrzebuje  zmiany  spojrzenia  na  homoseksualizm,  otwarcia  się  na  mał ż eństwo  dla  wszystkich  i  
zniesienia  obowiązku  celibatu  dla  księż y.

Mł odzi  ludzie  w  szkoł ach  kł adą  nacisk  na  akceptację  każ dego  z  nich,  którą  powinien  dawać  Kościół   
powszechny  dla  rozwiedzionych  i  ż yjących  w  nowych  związkach  oraz  „rodzin  patchworkowych”.  Opowiadają  się  
za  równością  pł ci,  końcem  męskiej  dominacji  z  moż liwością  nał oż enia  większej  odpowiedzialności  na  kobiety  
i  udostępnienia  im  kapł aństwa.

Na  poziomie  komisji  i  ruchów  istnieje  napięcie  między  dwiema  rzeczywistościami  w  odniesieniu  do  roli/miejsca  
kobiet  w  Kościele:  z  jednej  strony  kobiety  zajmują  „centralne  miejsce  w  ż yciu  Kościoł a”,  uczestniczą  w  duż e  
liczby,  ale  z  drugiej  strony  są  „odł oż one  na  bok  na  poziomie  instytucji”.  Naboż eństwo  gł oszenia  powinno  być  
otwarte  dla  świeckich  (kobiety/męż czyźni).

Musimy  zadbać  o  to,  aby  pary,  rodziny  i  dzieci  był y  cenione  i  pozwalał y  im  na  jeszcze  bardziej  aktywny  udział .  
Aby  Kościół   mógł   realizować  swoje  przesł anie  w  świecie,  musi  znać  świat,  widzieć  świat  dzisiaj,  nie  zatracając  
się  w  moralizatorskiej  roli.

7

Machine Translated by Google



UDZIAŁ

Diecezja

8

Ku  przyszł ości

zwalczaj  poczucie  izolacji  poprzez  nawiązywanie  kontaktów  nie  tylko  z  ludźmi

spotkał .

wierni  powinni  mieć  również   moż liwość  wyraż ania  swoich  ż yczeń  dotyczących  nominacji  księż y  i  świeckich”.

-  przezwycięż enie  na  poziomie  obrzędów  sztywności  i  dystansu  w  stosunku  do  wierzących  (i  dzieci),  tak  aby

klerykalizm:  „To,  co  dotyczy  wszystkich,  musi  być  przez  wszystkich  dyskutowane.  „Konkretnie  to

-

-

rozdawanie  książ eczek  ukazujących  strukturę  mszy,  aby  wszyscy  mogli  zrozumieć  i  naśladować.

-  przyjąć  zasadę  pomocniczości  w  związku  z  wyzwaniami  na  poziomie  decentralizacji,  nawet

pielęgnuj  ducha  wspólnoty,  który  sam  sprawi,  ż e  będziesz  chciał   uczestniczyć,  tworząc  miejsca  i  chwile

Suisse).

Wedł ug  aktorów  w  komisjach,  ruchach,  grupach…  należ y  wziąć  pod  uwagę,  ż e  wiele  interpretacji  proponowanych  przez  Kościół   nie  jest  
już   zgodnych  ze  współ czesnym  ż yciem.  Dla  tych  aktorów  przyszł ość  Kościoł a  leż y  na  „poziomie  oddolnym”,  ale  wymaga  ona  również   
umiejętności  osobistych  od  odpowiedzialnych  chrześcijan:  ludzi  odważ nych,  gotowych  do  podejmowania  ryzyka  i  delegowania  
odpowiedzialności.  Należ y  zauważ yć,  ż e  to  wyzwanie  jest  skierowane  do  wszystkich  poziomów,  na  poziomie  lokalnym  i  diecezjalnym  
(nawet  powszechnym),  aby  osiągnąć  „prawdziwy  podział   wł adzy,  rzeczywisty  udział   świeckich,  w  szczególności  kobiet.  »   Dlatego  jest  to  
konieczne

po  prostu  ż ycie  parafialne:  kto  jest  kim,  kto  czym  się  zajmuje,  co  my  robimy  w  biurze,  zajęciach  itp…;  w
konkretnie  promuj  uczestnictwo,  umieszczając  ulotki  przy  wejściu  do  kościoł ów,  aby  wyjaśnić

jego  gł os  ma  taką  samą  wagę  jak  gł os  innych  czł onków  (zob.  organizacja  kościelna  w:

Zasada  pomocniczości,  jako  zasada,  która  znajduje  się  w  Kościele  na  poziomie  jego  nauki  społ ecznej,  jest  wymieniana  przez  kilka  grup,  
mł odzież   i  organizacje,  komisje...  i  podmioty  społ eczeństwa  obywatelskiego  jako  kluczowa  odpowiedź  na  niektóre  z  ponad  gł ównymi  
wyzwaniami.  Zgodnie  z  ich  stanowiskiem  waż ne  jest,  aby  ukonkretnić  je  w  Kościele  na  wszystkich  poziomach  poprzez  stworzenie  
moż liwości  współ decydowania.

dla  zadania).  Wiedza  sprawia,  ż e  rozumiesz  problemy  i  sprawia,  ż e  chcesz  bardziej  brać  w  tym  udział

równych  męż czyznom  i  kobietom  w  róż nym  wieku,  fachowców  i  wolontariuszy),  z  których  czyni  kapł an

-  otwarte  kościoł y,  aby  wierni  zawsze  czuli  się  w  kościele  mile  widziani  i  jak  u  siebie  w  domu.  Więc  moż emy

ponieważ   rozumiemy,  co  to  jest.  Uczestnictwo  musi  zostać  na  nowo  wyuczone  i  tym  samym  wzbudzić  chęć  uczestnictwa.

-  zaakcentować  wagę  formacji  wiernych  jako  kluczowego  elementu  na  poziomie  uczestnictwa  (jak

-  dąż enie  do  struktur  decyzyjnych,  które  dają  lokalną  wł adzę  „komitetowi” (skł adanemu  oddzielnie)

kwestie  merytoryczne,  organizacyjne  i  polityczne.
ale  takż e  społ eczności,  które  wspólnie  angaż ują  się  w  dyskusję  i  podejmowanie  decyzji

sł uż yć  mał ym  grupom,  aby  mogł y  rozwijać  swoje  ż ycie.

-  ponowne  ukierunkowanie  misji  kapł ana  „jest  prowadzenie  do  Jezusa  i  sł uż enie  wspólnocie”.

liturgia  staje  się  bardziej  ż ywa.

profesjonaliści  i  biskup.  W  tym  kontekście  podkreśla  się,  ż e  wszystkie  funkcje  zarządzania  muszą:
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Dla  mł odzież y  w  szkoł ach  jest  to  konieczne

-  tworzyć  kryteria  oceny  w  celu  sprawdzania  w  regularnych  odstępach  czasu,  indywidualnie  i  zbiorowo,  gdzie

-  dokonać  przeglądu  zalet  istniejących  struktur:  czy  są  one  konieczne?  Jaki  obraz  dajemy?

-  uważ aj,  aby  zachować  prostotę,  modlić  się  prosto,  pozostawać  otwartym  na  ludzi  i  mieć  zaufanie  do  wsparcia  Ducha  Świętego

nadmierna  hierarchia”.

sporządź  spis  dostępnych  talentów,  aby  sprawdzić,  czy  wszyscy  są  aktywni  zgodnie  z  ich

cyfrowy.

-  unikać  akumulacji  mandatów.  Wł adza  sama  w  sobie  nie  jest  zł a,  ale  musi  być  kontrolowana  i  ograniczona  w

-  stworzenie  moż liwości  dialogu  i  współ pracy  z  wierzącymi  w  Kościele.

-  skupić  się  intensywnie  na  przekazywaniu  wiary,  zamiast  poświęcać  cał ą  uwagę  potrzebom

i  widoczne.  W  tym  kontekście  kł adzie  się  nacisk  na  znaczenie  podejmowania  decyzji  (w  komisjach  i

zanim :

-  znaleźć  nowy  sposób  bycia  ze  sobą,  zadbać  o  skromne  zarządzanie  wł adzą  i

muzyka  i  wspieranie  dzielenia  się  tekstami  biblijnymi  w  celu  korzystania  z  aktywnych  i  ż ywych  naboż eństw  religijnych,  oraz

Dla  parafii  jest  to  konieczne

Dla  czł onków  grupy  Administracji,  Szkoleń  i  Konsultingu  waż ne  jest,  aby:

Wspólnoty  językowe  chciał yby  wznowić  duszpasterstwo  międzywspólnotowe,  czy  to  między  samymi  wspólnotami  językowymi,  czy  też   między  
parafiami.  Od  czasu  zaćmienia  SESOPI  (Sł uż ba  społ eczno-duszpasterska  intercommunautaire)  zauważ yli  brak  szkolenia  w  zakresie  

międzykulturowości  wśród  księż y  i  asystentów  duszpasterskich.  Niezbędne  był oby  takż e  utworzenie  nowych  posł ug,  które  był yby  
odpowiedzialne  za  świeckich,  którym  Biskup  udzielił   mandatu.

jesteśmy  w  duchu  komunii,  partycypacji  i  misji,  aby  wreszcie  inwestować  w

konto  i  lepiej  dystrybuowane.

mł odzi  ludzie  mogą  wymyślać  pomysł y,  wdraż ać  je  i  podejmować  decyzje.

-  brać  pod  uwagę  fakt  zmiany  społ ecznej  i  promować  zobowiązania  projektowe  (istnieje  tendencja)

-

na  zewnątrz?

Uczestnicy  na  poziomie  grup  mł odzież owych  proszą  o  zorganizowanie  

większej  liczby  zajęć  poza  Mszami,  aby  wzmocnić  więź  między  róż nymi  ludźmi.

Święty.  Musimy  zaakcentować  świadomość  wartości  modlitwy.

talenty.  Generalnie  trzeba  uważ ać,  jak  inwestować  czas,  nie  wolno  się  niepotrzebnie  męczyć

-  stworzenie  forum  dialogu  i  wymiany  dostosowanego  do  aktualnej  sytuacji,  gł ównie  w  formacie

porady)  przed  podjęciem  decyzji.

materiał y  i  dziedzictwo  religijne.

-  znieść  hierarchię  i  redystrybuować  uprawnienia  (ż adnych  stanowisk  bez  wyborów),  aby  przeciwdział ać  „linkowi

czas.

Na  poziomie  odpowiedzi  jednostek  znajdują  się  one  w  duż ej  mierze  również   w  róż nych  propozycjach  i  postulacjach  sformuł owanych  

powyż ej.  Warto  dodać  jeszcze  kilka  wł oż onych  pomysł ów

-  stworzyć  trwał e  i  stabilne  struktury  synodalne,  aby  w  konkretny  sposób  rozszerzyć  podejście  synodalne

rozpoznać  i  zmniejszyć  przepaść  między  społ eczeństwem  a  Kościoł em,  dostrzec  potrzeby  ludzi.

mniej  surowe  rytuał y.

mandatów.

-

generalnie  angaż ować  się  w  konkretne  projekty).

-  zachęcanie  do  udział u  w  celebracji  Mszy  św.  poprzez  mówienie  innym  „językiem”,  posł ugując  się  innym

-  zorganizowanie  pielgrzymki  do  Rzymu  przy  większym  zaangaż owaniu  mł odzież y.

troska  o  współ pracowników  poprzez  praktykowanie  szacunku,  zachęty  i  tworzenie  atmosfery  radości  i  zaufania.

wolontariusze.  Należ y  lepiej  uwzględniać  ludzkie  umiejętności  pracowników  i  wolontariuszy

-  zorganizowanie  festiwalu  dla  mł odzież y  (patrz  takż e  projekt  „Wellenbrecher”  diecezji  Würzburg),  gdzie

9
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Dla  aktorów  w  komisjach,  ruchach,  grupach…  jest  to  konieczne

pomiń  ludzi.

-  Wspólnota  Kościoł a  musi  być  w  stanie  utoż samiać  się  z  hierarchią,  aby  przetrwać  jako  wspólnota.  On

proszą  kapł ana,  czego  mogą  dokonać  zaangaż owani  męż czyźni  i  kobiety.

często  tak  był o  w  przeszł ości.

ludzie  ze  społ eczności.

obowiązkowe,  aby  zreformować  moralność  seksualną,  aby  otworzyć  sposoby  uczestnictwa.  Musisz  poruszać  się  zdecydowanie

-  tworzyć  nowe  ministerstwa  w  celu  przeciwdział ania  klerykalizmowi.

-  rozwijać  kulturę  informacji  zwrotnej  na  róż nych  poziomach  w  kościoł ach.

wolontariusze.

-  znieść  obowiązek  celibatu  dla  księż y.

-  rewizja  „starych  dogmatów”,  takich  jak  o  nieomylności  papieskiej.

Usł ugi  kościelne.  Współ pracownicy  tej  usł ugi  powinni  następnie  spróbować  wyjaśnić,  pogodzić  i  wypracować

gdzie  jego  gł os  ma  taką  samą  wagę  jak  innych  czł onków.  Komitet  ten  powinien  skł adać  się  oddzielnie

-  wprowadzić  zmiany  w  prawie  kanonicznym:  poł oż yć  kres  dwóm  „stanom” (wyświęconym  i  świeckim).

-  szerzej  otworzyć  posł ugę  przepowiadania  w  ramach  celebracji  świeckim  męż czyznom  i  kobietom.

-  stworzenie  biura  skarg,  do  którego  chrześcijanie  (męż czyźni  i  kobiety,  księż a  i  świeccy)  mogą

-  zaspokojenie  pragnienia  równego  traktowania  wszystkich  ochrzczonych.  Wezwanie  do  wzięcia  odpowiedzialności  za

hierarchia  musi  zatem  przemyśleć  samą  siebie  i  zorientować  się  w  przyszł ość.  Przesł anie  Boga  musi  pozostać  w  centrum,  bez

-  miej  odwagę  otworzyć  się  na  kreatywność,  fantazję,  wiedzę,  aby  oddać  wiarę  w  sł uż bę  „stworzenia”

Kościół   powszechny  O  

zasadę  subsydiarności,  szeroko  prezentowaną  na  poziomie  diecezjalnym,  prosi  się  oczywiście  takż e  Kościół   powszechny  w  
związku  z  problemem  nadmiernej  więzi  hierarchicznej.  W  związku  z  tym  ż ąda  się,  aby  Kościół   powszechny  i  jego  organy  
zarządzające  dział ał y  zgodnie  z  zasadą  pomocniczości  i  przejrzystości  w  celu  odejścia  od  „sakralizacji  wł adzy  i  wł adzy,  kontroli  
i  dominacji”.  Wedł ug  kilku  grup,  synodalność  nie  powinna  stać  się  środkiem  eksponowania  fasady  uczestnictwa.  Musi  stać  się  
trwał ym  stylem  Kościoł a.  W  tym  kontekście  konieczne  będzie  również   ponowne  przemyślenie  interakcji  między  Kościoł em  
powszechnym  a  Kościoł em  lokalnym.  Zasada  pomocniczości  musi  dyktować  tę  równowagę  między  niezbędną  jednością  dogmatu  
i  wiary  oraz  uwzględnienie  sytuacji  lokalnej.  Jedną  z  dróg  mogł oby  być  nadanie  konkretnej  struktury  synodalnej  na  poziomie  
Kościoł a  lokalnego  i  powszechnego,  ale  poprzez  ponowne  zdefiniowanie  ich  roli  i  wł adzy  decyzyjnej.

-  uwzględnić  potrzebę  nowego  języka,  porzucenie  wymogów  administracyjnych  i  prawnych

-  ż e  przy  mianowaniu  nowego  biskupa  jak  największa  liczba

-  zarządzanie  parafiami  (finansowo  i  ekonomicznie)  przez  kompetentnych  świeckich.  Zbyt  wiele  zadań

-  upewnij  się,  ż e  nowe  impulsy  nie  utknęł y  w  konstrukcjach,  jak  to  był o  za  duż o

ku  przyszł ości  zamiast  pozostawać  z  przeszł ością.

równej  liczby  męż czyzn  i  kobiet  w  róż nym  wieku,  profesjonalistów  (wynajmowanych  i  opł acanych  przez  Kościół ),  oraz

-  przyjąć  zasadę  decentralizacji  struktur  wobec  parafii.

rozwiązanie  z  zainteresowanymi  osobami.

Wedł ug  parafii  Kościół   powszechny  musi  -  

reformować  struktury,  aby  integrować  kobiety  poprzez  powierzanie  im  obowiązków,  znieść  celibat

-  zapewnić  kobietom  dostęp  do  kapł aństwa.

zwracają  się  do  siebie,  gdy  są  w  rzeczywistym  lub  domniemanym  konflikcie  z  osobą  z  parafii,  urzędnikiem  lub

jako  świadek  Chrystusa  jest  na  ogół   proszony.

-  przyjąć  modele  jak  w  Szwajcarii  i  przekazać  wł adzę  lokalną  „komitetowi”,  którego  czł onkiem  jest  ksiądz  i

(kanoniczny)  na  rzecz  propozycji  opartych  na  Ewangelii  i  ż yczliwego  przyjęcia.

coś  nowego”,  zamiast  zaciekł ej  obrony  tego,  co  istnieje.
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Ku  przyszł ości

Kościół   musi  zaproponować  inny  model  niż   obecny  model  dominujący,  hedonistyczny  i  indywidualistyczny.  Wśród  środków,  
którymi  powinien  posł ugiwać  się  Kościół   w  tym  dialogu  ze  społ eczeństwem,  sugeruje  się  rozwój  ekspresji  artystycznej  (zwł aszcza  
sztuk  plastycznych  i  muzycznych).

Współ praca  z  innymi  religiami

Dla  niektórych  mł odych  ludzi,  zwracając  uwagę  na  aktorów  w  społ eczeństwie,  Kościół   nie  powinien  angaż ować  się  w  decyzje  
polityczne  i  gospodarcze:  powinien  raczej  czerpać  inspirację  z  otaczającego  go  świata,  aby  nie  kurczowo  trzymać  się  
„nieprzystosowanych  do  tradycji  świeckich  dzisiejszego  społ eczeństwa”  i  promować  wł ączenie  wszystkich  czł onków  społ eczności.

Dla  wszystkich  grup,  które  wypowiadał y  się  w  tym  wyzwaniu,  należ y  wzmocnić  dialog  z  innymi  religiami,  szczególnie  w  obszarach  
ż ycia  codziennego,  dział ań  społ ecznych  i  zaangaż owania  obywatelskiego,  skupiając  się  raczej  na  wspólnych  wartościach  niż   na  
róż nicach.  Dialog  międzyreligijny  jest  doświadczany  jako  wzajemne  wzbogacanie  przekonań.  Znajomość  drugiego  moż e  usunąć  
nasz  strach  i  wycofanie,  a  nawet  agresję.  Dialog  w  prawdzie  musi  takż e  umoż liwiać  uświadomienie  sobie  wł asnej  toż samości,  
pozostając  jednocześnie  otwartym  na  drugiego.  W  tym  sensie,  jeśli  chodzi  o  kwestię  kobiet,  Kościół   mógł by  zasięgnąć  opinii  
Kościoł ów  chrześcijańskich,  które  wyświęcił y  kobiety.

I  odwrotnie,  podmioty  społ eczeństwa  obywatelskiego  oczekują  silniejszej  interakcji  z  Kościoł em  i  chcą,  aby  zachował   „otwartość  i  
proaktywność  w  wymianie  i  współ pracy  z  polityką  i  społ eczeństwem  obywatelskim”,  aby  spotykał   się  z  innymi  podmiotami  w  
społ eczeństwie  i  aby  bardziej  uczestniczył   w  pozakościelnych  inicjatywy  tych  ostatnich.

Współ praca  ze  społ eczeństwem

Współ pracownicy  struktur  diecezjalnych  uważ ają,  ż e  uczestnicząc  w  otaczającym  go  społ eczeństwie,  Kościół   musi  dbać  o  
zachowanie  swojej  toż samości,  a  nawet  odważ yć  się  zająć  swoją  pozycję  wobec  naszych  współ obywateli.  Jeśli  hierarchia  przyjmuje  
na  siebie  odpowiedzialność,  wzmacnia  poczucie  przynależ ności  i  zachęca  wiernych  do  codziennego  dawania  świadectwa  swojej  
wiary,  gdziekolwiek  się  znajdują.  Musi  pamiętać  o  fundamentalnych  wartościach  i  prawie  Chrystusa,  pozostając  jednocześnie  
wiarygodną,  otwartą  na  świat  i  uważ ną  na  swoich  czł onków.  Kościół   musi  być  takż e  wzorem  poprzez  dział ania  społ eczne,  
charytatywne  i  ekologiczne,  unikając  hipokryzji.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  Kościół   luksemburski  musi  być  Kościoł em  gościnnym,  zdolnym  do  empatii,  przede  wszystkim  wobec  
najsł abszych  i  najbardziej  kruchych  oraz  obejmującym  na  poziomie  wierzących  wszystkie  ich  talenty,  w  szczególności  poprzez  
docenienie  międzykulturowości  i  wielojęzyczności,  które  są  szczególnym  bogactwem  Luksemburg.  W  ramach  grupy  administracyjnej,  
szkoleniowej,  doradczej  pojawia  się  pomysł   stworzenia  przemyślanego  projektu  duszpasterskiego,  który  rozwijał by  się  z  czasem  z  
oficjalnymi  organami  monitorującymi  diecezję.

Za  bardzo  waż ną  uznano  współ pracę  ze  społ eczeństwem.  Wszystkie  grupy  wyraził y  swoje  poglądy  na  ten  temat  iw  sposób  
obszerny.  Rzeczywiście,  Kościół   jest  częścią  społ eczeństwa,  musi  umieć  dawać  przykł ad  Chrystusa,  nie  prowadząc  do  budowania  
świata  równoległ ego.
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Partie  polityczne  i  społ eczeństwo  obywatelskie  powoł ują  się  na  zaangaż owanie  na  rzecz  pokoju,  sprawiedliwości  społ ecznej,  lepszej  
dystrybucji  bogactwa,  szczególnie  w  kontekście  róż nic  między  Pół nocą  a  Poł udniem  na  poziomie  globalnym,  poszanowania  praw  
czł owieka  i  mniejszości  oraz  zrównoważ onego  rozwoju.

homofobia,  molestowanie  dzieci,  napaść  seksualna,  wykorzystywanie  seksualne,  marginalizacja  mniejszości,  naduż ycie  wł adzy  i  seksizm  
oraz  walka  o  sprawiedliwość  klimatyczną,  bezpieczeństwo  kobiet,  nie  wspominając  o  konkretnym  wsparciu  dla  potrzebujących  i  cierpiących.

pragnienie  uczestniczenia  w  ż yciu  Kościoł a,  ponieważ   widzą  w  nim  moż liwość  przeż ycia  wzbogacającej  przygody.  Dla  tego

Generalnie  misja  polega  na  opuszczeniu  wł asnej  strefy  komfortu  i  wyjściu  poza  mury  Kościoł a.  Dlatego  konieczne  jest  wykazanie  się  
odwagą,  a  moż na  to  zrobić  dopiero  po  zbudowaniu  solidnej  komunii,  w  której  zakotwiczone  jest  uczestnictwo.

razy  omawiać  Biblię.  Kościół   powszechny  musi  gł osić  Ewangelię  bez  lęku,  a  Kościół   lokalny  musi  odwoł ywać  się  do  niej  we  wszystkich  
swoich  dział aniach.

obowiązków  i  kar,  katecheza  musi  być  zdecydowanie  pozytywna  i  motywująca,  aby  dać  mł odym  ludziom”

Nic  dziwnego,  ż e  mł odzi  ludzie  konfrontują  się  z  wartościami,  z  którymi  stykają  się  na  co  dzień:  walką  z  rasizmem,

Ewangelizacja /  dzielenie  się  ewangelią

Pomimo  pozytywnych  przykł adów  w  parafiach,  szkoł ach  i  instytucjach  kościelnych,  pozostaje  wyzwanie,  które  należ y  podjąć,  aby  
zakotwiczyć  wymiar  Laudato  si!  na  miejscu,  w  parafiach,  komitetach,  instytucjach  itp.

Kościół   musi  poświęcić  więcej  energii  budzeniu  wiary  i  formacji  chrześcijańskiej,  gł ównie  mł odych  ludzi  –  bo  to  oni  są  przyszł ością  naszego  
Kościoł a  –  poprzez  autentyczny  język  i  konkretne  dział ania.  daleko  do  mówienia

tolerancja,  przejrzystość,  zachowanie  stworzenia,  sprawiedliwość,  przekazywanie  wiary  i  diakonia.
Chrześcijanin  na  polach  braterstwa.  Woł ają  o  mił ość,  zrozumienie,  przebaczenie,  szacunek,

Ż ycie  codzienne  mł odych  ludzi

silne  zaangaż owanie:  wyzwania  społ eczeństwa  jako  cał ości,  takie  jak  zmiany  klimatyczne  i  zanikanie  gatunków,  wymagają  odpowiedzi  ze  
strony  wszystkich  podmiotów,  w  tym  Kościoł a.

Aktorzy  kościelni  mniej  na  ten  aspekt  zwracali  uwagę,  podczas  gdy  mł odzież   i  społ eczeństwo  obywatelskie,  odpowiednio  niektóre  komisje,  
bardzo  go  podkreślał y.  W  ten  sposób  formuł ują  prośbę  skierowaną  do  aktorów

każ dy  sytuuje  je  na  poziomie  tego,  czym  gł ównie  ż yje.  W  ten  sposób  parafie  przytaczają  więcej  wartości  mił osierdzia”.

Oprócz  komunikacji  zewnętrznej  należ y  również   wziąć  sobie  do  serca  komunikację  wewnętrzną:  jak  sł uchać,  jak  radzić  sobie  z  konfliktami,  
jak  zachęcać  do  uczestnictwa  itp.

We  wszystkich  grupach  widzimy,  ż e  wartości  są  zarówno  komplementarne,  jak  i  bardzo  zróż nicowane,

Musimy  nadać  „twarz”  Kościoł owi  i  zainwestować  w  pozytywną  komunikację.  W  tym  kontekście  warto  zauważ yć,  ż e  „studenci  sł yszą  o  
Kościele  w  radiu  tylko  podczas  nadzwyczajnych  wydarzeń  lub  w  związku  z  poważ nymi  wydarzeniami  i  odkryciami.  »

Środowisko  (Laudato  si')

Kościół   musi  komunikować  się  otwarcie,  traktując  poważ nie  obawy  ludzi,  zachowując  przy  tym  dyskrecję  co  do  tego,  co  jest  mu  powierzone  
poufnie.  Musi  być  obecny  w  mediach  i  za  ich  pośrednictwem,  w  tym  w  sieciach  społ ecznościowych.

Wartości

tradycyjne  nieoceniające.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  następuje  przejście  od  wartości  moralnych  do  wyzwań  społ ecznych,  przy  jednoczesnym  wzmocnieniu  wewnętrznie  
wartości  wiarygodności,  przy  zał oż eniu  wł asnej  toż samości,  integralności  i  wartości  chrześcijańskich.

Komunikacja

mocno  w  wartościach  Ewangelii.

Nasza  wiara  musi  wyraż ać  się  poprzez  nasze  czyny,  nasze  sposoby  ż ycia,  poprzez  Kościół   bardziej  skoncentrowany  na  osobie  Jezusa  
Chrystusa,  Jego  nauczaniu,  Jego  sposobie  dział ania,  aby  urzeczywistniać  Lud  Boż y  w  ruchu.  Musimy  gromadzić  się  wokół   Sł owa,  
przekazywać  je,  szkolić  się,  aby  je  rozumieć,  tł umaczyć  i  dostosowywać  do  wszystkich  odbiorców,  tworzyć  miejsca  i

tak,  musisz  nawiązać  z  nimi  osobistą  relację,  sł uchać  ich,  powierzać  im  obowiązki  i  ufać  im,  dostosowywać  się  do  ich  sposobu  komunikowania  
się,  zwł aszcza  za  pośrednictwem  sieci  społ ecznościowych,  szkoląc  ich
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-  Przemyśl  diecezję  bardziej  jako  Kościół   wolontariuszy.

cele,  które  sobie  wyznaczyliśmy.

Tworzenie

Muszą  dostrzec,  ż e  mogą  czuć  się  swobodnie  w  poszukiwaniu  i  przeż ywaniu  swojej  duchowości  chrześcijańskiej  w  róż nych  
formach  we  wspólnotach  Kościoł a.  Wszystko  to  obejmuje  proces  duchowych  i  etycznych  poszukiwań,  refleksji  teologicznej  i  
praktyki.  W  tym  sensie  chodzi  o  zróż nicowanie  rodzajów  zgromadzeń  wiernych  (modlitwa,  Lectio  Divina,  róż aniec,  Godzinki,  
Liturgia  Sł owa,  modlitwa  z  Taizé)  w  celu  zróż nicowania  środków  wspólnej  modlitwy,  a  nie  polegać  na  księdzu.  Te  nowe  
inicjatywy  i  formy  wspólnej  modlitwy  należ y  pozostawić  inicjatywie  społ eczności  lokalnych,  a  nie  narzucać  je  hierarchii.  Jedną  
z  sugestii  jest  stworzenie  regularnych  dni  refleksji  w  każ dej  wspólnocie,  aby  ponownie  skupił y  się  na  przesł aniu  Ewangelii  i  
znalazł y  swoją  jedność  pomimo  róż norodności  lub  ducha  rywalizacji.

-  Opracuj  repozytorium  z  kryteriami,  pozwalające  w  regularnych  odstępach  czasu  weryfikować  zgodność  i  jakość

Wspólnoty  językowe  wymagają  towarzyszenia  duchowego  i  szczególnej  opieki  duszpasterskiej.  W  szczególności  mają  poczucie  
i  doświadczenie  braku  duchowego  towarzystwa  niektórych  kapł anów.  Generalnie  ż ąda  się,  aby  Kościół   nie  koncentrował   się  
na  pieniądzach  i  administracji:  kapł an  powinien  być  uwolniony  od  pewnych  praktycznych  zadań,  które  go  pochł aniają  i  
uniemoż liwiają  sł uchanie  ludzi.

kilka  propozycji.
-  Stworzyć  prawdziwy  projekt  duszpasterski  dla  diecezji.  Polegaj  na  diecezjalnej  radzie  duszpasterskiej,  aby  wystartować

Mile  widziana  był aby  większa  interaktywność.  Poż ądane  są  oferty  alternatywne,  takie  jak  10-minutowa  modlitwa  (chwila  
wspólnej  modlitwy  z  kilkoma  modlitwami,  czytanie  Ewangelii  i  chwila  dzielenia  się).  Poż ądana  jest  katecheza  dla  wszystkich  
grup  wiekowych.

-  Ustal  czas  na  dyskusję  i  wymianę  zdań  zamiast  homilii.

Ewangelia  musi  być  przekazywana  nie  tylko  przez  przemówienia,  ale  przez  konkretne  ż ycie.  Musimy  dawać  przykł ad  w  
dział aniu.  Kazania  powinny  być  blisko  ludzi  z  praktycznymi  pomysł ami  na  codzienność.

Konkretne  sugestie  dotyczące  diecezji  został y  przedstawione  przez  osoby  indywidualne  na  poziomie  kwestionariuszy,  a  które  
nie  został y  jeszcze  zaproponowane  w  tej  formie  przez  grupy:

Poza  formacją  do  wartości  chrześcijańskich  istnieje  wezwanie  do  formowania  w  komunikacji  i  uczestnictwie.  Proponowane  
zmiany  operacyjne  wymagają  zatem  formacji  do  „bycia  razem”  zgodnie  z  duchem  Synodu.

Modlitwa/duchowość

-  Kazanie  takż e  jako  katecheza,  bo  wiedza  biblijna  zanika.

Pomoc  udzielana  potrzebującym  jest  tradycyjną  wartością  chrześcijańską,  którą  należ y  pielęgnować  i  rozwijać  zgodnie  z  
grupami,  aw  zamian  pomoc  ta  przybliż a  do  wiary  i  ją  karmi.  Konkretnie  opiera  się  gł ównie  na  wsparciu  osób  ż yjących  w  
ubóstwie,  przyjęciu  i  integracji  uchodźców  oraz  spójności  społ ecznej.

Trzeba  będzie  sprostać  wyzwaniom  na  kilku  poziomach.  Rodzice  powinni  być  bardziej  zaangaż owani  w  katechezę;  zapewnić  
przyszł ym  katechetom  odpowiednie  wynagrodzenie;  promować  szkolenia  teologiczne.  Konieczne  jest  dobre  wyszkolenie  w  
róż nych  dziedzinach  (nauki  ścisł e,  ekonomia,  aspekt  humanitarny).  Niezbędne  jest  szkolenie  tych,  którzy  pracują  w  
przekazywaniu  przesł ania  Boga  (np.  czytelników).

-  Grupy  do  dzielenia  się  Sł owem  Boż ym.

-  Katecheza  dla  wszystkich  grup  wiekowych,  fakultatywna  nauka  religii  w  szkoł ach.

Zaangaż owanie  humanitarne  i  społ eczne

Tak  więc  katecheza  dla  wszystkich  grup  wiekowych,  nawet  fakultatywna  nauka  religii  w  szkole  jest  wymagana  przez  grupę  
bierzmowanych.  Kształ cenie  na  kapł ana  powinno  być  otwarte  dla  kobiet.

Wyzwania  formacyjne  zainspirował y  wiele  grup.  Jest  to  z  pewnością  temat  bliski  ich  sercom  i  czujemy,  ż e  grupy  chcą  dać  im  
bezpośredni  kontakt  z  ich  przeż ytymi  doświadczeniami  i  nadziejami  na  przyszł ość.
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-  Twórz  miejsca  i  momenty  spotkania.

-  Tworzenie  ż ł obków  katolickich.

wielojęzyczność  w  Luksemburgu.

Encyklika  Laudato  si'  mogł aby  sł uż yć  nie  tylko  jako  punkt  wyjścia  do  zrównoważ onego  rozwoju,  ale  takż e  jako  źródł o  inspiracji  dla  

Kościoł a  do  refleksji  nad  innymi  tematami,  a  tym  samym  do  konstruktywnej  i  krytycznej  postawy.  Jest  to  kwestia  oparcia  pozycjonowania  

Kościoł a  dzisiaj  (na  przykł ad  na  tematach  takich  jak  pł eć,  seksualność,  filantropia  itp.),  aby  rozpoznać  ślady  Boga  w  przyszł ości,  która  jest  
ponownie  profilowana.  Kościół   musi  zastąpić  wymagania  Kościoł a  nauczającego  wymaganiami  Kościoł a  uczącego  się.

-  Propozycja  wł ączenia  do  mas  większej  liczby  Portugalczyków  i  Wł ochów,  aby  odzwierciedlić  specyfikę

-  Tworzenie  katolickich  obozów  wakacyjnych  dla  dzieci  i  mł odzież y.

Wewnętrznie  uczestnicy  wzywają  Kościół   do  zrewidowania  swojego  nauczania,  prawa  wewnętrznego,  rytuał ów,  a  nawet  sakramentów:  dąż ą  

do  zbudowania  pomostu  między  ewangelicznym  przesł aniem,  które  musi  gł osić,  a  konkretnym  ż yciem  ludzi.

Przejrzyste,  a  przede  wszystkim  nieprzejednane  zarządzanie  wszelkimi  formami  naduż yć  to  nowe  ż ądanie  ze  strony  dwóch  trzecich  grup.  
Obejmuje  to  również   element  prewencji.

-

-  Ustaw  krzesł a  w  kręgu,  aby  zwiększyć  poczucie  wspólnoty.

-  Zbieraj  się  w  kościoł ach  zgodnie  z  wielkością  aktualnej  społ eczności.

beton  wiernych.

Kościół   powszechny

-

Zaproszenie  przybyszów  lub  wizyty  domowe  tych  ostatnich  w  celu  większego  zainteresowania  ż yciem

-  Przyjęcie  parafii  siostrzanej  z  obcego  kraju  (sponsorowanie).

-  Zorganizuj  w  parafii  dzień  duchowy,  w  którym  dorośli  i  dzieci  znajdą  pokarm  duchowy.

-  Spotkania  przed  i/lub  po  Mszy  św.

-  Przemyśl  relację  między  misją  a  ewangelizacją

-  Przyjęcie  przy  wejściu  do  kościoł a  przez  komitet  powitalny  (świeckich  lub  duchownych)  podczas  każ dej  uroczystości.

-  Brakuje  wkł adu  Duszpasterstwa  Rodzinnego .

Oferta  Fair-Trade-kawa/brunch.

-  Ż yć  we  wspólnocie  dóbr  (jak  pierwsi  chrześcijanie).

potwierdzonych  mł odych  ludzi,  zmarł ych),  ż ycie  wspólnoty  musi  mieć  twarze.

-  Stwórz  chrześcijańskie  księgarnie  w  Luksemburgu  i  zwiększ  dostępność  biblioteki  Centrum  Jeana  XXIII.

Wśród  poszczególnych  wkł adów  jedna  z  nich  wyróż niał a  się  tym,  ż e  zawierał a  petycję  z  prośbą  o  nadanie  Maryi  Dziewicy  tytuł u  
„Współ odkupicielki”.  W  towarzyszącym  mu  liście  autor  przywoł uje  powrót  do  wiary,  do  dogmatów,  do  pielgrzymek,  do  sakramentów,  do  

zachowania  dyscypliny  kościelnej  w  zakresie  dostępu  do  kapł aństwa,  moralności  seksualnej  i  zachowania  tradycyjnego  katechizmu.

-  W  budynku  kościoł a  wspólnota  musi  być  widoczna  (nazwiska  ochrzczonych,  komunikujących  się,
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jest  wspomniany.

tylko  w  przypadku  zagroż enia  ż ycia).  Przypadek  Kościoł a  w  Szwajcarii,  który  mógł by  sł uż yć  za  wzór,

świat  musi  być  również   dyskutowany  przez  wszystkich”,  wypada  nie  tylko  dyskutować
-  Oprócz  tekstu  na  s.  8  dotyczącego  zasady  pomocniczości  „Co  dotyczy  wszystkich”

jest  również   sformuł owane,  ż e  świeccy  mogą  udzielać  sakramentu  chrztu  (nie

Podczas  prezentacji  podsumowania  podejścia  synodalnego  podczas  zgromadzenia  synodalnego  11  lipca  2022  
r.  w  kaplicy  É cole  Sainte-Sophie  w  Luksemburgu  zgł oszono  następujące  prośby:

„do  końca”  i  udzielać  im  sakramentu  chorych  (pod  nieobecność  kapł ana).  Wymóg
wymaga  się,  aby  osoby  świeckie  (kobiety  i  męż czyźni)  mogł y  towarzyszyć  chorym

Upraszanie

do  przekształ cenia.

-  Podkreśla  się  znaczenie  duszpasterstwa  osób  starszych  i  umierających.  W  tym  kontekście

Podziękowania  skierowano  takż e  do  konkretnych  osób  w  Kościele  i  diecezjalnego  zespoł u  synodalnego  za  
opracowanie  syntezy.

gorszy.

Wyraż ono  kilka  ż yczeń  uczestników:  zobowiązać  się  jako  Kościół   jeszcze  bardziej  na  rzecz  rodzącego  się  
ż ycia,  pracować  bardziej  w  sieci  w  dekanatach  i  z  archidiecezją,  wspierać  i  rozwijać  lokalne  wspólnoty  pod  
nieobecność  księż y,  pł acić  szczególną  troska  o  rodziny  i  kobiety  w  celu  wychowania  chrześcijańskiego  dzieci  
i  wspólne  ż ycie,  sł uchanie  mł odych  i  sł abych,  nie  zapominanie  o  wycinkach  średniowiecza  (między  mł odymi  
i  starszymi)  w  refleksji,  pozostawanie  jako  Kościół   w  dialogu  ze  społ eczeństwem,  aby  w  centrum  naszych  
trosk  postawić  przekaz  wiary  i  sł owa  Chrystusa,  aby  w  ten  sposób  wspierać  wiernych  potrzebujących  wsparcia.

„Muszę…”,  aby  podkreślić,  ż e  każ dy  jest  odpowiedzialny  i  jest  elementem  Kościoł a,  który  potrzebuje

Ż yczenia  i  podziękowania

osób  zatroskanych  i  sł uchających  zarówno  najmł odszych,  jak  i  tych  na  wyż szym  poziomie

ż e  wyraż enie  „Kościół …”,  uż yte  w  wielu  miejscach  w  tekście,  należ y  rozumieć  jako:
-  Wreszcie,  poż ądana  jest  korekta  dokumentu  w  sensie  rozliczalności,  aby:

Reakcje  uczestników  na  prezentację  podsumowania  podejścia  synodalnego  podczas  zgromadzenia  synodalnego  
11  lipca  2022  r.  w  kaplicy  É cole  Sainte-Sophie  w  Luksemburgu

poziom.  Należ y  pamiętać  w  tym  kontekście,  ż e  każ da  hierarchia  musi  sł uż yć
razem,  ale  podejmować  na  każ dym  poziomie  decyzje,  które  moż na  podjąć  na  tym  samym

15

Machine Translated by Google



Perspektywy:  co  teraz?

Niektórzy  sł yszą  o  Jezusie  tylko  na  lekcjach  katechizmu  iz  proboszczem,  ale  często  tęskni  za  sztafetą  w  rodzinie.  Na  
ogół   proszą  Kościół ,  aby  był   wzorowy  w  swoich  dział aniach,  aby  zachować  spójność  z  zapowiadanym  przesł aniem.  
Jest  przez  nich  wezwana  do  pracy  nad  swoją  autentycznością,  a  takż e  do  przyjmowania  Sł owa  Boż ego  bez  
zniekształ cania  go  i  do  sł uchania  bez  osądzania.  Waż ne  jest,  aby  zwracać  szczególną  uwagę  na  te  prośby  mł odych,  
ponieważ   jeśli  Synod  chce  być  spotkaniem  z  przyszł ością,  miejmy  świadomość,  ż e  mł odzi  są  przyszł ością.

Jak  moż emy  „razem  iść  w  kierunku  bardziej  ż ywego  Kościoł a?  »

Wł aśnie  dlatego  zespół   synodalny  podziela  tę  wizję  z  wieloma  podmiotami,  ż e  musimy  kontynuować  proces  
synodalny  w  Luksemburgu,  aby  osiągnąć  to,  co  od  początku  synodu  był o  centralną  kwestią,  która  będzie  musiał a  
nam  towarzyszyć  w  miesiącach  i  latach.  chodź :

Wielu  mł odych  świadczy  o  dystansie  między  przesł aniem  Chrystusa  a  swoim  codziennym  ż yciem.

W  tym  sensie  diecezjalny  zespół   synodalny  ma  nadzieję,  ż e  ten  dokument  moż e  sł uż yć  jako  punkt  wyjścia  i  mapa  
drogowa,  aby  iść  razem  w  komunii,  uczestnictwie  i  misji.

Akcja  ta  musi  być  inicjowana  z  wielką  delikatnością,  zwł aszcza  w  parafiach,  gdzie  często  istnieje  poczucie,  ż e  droga  
synodalna  nadchodzi  za  późno  i  gdzie  wierni  starają  się  podtrzymywać  pł omień,  coraz  trudniejsze  rozróż nienie  
między  orędziem  Boż ym  a  orędziem  św.  Chrystus  i  Kościół   jako  instytucja.

Sformuł owano  wiele  zastrzeż eń  co  do  szans,  ż e  proces  synodalny  będzie  mógł   zaowocować  na  poziomie  Kościoł a  
powszechnego.  Niemniej  jednak  kilkakrotnie  wyraż ano  nadzieje  na  poziomie  pozytywnej  ewolucji  w  archidiecezji  
luksemburskiej.  Wykorzystajmy  razem  szansę,  aby  zrealizować  te  nadzieje.

Diecezjalny  zespół   synodalny  starał   się  oż ywić  i  towarzyszyć  procesowi  synodalnemu,  analizować,  syntetyzować  i  
podsumowywać  niezliczone  wkł ady,  którymi  się  podzielono.  Zwoł anie  diecezjalnego  zgromadzenia  presynodalnego  
umoż liwił o  zgromadzenie  uczestników  i  ż ywych  sił   Kościoł a  w  Luksemburgu,  jak  przewidziano  w  Vade-Mecum  
synodu  synodalnego.  Od  multiplikatorów  będzie  zależ eć  dostarczenie  dokumentu  synodalnego  do  swoich  wspólnot  
w  celu  przedyskutowania  opisanych  w  nich  ścież ek.  Spotkania  te  powinny,  na  pł aszczyźnie  komunii,  uczestnictwa  i  
misji,  nadać  Kościoł owi  w  Luksemburgu  impuls  ku  przyszł ości.  Niezbędne  będzie  również   ustalenie,  w  jaki  sposób  
proces  synodalny  będzie  kontynuowany  na  poziomie  diecezjalnym,  przy  którym  organie  moż e  peł nić  funkcję  
przewodnią  w  tej  dziedzinie.

Prośby  są  w  duż ej  mierze  jednoznaczne:  Kościół   nie  moż e  ograniczać  się  do  bycia  „na  misji”,  musi  przede  wszystkim  
„dział ać”  w  kontakcie  z  Panem.  Czasami  przesł anie  Ewangelii  przechodzi  przez  fizyczną  obecność  bardziej  niż   przez  
sł owo.  To  drugie  moż e  nastąpić  później,  ale  musisz  zacząć  od  „dział ania”  przed  gł oszeniem.

Generalnie  grupy  nie  zastanawiał y  się  nad  tym,  co  jest,  ale  miał y  wiele  propozycji  na  przyszł ość.  Zgodzili  się,  moż na  
by  pomyśleć,  ż e  proponowany  tryptyk  synodalności  to  progresja:  najpierw  stwórz  komunię,  która  sprawia,  ż e  
chcesz  uczestniczyć,  która  z  konieczności  będzie  promieniować  misją.  Pojawia  się  wielkie  wezwanie  do  formacji,  do  
wzmocnienia  każ dego,  do  kreatywności,  do  strukturalnego  rozmieszczenia  synodalności.  W  rezultacie  oba  tytuł y  
mogą  dobrze  towarzyszyć  temu  procesowi,  ponieważ   są  zdecydowanie  zorientowane  na  przyszł ość:  Eng  
Vollekskierch  um  Wee  zu  enger  lieweger  Kierch  am  Vollek  -  W  drodze  do  ż ywego  Kościoł a  ludów  Boż ych  w  
Luksemburgu.  Rzeczywiście,  ż ywy  Kościół ,  który  bierze  pod  uwagę  wszystkich  wierzących  i  jego  kontekst  społ eczny,  
ma  zostać  wzmocniony  w  kraju,  w  którym  poł owa  mieszkańców  jest  obcej  narodowości.
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KOMUNIA

ANEKS  1

Poł owa  uczestników  uważ a,  ż e  Kościół   „umiarkowanie”  ż yje.  Należ y  zauważ yć,  ż e  ze  
swej  strony  ludzie  „oddani  Kościoł owi”  i  „na  marginesie  Kościoł a”  bardziej  dostrzegają,  ż e  
Kościół   jest  wspólnotą  „bardzo  ż ywą”  niż   współ pracownicy  w  Kościele.

Wykres  1

Nic  dziwnego,  ż e  ci,  którzy  uczestniczyli  za  pośrednictwem  ankiety  w  przygotowaniu  do  
przygotowania  do  mał ż eństwa  i  którzy  są  daleko  od  Kościoł a,  postrzegają  go  jako  mał o  ż ywy.

Odpowiedzi  od  osób  fizycznych
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Dla  współ pracowników  i  zaangaż owanych  msza  jest  zdecydowanie  bardziej  postrzegana  jako  
miejsce,  w  którym  moż na  dostrzec  ż ycie  wspólnoty,  a  następnie  parafii,  podczas  gdy  na  trzecim  
miejscu  wskazuje  się  „ledwo,  nawet  nigdzie” (zob.  zał ącznik  2 ).  Ż ycie  w  grupach  modlitewnych  
oraz  pielgrzymki  i  sanktuaria  dopeł niają  pierwszą  piątkę,  a  następnie  stowarzyszenia  wiernych,  
chór  parafialny,  organizacje  charytatywne,  katechezy,  obrzędy  przejścia,  a  nawet  święta  religijne.  
Dla  osób  na  marginesie  lub  odległ ych  od  Kościoł a  pierwsze  miejsce  zajmuje  również   Msza  
św.,  a  następnie  osoby,  które  nie  odpowiedział y.  Potem  przychodzi  równo  parafia  i  uznanie  
„nigdzie  –  ledwo”.

Wykres  2
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Wykres  3

Dla  współ pracowników  i  osób  oddanych  Kościoł owi  gł ówną  przeszkodą  hamującą  ż ywą  
wspólnotę  jest  duch  świata  (zbyt  duż y  stres,  „alternatywy”  społ eczeństwa
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Kościół   jest  przestrzenią  pokoju,  ciszy  i  refleksji.  Czujemy  się  komfortowo,  dzielimy  grupę  mł odych  ludzi  
A

Powinniśmy  również   zauważ yć,  ż e  bardzo  ograniczona  liczba  osób  wypowiadał a  się  przeciwko  
akceptacji  osób  rozwiedzionych  i  ponownie  zamęż nych,  waloryzacji  kobiet  w  Kościele,  akceptacji  
homoseksualizmu  i  zniesieniu  obowiązkowego  celibatu  kapł ańskiego.

Należ y  zauważ yć,  ż e  pewne  wyzwania  nakł adają  się  na  siebie  na  poziomie  trzech  kluczowych  
rozdział ów:  komunia,  uczestnictwo  i  misja.  Co  więcej,  wzajemne  powiązanie  tych  trzech  sł ów  kluczowych  
jest  również   widoczne  w  odpowiedziach  na  wyzwania.  Na  poziomie  opisu  wyzwań  podjęto  i  
zsyntetyzowano  analizy  róż nych  grup.  Niektóre  referencje  są  zapisywane  na  poziomie  grupy  w  celach  
ilustracyjnych.  Należ y  również   zauważ yć,  ż e  w  niektórych  grupach  praktykowano  samokrytykę.

W  naszym  liceum  ż yjemy  w  spójności,  jedni  zwracają  uwagę  na  innych,  powinny  być  bardziej  szkoł y  w  
kościele.

Parafie

te  same  wartości.

W  mszy  dobrze  przygotowanej,  pięknej  muzyce,  na  wystawach  dzieł   sztuki,  gdzie  dział amy  po  bratersku,  
gdzie  staramy  się  redukować  czyjeś  cierpienie,  wspólnota  ż yje.

nowoczesny),  po  którym  następuje  uznanie,  ż e  Kościół   jest  skierowany  do  wewnątrz  i  nie  jest  
dostosowany  do  obecnych  czasów.  Wymieniane  są  również   postawy  takie  jak  klerykalizm  i  odmowa  
otwartego  dialogu.  Krytyka  został a  również   sformuł owana  w  odniesieniu  do  struktur  hierarchicznych  
na  poziomie  diecezjalnym  i  uniwersalnym.  Należ y  zauważ yć,  ż e  są  one  silniej  odczuwane  przez  ludzi  
w  Kościele  na  poziomie  lokalnym  (EL)  niż   na  poziomie  diecezjalnym  (ED),  czy  nawet  powszechnym  (UE).  
Dotyczy  to  również   kwestii  jakości  komunikacji  i  postaw  patriarchalnych  na  poziomie  lokalnym.  Ci,  
którzy  znajdują  się  na  marginesie  lub  są  oddaleni  od  Kościoł a,  widzą  następujące  gł ówne  przeszkody:  
Kościół   jest  zamknięty  w  sobie  i  nieprzystosowany  do  obecnych  czasów.

Odpowiedzi  grupowe

Pozytywne  doświadczenia

Wyzwania
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Kobiety

Koncepcja  czł owieka  (Menschenbild)

Akceptacja  homoseksualizmu  (LGBTQ+)

Zniesienie  obowiązku  celibatu  dla  księż y”

Akceptacja  ponownego  mał ż eństwa

Większość  grup  podkreśla  znaczenie  nieosądzania  i  dąż enia  do  stworzenia  ducha  przyjęcia  dla  każ dego  
wiernego.  Grupy  mł odzież owe  uważ ają,  ż e  powinniśmy  być  w  stanie  szczerze  rozmawiać  o  
seksualności  i  opowiadać  się  za  akceptacją  społ eczności  LGBTQ+.  Bł ogosł awieństwo  lub  mał ż eństwo  
par  homoseksualnych  jest  rzadko  wspominane  przez  starsze  grupy,  ale  dla  80%  mł odych  ludzi  poż ądane  
jest  mał ż eństwo  dla  wszystkich.

Dwie  trzecie  grup  opowiedział o  się  za  zniesieniem  obowiązku  celibatu  dla  księż y  z  zamiarem  zawarcia  
mał ż eństwa  (opcjonalnie)  lub  wspólnego  mieszkania  (m/k).

Dla  tych,  którzy  przemawiali,  powinna  istnieć  akceptacja  rodzin  rozwiedzionych,  które  zawarł y  ponowne  
mał ż eństwa  i  mieszanych.  Kościół   nie  ma  prawa  nikogo  osądzać,  potępiać,  nikogo  nie  należ y  wykluczać.  
Ale  w  rzeczywistości  wiele  rozwiedzionych,  ż yjących  w  powtórnych  związkach  mał ż eńskich,  znalazł o  
rozwiązanie  swojego  problemu:  albo  opuścił y  Kościół   w  milczeniu,  albo  zdecydował y  się  na  uczestnictwo  
i  wspólnotę,  to  ze  względu  na  zaufanie  i  wsparcie,  jakie  mieli  hierarchia.

Prawie  wszystkie  grupy  opowiadają  się  za  dowartościowaniem  kobiet,  za  koniecznością  ustanowienia  
równości  kobiet  i  męż czyzn  oraz  za  otwarciem  Kościoł a  na  nowe  posł ugi  dla  kobiet,  aby  powierzyć  im  
nowe  obowiązki.  Poł owa  opowiedział a  się  za  wyświęceniem  kobiet  na  diakony,  a  nawet  na  kapł anów.  
Duszpasterstwo  mł odzież y  mówi  o  seksizmie  w  ruchach.  Dostrzegamy  napięcie  między  dwiema  
rzeczywistościami:  centralnym  miejscem  kobiet  w  ż yciu  Kościoł a  (liczba  kobiet  praktykujących  wyż sza  
niż   męż czyzn)  i  ich  marginalizacją  na  poziomie  instytucji.

Co  zaskakujące,  tylko  poł owa  grup  wypowiadał a  się  na  ten  temat,  podczas  gdy  większość  indywidualnych  
uczestników  zajęł a  pozytywne  stanowisko  w  kwestii  akceptacji  osób  rozwiedzionych,  ż yjących  w  
powtórnych  związkach  mał ż eńskich,  pozycji  kobiet  w  Kościele,  homoseksualizmu  i  zniesienia  
przymusowego  celibatu  dla  księż y.  Dla  grup  duch  kolektywu  i  obecny  stan  wspólnoty,  toż samość  i  
funkcjonowanie  struktur  kościelnych  oraz  wizja  (od)tworzenia  przyszł ości  przeważ ają  nad  uznaniem  
bycia  czł owiekiem.

Celibat  powinien  być  opcjonalny.  W  czterech  z  sześciu  szkół   mł odzi  ludzie  widzieli  potrzebę  dobrych  
księż y,  zrównoważ onych,  ż onatych  i  szanujących  kobiety.
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Ż ył   z  mas

Rola  księdza

Powitanie

Kapł an  ponosi  wielką  odpowiedzialność  za  wiernych,  zwł aszcza  za  mł odzież ,  z  którą  powinien  
szukać  kontaktu.  Jest  osobą  jak  inni,  ale  jednocześnie  pasterzem  i  powinien  być  przykł adem  dla  
trzody.  Duż a  róż nica,  trudna  do  opanowania  dla  tej  samej  osoby.  Musi  umieć  sł uchać,  poważ nie  
brać  ludzkie  przeż ycia,  być  dyskretnym,  doradzać,  „troszczyć  się  o  dusze”.  Ma  miejsce  „w”  stadzie  i  
jednocześnie  jest  „na  czele”  stada.  Powinien  tam  być  na  naboż eństwach  religijnych,  ale  takż e  brać  
udział   w  ż yciu  społ eczeństwa.  Musi  nawiązać  lub  utrzymywać  dobre  stosunki  ze  świeckimi;  peł ni  
rolę  jednoczącą,  integrującą  i  koordynującą  w  zespoł ach  i  grupach  duszpasterskich  oraz  parafiach.

Grupa  mł odych  ludzi  mówi  o  „braku  ognia,  wiary  i  mił ości.  „Brakuje  mu  rozmachu,  kreatywności.  
Masy  są  jednolite  w  strukturze,  monotonne,  często  nudne.  Trzeba  „znaleźć  tchnienie  Ducha”,  
integrować  róż ne  narodowości,  wygł aszać  krótkie,  dobrze  przygotowane  kazania,  poruszające  
aktualne  tematy,  poruszające  serce  i  inteligencję.  Trzeba  znaleźć  odpowiednią  przepaść  między  tym,  
co  nowe  i  tradycyjne,  i  wykazać  się  wraż liwością,  kiedy  potrzebujesz  czegoś  nowego  i  kiedy  
potrzebujesz  czegoś  tradycyjnego.  Język  liturgiczny  musi  być  przemyślany  i  dostosowany  do  naszych  
czasów,  musi  być  zrozumiał y.  Musimy  zachować  treść,  przesł anie  Ewangelii,  ale  musimy  zmienić  
formę.  Trzeba  pomyśleć  o  rozszerzeniu  poczucia  wspólnoty  na  inne  formy  i  miejsca  spotkań  niż   
msza  i  kościoł y.

Dla  grupy  „kobiety  w  Biblii”  jednym  z  problemów  Kościoł a  jest  to,  ż e  dział a  on  tylko  wtedy,  gdy  
obecni  są  księż a.  Kościół   musi  stać  się  braterski,  kierowany  mił ością,  należ y  stworzyć  przestrzeń  
do  sł uchania.

Elementem  podejmowanym  przez  wiele  grup  jest  pragnienie  bycia  mile  widzianym  w  Kościele,  we  
wspólnocie:  osoba  witająca  wiernych  przy  wejściu  do  kościoł a  na  naboż eństwa;  witaj  we  
wspólnocie  naprawdę  sł uchając,  starając  się  udzielić  odpowiedzi  na  zadawane  pytania,  prowadząc  
dialog.

Kościół   sprawia  wraż enie  „zamkniętego”,  nietolerancyjnego,  źle  poinformowanego,  surowego,  a  
czasem  nawet  dyskryminującego  w  niektórych  miejscach.  Ż yje  z  dala  od  codziennej  egzystencji  
ludzi,  relacje  są  trudne,  wręcz  nieistniejące.  Jednym  z  pomysł ów  był oby  spotykanie  się  w  mał ych  
grupach  –  kościoł ach  domowych  –  dostosowanych  do  potrzeb  i  próśb  ludzi,  aby  znaleźć  ciepł o,  
które  mogł oby  zjednoczyć.

6

Machine Translated by Google



Postawy  (Kościół   –  społ eczeństwo)

Nurkowie  (Covid,  …)

Pandemia  ostatnich  dwóch  lat  nie  uł atwił a  kontaktu  między  czł onkami  społ eczności.  Ograniczenia,  
strach  przed  wirusem  i  pytania  o  chorobę  ustanowił y  fizyczny  i  psychiczny  dystans  odczuwany  do  dziś.

Powstaje  pytanie,  jak  tworzyć  grupy  „wierzących-przyjaciół ”,  w  których  róż norodność  jest  odczuwana  
jako  bogactwo,  a  nie  przeszkoda,  gdzie  każ dy  czuje  się  wspierany  i  doceniany  przez  uczestników  grupy,  
a  takż e  przez  hierarchię.

budować.

Uważ a  się,  ż e  Kościół   i  jego  struktury  są  odległ e  od  dzisiejszego  świata.  Wielu  ludzi  cierpiał o  z  powodu  
Kościoł a.  Musisz  to  szczerze  przyznać  i  zadać  sobie  pytanie.  Aby  przejść  do  innej  społ eczności,  musisz  
stworzyć  momenty  wymiany  i  miejsce,  w  którym  czujesz  się  komfortowo  i  nie  oceniasz.  Kościół   zbytnio  
skupia  się  na  Mszach  i  ogranicza  się  do  dział ań  społ ecznych.  Nie  ma  miejsca  na  refleksję  i  modlitwę.

Trzeba  „wyjść  z  murów  Kościoł a  –  iść  do  ludzi,  aby  sł uchać  ich  radości  i  smutków,  prowadzić  do  Jezusa.  
Powitaj  drugiego  tam,  gdzie  on  jest.  Wł aśnie  z  takim  nastawieniem  będziemy  mogli  spotkać  Wszech-
Innego.  Aby  rozwijać  się  w  komunii,  musimy  iść  do  tych,  którzy  nie  przychodzą  do  nas  z  przyzwyczajenia,  
tradycji  lub  przekonania.  Konieczne  jest  podejście  do  tych,  którzy  mają  róż ne  przekonania;  musicie  wejść  
do  społ eczeństwa,  nie  obawiając  się,  ż e  dacie  się  zakwestionować  lub  zakwestionować,  bycia  otwartym  
na  peł ną  szacunku  dyskusję,  która  jest  wzbogacająca,  ponieważ   otwiera  nowe  horyzonty  bez  utraty  
istoty  przesł ania  Chrystusa.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  zasada  pomocniczości  jest  podkreślana  również   w  
kontekście  komunii,  tak  jak  w  przypadku  uczestnictwa  i  misji.

Należ y  zachęcać  do  lokalnych  inicjatyw,  które  potrafią  zaprowadzić  komunię  w  swoich  społ ecznościach.  
Czł onkowie  społ eczności  znają  „swoją  ziemię”  i  wiedzą,  jak  się  tam  dostać.
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otwierany.

Wykres  4

Warunkiem  aktywnego  uczestnictwa  jest  otwartość  (Kościoł a)  na  troski  i  problemy  ludzi.  Tak  więc  
pytanie  to  został o  zadane  w  tym  kontekście:  jedna  osoba  na  dziesięć  stwierdza,  ż e  Kościół   jest  „bardzo  
otwarty”  na  ludzkie  troski.  Mniej  współ pracowników  uważ a,  ż e  Kościół   jest  bardzo  otwarty  na  ludzkie  
troski,  pytania  i  problemy,  podczas  gdy  pozostał e  trzy  kategorie  mają  bardziej  pozytywny  pogląd  na  
sprostanie  temu  wyzwaniu.  Warto  zauważ yć,  ż e  odsetek  tych,  którzy  uważ ają,  ż e  Kościół   nie  jest  
zbyt  ż ywy,  jest  prawie  identyczny  wśród  współ pracowników  i  tych,  którzy  są  od  niego  oddaleni.  
Ogólnie  cztery  na  dziesięć  osób  uważ a,  ż e  Kościół   jest  umiarkowanie  otwarty  na  ludzkie  obawy,  
podczas  gdy  tyle  samo  osób  określa  go  jako  niezbyt  otwarty.  Wśród  osób,  które  uczestniczył y  w  
przygotowaniach  do  mał ż eństwa,  liczba  ta  wzrasta  do  prawie  60%  wśród  osób  w  wieku  od  20  do  35  
lat,  które  uważ ają,  ż e  Kościół   jest  umiarkowanie

Odpowiedzi  od  osób  fizycznych

8
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Pozytywne  doświadczenia

Odpowiedzi  grupowe

9

Przekonujemy  się,  ż e  w  domu,  w  liceum,  moż emy  otwarcie  dyskutować  na  wszystkie  tematy.  
Uczestnictwo  się  udaje,  gdy  ktoś  moż e  iść  wł asną  drogą,  Szkoł y ,  gdy  jest  się  akceptowanym  

takim,  jakim  jest.

Wykres  5

Wiele  indywidualnych  odpowiedzi  wskazuje,  ż e  partycypacja  i  współ decydowanie  nie  dział ają  
na  poziomie  Kościoł a  w  ogóle.  Potem  następuje  interakcja  i  dyskusja  między  świeckimi  a  księż mi,  
otwartość  duchowieństwa  na  dialog,  podczas  gdy  współ praca  między  świeckimi  wydaje  się  mniej  
skuteczna:  jest  wymieniona  dopiero  na  ósmym  miejscu.
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nowoczesne  społ eczeństwo

Wyzwania

10

Mamy  wielu  zaangaż owanych  wolontariuszy,  tętniący  ż yciem  kościół ,  poczucie  wspólnoty,  ludzie  
czują  się  adresowani,  znajdują  kogoś,  kto  ich  sł ucha,  czują  się  szanowani.

Kościół   katolicki  nie  jest  odporny  na  realia  współ czesnego  społ eczeństwa,  które  w  zależ ności  od  
konsultowanych  grup  określają  nie  tylko  formy  pracy  i  ż ycia,  ale  takż e  wpł ywają  na  uczestnictwo  na  
poziomie  kościelnym.  Dzisiejsze  zobowiązanie  jest  punktualne,  nie  moż emy  już   dł uż ej  oczekiwać,  
ż e  ludzie  będą  zawsze  dostępni  bez  ograniczeń,  w  przeciwnym  razie  ich  odstraszymy.  Zauważ ono,  ż e  
między  wiernymi  jest  też   zbyt  wiele  odległ ości.  Ten  dystans  i  indywidualizm  są,  zdaniem  Komisji  Fra  
an  der  Kiercha,  bardzo  obecne  w  naszym  społ eczeństwie,  wspólnoty  kościelne  powinny  dawać  
świadectwo  przeciwności  i  odtwarzać  ducha  rodzinnego.  Mł odzi  ludzie  również   przekonują  się,  ż e  
wielbienie  Boga  nie  jest  już   uważ ane  za  priorytet.  Do  tego  dochodzą  ograniczone  doświadczenia  
dialogu  i  współ pracy  z  wierzącymi  w  Kościele.  Zastąpiono  inne  priorytety,  które  nie  zawsze  są  
świadomym  wyborem:  obciąż enie  pracą  zawodową  i  prywatną;  ludzie  mają  coraz  mniej  czasu  na  
zaangaż owanie  pozazawodowe  przez  dł uż szy  czas.

Parafie

Przede  wszystkim  to  stowarzyszenia,  instytucje  i  ugrupowania  Kościoł a  starają  się  odpowiedzieć  na  
problemy  społ eczne,  które  krystalizują  uczestnictwo  i  współ zarządzanie  w  Kościele.

Portugalskojęzyczne  grupy  ruchu  mał ż eńskiego  Encontro,  grupy  biblijne,  portugalskojęzyczny  skauting,  
Familia  Andaluz,  misjonarze  skalabryńscy  pozwalają  nam  ż yć  wiarą  w  mał ych  wspólnotach  dzielenia  
się  i  wzajemnego  ubogacania  na  poziomie  duchowym.  Czujemy  się  mile  widziani,  kochani  i  pomagamy  
odnaleźć  sens  naszego  ż ycia  chrześcijańskiego  i  jako  osoby  w  sytuacji  emigracji.

Po  wielkim  wstrząsie  kulturowym  istnieje  dziś  rozbież ność,  która  tworzy  wśród  wierzących  napięcie,  
które  czasami  grozi  rozerwaniem  ich  wewnętrznie  w  obliczu  Kościoł a,  który  będzie  musiał   ewoluować  
z  czasem,  a  nie  ż yć  przeszł ością.  Chociaż   Kościół   wciąż   jest  dość  często  przyzwyczajony  do  
celebrowania  świąt,  parafie  narzekają,  ż e  nie  jest  wystarczająco  otwarty,  ż e  trzyma  się  dogmatów,  
struktur,  jakby  obawiając  się  utraty  pozycji  wł adzy,  która  i  tak  już   dawno  już   stracona.  Duż ym  
wyzwaniem  jest  przekazywanie  Sł owa  Boż ego  w  taki  sposób,  aby  wierzący  odnosili  się  do  niego  w  
swoim  codziennym  ż yciu  i  swojej  sytuacji  ż yciowej.

Prowizje,  ruchy,  grupy…

Społ eczności  językowe
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Umiejętności  ludzkie

Koncepcja  czł owieka  (Menschenbild)

Mnóstwo  róż nych  aktorów  w  odpowiednich  grupach  (szkoł y,  podmioty  społ eczeństwa  
obywatelskiego,  komisje,  organizacje  itp.)  odczuwają  obecną  koncepcję  czł owieka  w  Kościele  
jako  gł ówną  przeszkodę  w  jakimkolwiek  uczestnictwie:  stan  kobiecy  i  w  duż ej  mierze  
społ eczeństwa,  które  nie  moż e  już   dł uż ej  speł niać  katolickich  wymogów  moralnych  (seks  
przed  ślubem,  osoby  rozwiedzione,  homo-bi-seksualność,  osoby  transpł ciowe  itp.).  W  związku  
z  tym  stawia  się  stanowczą  prośbę,  aby  przyjąć  i  traktować  wszystkich  w  ten  sam  sposób,  
poł oż yć  kres  nierównościom  i  zapewnić  dostęp  do  odpowiedzialnych  stanowisk  w  Kościele.  
Dlatego  inna  koncepcja  czł owieka  mogł aby  skutkować  zerwaniem  koncepcji  męż czyźni  
powyż ej  –  kobiety  poniż ej  (na  poziomie  wizualnym  podczas  mszy),  a  w  końcu  dopuszczenie  
kobiet  do  stanu  kapł ańskiego.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  uczestnictwo  jest  określane  jako  zależ ne  od  ducha  przynależ ności  i  
zaangaż owania,  a  więc  od  ducha  komunii,  który  panuje  lub  nie  w  danym  miejscu  lub  danej  
strukturze  kościelnej.  Dlatego  gł ównym  wyzwaniem  jest  urzeczywistnianie  tej  komunii,  a  wtedy  
jej  czł onkom  zależ y  na  jej  zachowaniu  i  rozwoju  poprzez  uczestnictwo  w  jej  ż yciu.  Każ dy  musi  
znaleźć  swoje  miejsce,  a  sł owa  kluczowe  to  trzy:  powitanie,  niedyskryminacja,  sł uchanie.  
Dlatego  musi  istnieć  prawdziwa  otwartość  na  osoby  potrzebujące  pomocy  (śmierć,  ż ał oba,  
choroba,  ubóstwo,  potrzebują  porady).  Szczególnie  na  polu  duszpasterskim  jest  droga  do  
zrobienia,  ponieważ   wedł ug  parafii  Kościół   nigdy  nie  nauczył   się  pozwalać  ludziom  na  uczestnictwo

Wedł ug  grupy  księż y  emerytów,  umiejętności  i  cechy  ludzkie  (odważ ne  i  gotowe  do  
podejmowania  ryzyka)  muszą  być  obecne  zarówno  wśród  przywódców,  jak  i  wśród  wszystkich  
chrześcijan,  aby  zapewnić  rzeczywisty  udział .  Aby  sprostać  temu  wyzwaniu,  zdaniem  parafii,  
konieczna  jest  otwartość  na  wszystkich  poziomach,  aby  odkryć  i  docenić  talenty  każ dego  z  
nich,  co  początkowo  moż e  zająć  więcej  czasu,  niż   gdyby  pojedyncza  osoba  (proboszcz  lub  
osoba  świecka)  robił a  wszystko  bez  wsparcia  innych.  Ale  mając  na  uwadze  dł ugofalowy  wynik,  
musisz  zainwestować  ten  czas  i  mieć  zdolność  do  poprawy  siebie,  jeśli  stracisz  otwarcie  na  ludzi  
i  mł odych  ludzi.  Aby  odnieść  sukces,  trzeba  pracować  nad  sł uchaniem,  docierać  do  innych,  
opuszczając  swoją  strefę  komfortu.

naprawdę.

Owoce  był yby  znaczące:  rozpoznanie  talentów,  promowanie  uczestnictwa,  ale  przede  wszystkim  
ponowne  odkrycie  smaku  i  wkł adu  wspólnoty,  zaangaż owanie,  odkrycie  wiary  chrześcijańskiej.  
W  tym  celu,  zdaniem  mł odych,  potrzebni  są  księż a,  którzy  muszą  występować  przeciwko  
wszystkim,  aby  zachęcić  do  uczestnictwa.  Generalnie  prosimy  o  większą  empatię,  większą  bliskość  
między  wierzącymi,  zwł aszcza  dla  mł odych  ludzi.  Brak  sł uchania  „braci  i  sióstr  –  księż y”
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Wreszcie,  duż a  liczba  aktorów  na  poziomie  róż nych  grup  podkreśla  znaczenie  szkolenia,  
zwł aszcza  w  zakresie  narzędzi  komunikacyjnych  (niestosowanie  przemocy,  zarządzanie  
konfliktami,  sł uchanie,  współ decydowanie).  W  tym  kontekście  należ y  zauważ yć,  ż e  brak  
sł uchania  w  parafiach  jest  ubolewany,  proponując  trzystopniową  metodę  zaradzenia  temu  
problemowi:  1.  Sł uchaj  dobrze,  „uchem  serca”  2.  Zastanów  się,  zdecyduj  3.  Dział aj  w  rezultacie.  
Dzięki  tym  zasobom  moż na  był o  przezwycięż yć  lęk  przed  drugim  (obcym)  oraz  lęk  przed  utratą  
toż samości.

Zmiany  w  funkcjonowaniu  struktur  domagają  się  na  wielu  poziomach  Kościoł a  duż a  liczba  grup.  
Chociaż   przywództwo  jest  akceptowane  i  poż ądane,  nie  moż emy  zapominać  o  „pozostaniu  
razem”  ani  o  unikaniu  klerykalizmów  między  duchownymi  a  świeckimi.  Struktury  hierarchiczne  
nie  powinny  już   opierać  się  na  starych  wzorcach  pionowej  (odgórnej)  mocy.  Sztywne  struktury,  
wedł ug  parafii  i  innych  grup,  mają  zostać  otwarte,  aby  rozł oż yć  decyzje  na  kilka  ramion  i  
uniknąć  konieczności  przechodzenia  przez  księdza  wszystkich  inicjatyw  („wszystko  zależ y  od  
niego”).  W  związku  z  tym  należ y  w  przejrzysty  sposób  określić,  kto  jest  odpowiedzialny  i  kto  jest  
osobą  kontaktową  w  poszczególnych  obszarach  odpowiedzialności.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  procedury  podejmowania  decyzji  powinny  zatem  obejmować  większy  
udział   świeckich,  uznając  równość  wszystkich  ochrzczonych.  Mówiąc  konkretnie,  wspólnota  
portugalskojęzyczna  próbował a  zaangaż ować  świeckich  do  rad  duszpasterskich  parafii,  ale  
wielu  z  nich  nie  zgodził o  się  na  odnowienie  swojego  mandatu.  Zrezygnowali,  ponieważ   obawy  
ich  społ eczności  nie  był y  brane  pod  uwagę  i  już   zawsze  wszystko  był o  już   jednostronnie  
rozstrzygane  przez  osoby  odpowiedzialne.

i  świeckich  –  Luksemburczyków  odpowiedzialnych  za  parafie”  jest  czasami  mocno  odczuwany  na  
poziomie  czł onków  wspólnot  językowych.

Nadmierna  więź  hierarchiczna  rodzi  zresztą  takż e  pewną  bierność  wiernych  i  prowadzi  do  
„Kościoł a  widza”.  Dlatego  odpowiedzialność  wszystkich  chrześcijan  musi  znaleźć  się  w  centrum,  
a  nie  tylko  rady  parafialnej,  aby  nie  oczekiwać  wszystkiego  od  hierarchii  i  ekip  duszpasterskich  
(a  potem  wszystkiego  krytykować).  Każ dy  wierny  musi  pamiętać,  ż e  jest  świadkiem  i  aktorem  
w  swojej  parafii/wspólnocie.  Sytuacja  parafialna  bez  księdza  wymaga  przygotowania  czł onków  
wspólnot  do  „zarządzania  wszystkim  samodzielnie”.

Trening  sł uchania  musi  poprzedzać  trening  w  samej  czynności.  Konsekwencje  niepodjęcia  tego  
wyzwania  są  jasne:  osoby  odsunięte  od  decyzji  duszpasterskich  są  bardzo  trudne  do  odzyskania  
później.

Hierarchie  i  struktury
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Dopasowanie  sł ownictwa  jest  również   potrzebne,  aby  dotrzeć  do  wiernych,  aby  być  blisko  ludzi  
i  dyskutować  z  nimi.  W  ten  sposób  jesteśmy  przekształ cani  przez  dyskusje  i  kł ótnie,  aby  wzrastać  
razem  poprzez  komunikację.  Na  poziomie  diecezjalnym  i  komunikacyjnym  arcybiskup  i  hierarchia  
sprawiają  wraż enie,  ż e  decydują  sami.

W  rezultacie  pojawia  się  kilka  wezwań  do  realizacji  zasady  pomocniczości  w  związku  z  
decentralizacją,  a  nawet  odejściem  od  klerykalizmu:  wezwania  do  sł uchania  księż y  i  świeckich  w  
terenie  (takż e  przez  nuncjusza  apostolskiego).

W  związku  z  tym  wyzwaniem  konieczna  jest  poważ na  refleksja  nad  językiem  kościelnym.  Trzeba  
więc  dostosować  język,  gdy  zbliż amy  się  do  apelu,  aby  dotykać  tam  serc,  mówić  o  tym,  co  dotyczy  
ludzi  i  co  sprawia,  ż e  ż yją.  Jedno  z  wyzwań  polega  na  radykalnej  zmianie,  która  polega  na  
umieszczeniu  korzeni  wiary  w  ż yciu  każ dego  z  nas:  sł owo  Boż e  musi  znajdować  się  w  centrum  
celebracji,  nie  celebruje  się  siebie.  Na  poziomie  partycypacji  mogł aby  rozwinąć  się  cał a  dynamika:  
poprzez  przezwycięż enie  „sztywności  i  dystansu  do  czł owieka  (i  dzieci)”  liturgia  mogł aby  stać  się  
bardziej  ż ywa.

Istnieją  proste  i  skuteczne  sposoby  (takie  jak  ściana  ze  zdjęciami  twarzy  zaangaż owanych  w  
parafię,  a  takż e  bierzmowania  czy  komunia),  podczas  gdy  trudna  zgodność  z  „Ogólnym  
rozporządzeniem  o  ochronie  danych” (RODO)  oznacza,  ż e  ochrona  danych  jest  postrzegana  jako  
przeszkoda  w  budowie  partycypacji.

Liturgia  jest  postrzegana  jako  uprzywilejowane  miejsce,  w  którym  doświadcza  się  –  lub  nie  –  jakiejś  formy  uczestnictwa.

Wyzwaniem  dla  Kościoł a  jest  bycie  widocznym  przede  wszystkim  dla  swoich  czł onków.

Często  komunikacja  i  uczestnictwo  są  powiązane  z  projektowaniem  struktur  i  hierarchii.  W  
rezultacie  konieczne  będzie  odważ enie  się  mówić  otwarcie  iz  szacunkiem  na  delikatne  tematy,  
pozostając  jednocześnie  konstruktywnym.  Mówimy  o  skromności  i  pokoju,  mił ości  i  pokorze,  ale  
rzeczywistość  jest  inna.  Mł odzi  ludzie  ubolewają,  ż e  wszystko  jest  już   ustalone  z  góry  i  ż e  nie  
ma  ochoty  się  angaż ować.

Wreszcie,  aby  budować  uczestnictwo  na  poziomie  ż ywych  wspólnot,  nie  moż emy  akcentować  
struktur  i  obrzędów,  ale  musimy  pracować  nad  odpowiedzialnością  w  wierze:  wspólnie  rozwijać  
idee,  a  następnie  wspólnie  je  realizować,  aby  stworzyć  zjednoczoną  grupę  z  zespoł em  
duszpasterskim,  grupa,  w  której  wszyscy  się  wspierają.

Formy  wyrazu  –  komunikacja

Formy  wyrazu  –  liturgia
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Odpowiedzi  od  osób  fizycznych

MISJA

14

do  wiernych.

Generalnie  grupy  proszą  o  urozmaicenie  liturgii.  Są  parafianie  wierni  tradycyjnej  strukturze  Mszy  św.,  którzy  nie  chcą  

utracić  tej  drogiej  im  znanej  ziemi.  Z  drugiej  strony  niektórzy  chcieliby  odnowić  piosenki,

W  ten  sposób  krystalizuje  się  prośba,  aby  urozmaicić  moż liwe  formy  kultu  poprzez  apelowanie

Miejscami  chóry  odbierane  są  jako  utrudniające  kontakt  i  uczestnictwo,  ponieważ   często  narzucają  pieśni.  Jednak  to  pieśni  

mają  stanowić  ł ącznik  między  róż nymi  uczestnikami  obchodów:  albo  pieśni  znane,  albo  pieśni,  które  niosą  gł ębokie  

przesł anie,  przydatne  w  ż yciu  naszej  wiary,  ż yciu  osobistym  lub  ż yciu  wspólnoty .

Wykres  6

i  otworzyć  się  na  inne  formy  kultu.

Mł odzi  ludzie  w  szkoł ach  mają  bardzo  wyraźne  prośby:  na  poziomie  szkolnym  odprawianie  Mszy  św.  nie  jest  uważ ane  za  

atrakcyjne  dla  mł odych  ludzi,  powinno  być  moż liwe  wykorzystanie  innej  muzyki  i  promowanie  dzielenia  się  tekstami  

biblijnymi,  aby  zagwarantować  bardziej  znaczący  udział .  Wymagał oby  to  pewnej  modernizacji  i  aktualizacji  (medialne,  

monotonne,  za  mał o  momentów  aktywnego  uczestnictwa),  a  takż e  trudności  w  zrozumieniu  tekstów.  Idzie  to  w  tym  

samym  kierunku,  co  prośba  o  powiązanie  liturgii  z  ż yciem  codziennym.
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Wykres  7

Na  poziomie  percepcji  uczestników  tych  konsultacji  między  jednostkami,  msza  i  „ż ycie  
chrześcijańskie”  są  zdecydowanie  dwoma  elementami,  w  których  misja  jest

Wśród  zaangaż owanych  w  Kościół   odsetek  tych,  którzy  sądzą,  ż e  obecnie  Kościoł owi  udaje  
się  bardzo  ż yć  orędziem  nadziei  Jezusa,  jest  zdecydowanie  najwyż szy,  a  nawet  dwukrotnie  
większy  niż   współ pracowników:  podkreśla  to  co  dziesiąty  zaangaż owanych.  Ci,  którzy  są  
oddaleni  od  Kościoł a,  najprawdopodobniej  odkryją,  ż e  niewiele  ż yje  on  przesł aniem  Jezusa,  
podczas  gdy  warto  zauważ yć,  ż e  liczba  ta  jest  niż sza  wśród  tych,  którzy  są  na  marginesie  
Kościoł a  niż   wśród  tych,  którzy  są  zaangaż owani  lub  współ pracownicy.  Poł owa  tych,  którzy  
uczestniczyli  w  przygotowaniach  do  mał ż eństwa,  uważ a,  ż e  Kościół   ż yje  tym  przesł aniem  z  umiarem .

postrzegane  jako  ukończone.  Należ y  zauważ yć,  ż e  na  trzecim  miejscu  misja  jest  oceniana  
jako  mająca  niewielki  lub  ż aden  wpł yw ,  podczas  gdy  na  czwartym  uważ a  się  ją  za  dobrze  
realizowaną  na  poziomie  dział ań  społ ecznych.  Należ y  wziąć  pod  uwagę,  ż e  liczba  osób,  które  
nie  był y  w  stanie  lub  nie  chciał y  odpowiedzieć  na  pytanie  „jak  przebiega  misja”  jest  bardzo  
duż a  (na  pierwszym  miejscu).

15
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Wykres  8

Wniosek  jest  jasny:  Kościół   musi  inwestować  w  mł odych.  Jest  to  zdecydowanie  pogląd  
większości  osób  na  poziomie  pracownika  i  pracownika.  Za  tym  idzie  znaczenie  zaangaż owania  
społ ecznego  i  potrzeba  nowej  ewangelizacji,  a  takż e  znaczenie  zrozumienia  prawdziwych  
problemów  ludzi  podczas  realizacji  projektów  humanitarnych,  które  zamykają  pierwszą  piątkę.  
Na  poziomie  tych,  którzy  są  na  marginesie  i  oddaleni  od  Kościoł a,  dwie  dziedziny,  które  muszą  
ewoluować  i  dostosowywać  się:  dostosowanie  dyskursu  do  teraźniejszości  i  dalszy  rozwój  
projektów  społ ecznych.

16
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Odpowiedzi  grupowe

Pozytywne  doświadczenia

Wyzwania

Naduż ywać

Prowizje,  ruchy,  grupy…

Parafialny

Kościół   jest  najpierw  postrzegany  jako  wspólnota,  a  nie  jako  instytucja.

Wraz  z  Encykliką  Laudato  si'  Papież   nie  tylko  wydał   dokument,  ale  takż e  wniósł   środki  finansowe  
i  osobiste  na  konkretyzację  budowy  globalnego  ruchu  Laudato  si'.  Tutaj  sł owo  i  czyn  są  zjednoczone.

wszyscy  jesteśmy  Kościoł em”.

Wskazuje  się  jednak  również   na  naduż ycie  wł adzy,  czy  to  przez  instrumentalizację  Sł owa  Boż ego  
dla  celów  osądzania  i  winy,  czy  też   udawanie.  To  przede  wszystkim  społ eczeństwo  obywatelskie  
mówi  o  sztywności,  która  tkwi  w  samych  strukturach  Kościoł a  i  która  zapobiega  impulsom  do  
zmian,  jakie  rodzi  podejście  synodalne.  Papież   Franciszek  jest  cytowany  za  potępienie  klerykalizmu.  
Przejrzystość  i  zero  tolerancji  dla  naduż yć  seksualnych  są  proponowanymi  sposobami  zajęcia  się  
negatywnym  obrazem  Kościoł a,  który  powstał   w  wyniku  tych  skandali,  zarówno  na  poziomie  
Kościoł a  powszechnego,  diecezjalnego,  jak  i  lokalnego.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  poż ądana  jest  reforma  Kościoł a.  Warto  zauważ yć,  ż e  networking  i  
promocja  spotkań  są  na  drugim  miejscu,  a  za  nimi  chęć  urozmaicenia  dział ań  z  mł odzież ą.  O  
akceptację  homoseksualizmu  bardziej  domagają  się  męż czyźni  (61%)  niż   kobiety  (39%),  natomiast  
o  kapł aństwo  kobiet  domaga  się  50%  kobiet,  wobec  31%  męż czyzn.  Na  5  miejscu  proszony  jest  o  
„postawienie  Czł owieka  w  centrum  (społ eczne,  równe  traktowanie  dla  wszystkich,  dostosowanie  
Kościoł a  w  treści  i  formie)”,  gdzie  kobiety  proszą  o  to  silniej  (59%)  w  porównaniu  z  męż czyznami  
(35%).

Aktor  społ eczeństwa  obywatelskiego

Kościół   przyczynia  się  do  utrzymania  prawdziwej  kultury  przyjęcia  w  naszym  społ eczeństwie,  szerząc  
podstawowe  wartości,  takie  jak  mił ość  bliźniego  i  solidarność.

Wszystkie  grupy  wypowiadał y  się  na  ten  temat.  Nic  dziwnego,  ż e  najczęściej  wspominano  o  
wykorzystywaniu  seksualnym.  W  tej  sprawie  wymagana  jest  cał kowita  przejrzystość:  trzeba  o  tym  
mówić  otwarcie,  powstrzymać  wszelkie  próby  ukrycia.  Mł odzież   i  społ eczeństwo  obywatelskie  
spotykają  się,  by  wezwać  Kościół ,  by  pozwolił   wł adzom  cywilnym  dział ać,  a  nie  dział ać  
wewnętrznie.  Społ eczności  językowe  wzywają  do  reformy  kościoł a  instytucjonalnego  i  
odpokutowania  za  popeł niane  w  nim  naduż ycia.

„Poczucie
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Nowoczesność  (wartości  i  środki  komunikacji)

Autentyczność

Postawy

Powitanie

Dla  parafii  czynności  liturgiczne  powinny  dawać  radość,  być  dynamiczne,  przekazywać  orędzie  
Boż e  w  naszych  czasach  iw  przyszł ości,  w  społ eczeństwie  teraźniejszym  i  jutrzejszym.  Nie  
powinniśmy  zmieniać  gł ównego  przesł ania,  ale  dostosowywać  środki,  aby  nim  ż yć.  Nie  
wolno  nam  wymagać  od  ludzi  zbyt  wiele,  odbudowa  wspólnoty  będzie  dokonywana  oddolnie,  
najpierw  z  mał ymi  znakami.

Kultura  gościnności  został a  przyjęta  przez  wszystkie  grupy  i  wydaje  się  być  istotnym  czynnikiem  
misji  i  elementem  decydującym  dla  wiernych.  Niektórzy  szukają  innych  grup  religijnych,  nawet  
sekt,  wł aśnie  dlatego,  ż e  czują,  ż e  są  naprawdę  mile  widziani,  sł uchani,  uznawani,  a  nie  
osądzani  i  szanowani.

W  komisjach,  ruchach  grupowych,  mniejszość  uważ a,  ż e  „tradycja”,  podobnie  jak  Kongregacja  
Doktryny  Wiary,  jest  przeszkodą  w  modernizacji,  którą  uznają  za  niezbędną  dla  Kościoł a.  
Przekazywanie  wiary  przechodzi  przez  codzienne  ż ycie,  w  szczególności  przez  ludzi  mł odych.  
Kościół   musi  wyjść  z  kościoł ów  i  zdecydowanie  wykorzystać  wszystkie  istniejące  środki  
komunikacji,  aby  dotrzeć  do  ludzi  mł odych,  wykluczonych,  odizolowanych.  Jak  zachować  
tradycje  modernizując?  Czy  moż liwy  był by  udział   w  „mszach  internetowych”?  Kościół   musi  
dostosować  swój  język,  modernizację  i  adaptację  do  obecnych  czasów:  wezwanie  to  powtarza  
poł owa  grup,  które  są  świadome  tego,  ż e  są  „widzialnym  obliczem  Kościoł a”.  Pewne  dogmaty  
są  dziś  źle  rozumiane  przez  część  mł odzież y,  jak  na  przykł ad  o  dziewictwie  Maryi.

Autentyczność  jest  podstawową  i  zasadniczą  postawą,  którą  Kościół   musi  przyjąć,  wedł ug  
kilku  grup,  jeśli  chce  odzyskać  swoją  wiarygodność  wobec  swoich  czł onków,  ale  takż e  wobec  
otaczającego  go  społ eczeństwa.  Musi  przestać  moralizować,  ale  najpierw  skupić  się  na  tym,  by  
sama  był a  przykł adem  orędzia  mił ości  Chrystusa.  W  tym  celu  należ y  najpierw  sł uchać  Boga  
i  Jego  Orędzia  i  przestać  stawiać  się  bardziej  w  centrum,  ale  aby  Wola  Boż a  się  speł nił a.  
Wyzwaniem  jest  dotarcie  do  ludzi  tam,  gdzie  się  znajdują  i  odtworzenie  klimatu  sł uchania  i  
zaufania  za  pomocą  prostego  i  zrozumiał ego  języka,  przy  zachowaniu  zachowania  zgodnego  z  
dyskursem  ewangelicznym.  Mł odzi  ludzie  domagają  się  autentyczności  przeż ywanej  w  duchu  
radości  i  humoru.  Tylko  atmosfera  otwartości  i  wolności  pozwoli  Kościoł owi  uleczyć  rany  i  
wzbudzić  proroków  poprzez  prawdziwą  wolność  wypowiedzi,  a  każ dy  z  nich  poczuje  się  wtedy  
szanowany  i  zmotywowany  do  „wspólnej  pracy”.
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Szkoł y :

Komisje,  ruchy,  organizacje  i  grupy  w  Kościele:

Społ eczenstwo  obywatelskie :

Administracja,  szkolenia  i  doradztwo:

Grupy,  które  uczestniczył y  w  procesie  synodalnym

9)  Piracka  wraż liwość  polityczna

Elisabeth

8)  zielony

Kobiety  w  grupie  biblijnej

7)  Cercle  Vivi  Hommel  asbl

Theobar
Zakon  Konny  Grobu  Świętego  w  Jerozolimie

&9;
Komisja  "Kościół   Fra  aQ  GHU"

6)  Międzynarodowe  Przedszkole  Katolickie

uliczne  boż e  narodzenie

Ruch  Instytucji  Terezjańskiej  w  Luksemburgu

1)  Szkoł a  Prywatna  Sainte-Sophie  2)  
Szkoł a  Prywatna  Sainte-Anne  3)  
Szkoł a  Europejska  Lux  I  4)  Szkoł a  
Europejska  Lux  II  5)  Szkoł a  Prywatna  
Fieldgen

Komisja  Sprawiedliwości  i  Pokoju

Centrum  Jana  XXIII

Caritas

Grupa  emerytowanych  duchownych

Grupa  współ pracowników  administracji  diecezjalnej

7Rada  Episkopalna

Luksemburskie  Stowarzyszenie  Uniwersytetów  Katolickich

Grupa  był ych  kapelanów  LGS  i  animatorów  duchowych
Grupa  akompaniamentu  Laudato  Si'

rada  kapł ańska
Diecezjalna  Rada  Duszpasterska

7Focolari

ZAŁĄCZNIK  2

Machine Translated by Google



21

Wspólnoty  językowe  i  ż ycie  konsekrowane

Mł odzież

Parafie

37)  Wspólnota  Republiki  Zielonego  Przylądka  Poł udniowego

Limpertsberg  6)  
Par  Steesel-Walfer  Sainte-Trinité  +  6)  Par  Mamerdall  Saint  Christophe  7  Par  Bartreng-

Straosten  Saint-Jean  XXIII  Par  Miersch  Saint-François  (Rada  Duszpasterska)

35)  Poł udniowa  społ eczność  portugalska

43)  Europejscy  skauci  Luksemburga

3DU  $WHUWGDOO  6DLQWH  &ODLUH

Autor:  Monnerech-Schiffleng-Steebrücken  Notre-Dame-de-l'Evangile  Autor:  Musel  
i  Syr  Saint-Jacques  Autor:  Öewersauer  Saint-Pirmin  Wedł ug  regionu  Echternach  
Saint-Willibrord  (reunions  et  fraction  du  groupe  biblique)

41)  Grupa  korporacyjna  Clierf

33)  Wł oska  społ eczność  miejska

Autor:  Ęischdall  Saint-François  i  Sainte-Claire

Autor:  Kordall  Sainte-Barbe  3DU  „«LIIHUGHQJ  6DLQW )UDQ©RLV  G  $VVLVH

48)  Grupa  katechetyczna  Caté+  d'Ettelbrück

31)  Społ eczność  anglojęzyczna

46)  Duszpasterstwo  mł odzież y

38)  Społ eczność  hiszpańskojęzyczna

By  Ettelbrück  Saints-Pierre-et-Paul

Autor:  Wyntger  Sainte-Famille  7  
Autor:  Wiltz  Saint-Pierre-et-Paul  7  Autor:  

Beetebuerg-Frieseng  Saint  André  +  7)  Autor:  Diddeléng  Saint  Martin  +  7)  Autor:  Hesper-Réiser-Weiler  
uczniowie  d'Emmaus  7 )  Autor:  Källdall  Notre-Dame-  des  Mineurs  7  $XP¶QHULH  FDWKROLTXH  GX  
&HQWUH  3«QLWHQWLDLUH  GH /X[HPERXUJ  76)  Grupp  Seelsorger.innen  CHdN

44)  CIM  Luxembourg  pracownicy  masowi

36)  Portugalska  Wspólnota  Miasta/centów

Clierf  Saint-Benoî t  (kwestionariusze  i  potwierdzenia)

Autor:  Ęischdall-Helpert  Saint-Willibrord

34)  Polonia

42)  Grupa  katechetyczna  „Synodowa”

Luksemburska  Notre-Dame  Merl-Belair-Cessange  +  6 )  wspólnota  Bonnevoie  +  6 )

7  Parafia  Mellerdall  Saint-Michel  (Rada  Duszpasterska)

32)  Poł udniowowł oska  społ eczność

40)  Groupe  de  Catéchèse  Ettelbruck  (od  12  do  15  lat)

przez  High  Syr  Saint-Esprit

30)  Francuskojęzyczna  Wspólnota  Afrykańska

39)  Ż ycie  konsekrowane  w  Luksemburgu

47)  Sprawozdanie  Caté  z  Synodu  w  Esch/Alzette

Przez  trójkąt  Mosel  i  Ganer  Saint-Nicolas

45)  Luksemburscy  przewodnicy  i  harcerze
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