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Wstęp 

Eng Vollekskierch um 
Wee zu enger lieweger 
Kierch am Vollek. 
W drodze do żywego 
Kościoła Ludu Bożego w 
Luksemburgu 

Te dwa tytuły odzwierciedlają 
dynamikę synodalną, mobilizując 
dwa nieco odmienne punkty 
widzenia. 
Razem biorą pod uwagę realia 
"luksemburskie", ale także realia 
tych, którzy przybyli do Wielkiego 
Księstwa, aby ułożyć sobie tutaj 
życie i którzy jednocześnie są 
źródłem bogactwa i różnorodności 
dla naszego Kościoła w 
Luksemburgu. 

Niecierpliwość, nadzieja, zdumienie, 
oburzenie, gniew, idealizm, pogoda 
ducha, obojętność, troska, 
rozczarowanie, ciekawość, 
solidarność, pokora, bunt, wiara, ... 

Wszystkie te odczucia zostały 
wyrażone podczas uczestnictwa w 
podróży Synodu w 

Archidiecezji Luksemburskiej przez 
zaangażowanych chrześcijan 
katolickich, ale także przez osoby 
znajdujące się na marginesie 
Kościoła czy społeczeństwa 
luksemburskiego. 

4.590 kobiet, mężczyzn, młodzieży i 
dzieci podzieliło się swoimi 
marzeniami, nadziejami i wizjami na 
przyszłość. Ale po drodze 
zidentyfikowano też rany i frustracje. 
Proces synodalny dopiero się 
rozpoczął w 2021 roku i nie 
zakończy się na tym dokumencie 
podsumowującym. Dokument ten 
jest w rzeczywistości efemerycznym 
zdjęciem, stanem rzeczy tego, co 
jest obecnie odczuwane i 
doświadczane w Archidiecezji 
Luksemburskiej przez tych, którzy 
chcieli uczestniczyć w tym procesie. 
Co ważniejsze, w świetle tego, 
czym podzielili się wierni, droga 
dopiero się zaczyna... i dlatego to, 
co zostało tu odkryte, może służyć 
jako mapa drogowa na przyszłość. 

 
 

 

 

Udział w komunii Misja 

Te trzy kluczowe słowa zostały zaproponowane przez 
Papieża w Vade-Mecum Synodu. W Luksemburgu 
ułożyli oni również kwestionariusze i, co logiczne, 
sprawozdanie podsumowujące musiało być 
zorganizowane wokół nich. "Misja uczestnictwa w 
komunii" to nie tylko wyzwania, ale także odpowiedzi, 
które mają być udzielone i skonkretyzowane na 
poziomie synodalności w Kościele luksemburskim i 
powszechnym. 

Misja może się udać tylko wtedy, gdy wspólnota jest żywa. A 
wspólnota żyje tylko wtedy, gdy jest w niej udział. Wynika z 
tego, że synodalność musi być skonkretyzowana w 
codziennym życiu Kościoła na wszystkich poziomach. 
W procesie synodalnym wzięło udział ponad 4 590 osób, 

które uczestniczyły w nim poprzez 
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indywidualny wkład, lub poprzez udział w procesie 
synodu grupowego. 

Jak wspomniano, raport jest skonstruowany w 
oparciu o trzy słowa kluczowe: WSPÓLNOTA, 
UCZESTNICTWO i MISJA. Aby lepiej uwzględnić 
różnorodność odpowiedzi, o których mowa w każdym z 
tych trzech rozdziałów, w części "Ku przyszłości" 
wybrano inną strukturę: wyróżniono dwa poziomy: 
diecezji i Kościoła powszechnego, aby odpowiednio 
uwzględnić drogi, które należy obrać. 
W załączniku 1 będzie podane dla każdego z trzech 
rozdziałów KOMUNIZM, UCZESTNICTWO i MISJA, 
przegląd pozytywnych doświadczeń i wyzwań według 
osób i grup, które uczestniczyły w procesie 
synodalnym. 
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Odpowiedzi na indywidualne 
kwestionariusze 
W konsultacjach tego procesu synodalnego wzięło 
udział 267 osób, zarówno mężczyzn jak i kobiet. 

W tym kontekście należy zauważyć, że 70 odpowiedzi 
(czyli około jedna czwarta uczestników) pochodziło od 
osób, które brały udział w przygotowaniu do 
małżeństwa. W większości są to osoby, które wciąż 
szukają więzi z Kościołem (poprzez sakrament 
małżeństwa), ale zdecydowana większość z nich 
deklaruje, że jest na obrzeżach Kościoła lub wręcz się 
od niego oddala. 

Odpowiedzi na poziomie tej "grupy" dają więc "spojrzenie 
z zewnątrz" na Kościół. Należy zauważyć, że 
odpowiedzi były formułowane w następujących 
językach: niemiecki (39%), luksemburski (31%), 
francuski (24%), portugalski (4%) i angielski (2%). 

Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość osób 
uczestniczących w procesie zadeklarowała się jako 
"oddani Kościołowi" (50%), a także 
"w s p ó ł p r a c o w n i c y ∙ t r i c e ∙ k o ś c i o ł a " (20%), 
widać, że proces był 

 
 
 

Odpowiedzi na kwestionariusze 
przez grupy 
Liczba wypowiedzi na poziomie "grupy" podczas procesu 
synodalnego w Luksemburgu była stosunkowo wysoka. 
Łącznie wzięło w nich udział 76 podmiotów (patrz 
załącznik nr 2), które nadesłały swoje odpowiedzi na 
przygotowane przez diecezjalny zespół synodalny 
kwestionariusze.  Liczba uczestników wynosi 4.323 
kobiet, mężczyzn i młodzieży, którzy wzięli udział w 
tym procesie poprzez pracę w grupach. 
Zespół synodalny, we współpracy z Wydziałem 
Komunikacji i Prasy, uruchomił internetową giełdę dla 
grup. Powodem tego było to, że konsultacja synodalna 
była jeszcze naznaczona sytuacją zdrowotną i 
związanymi z nią działaniami. Z tej propozycji nie 
skorzystano, z czego należy się cieszyć: grupy 
spotykały się w większości "twarzą w twarz", aby 
prowadzić bezpośrednią i "ludzką" wymianę. 
Na poziomie "kongregacji"  wskaźnik uczestnictwa 
wyniósł 76%, podczas gdy wspólnoty językowe 
uczestniczyły z 54%. Uczestniczyły w nim również 
dwie ważne osoby z dziedziny społecznej i 
humanitarnej, a także odpowiednie rady działające w 
Kościele, komisje, które zajmują się sytuacją kobiet w 
Kościele lub integralnym rozwojem człowieka. 
Uczestniczyły również grupy i sieci modlitewne, 
odpowiednio grupy biblijne, a także wspólnoty zakonne i 
członkowie życia konsekrowanego, ruchy lub inne 
grupy. 

 
 
 

W większości był to proces "wewnętrzny", chociaż 
jedna trzecia osób, które stwierdziły, że są na 
obrzeżach Kościoła lub są od niego oddalone, 
przekazała informacje zwrotne za pośrednictwem 
kwestionariusza internetowego. 

Choć nie jest to próba reprezentatywna, to stosunkowo 
duża liczba osób, które wzięły udział w procesie, 
pozwoliła na statystyczną ocenę odpowiedzi (patrz 
Załącznik 1). 

W odniesieniu do oceny zarówno kwestionariuszy 
indywidualnych, jak i grupowych należy poczynić 
ważną uwagę: o ile niektóre wypowiedzi można było 
doskonale przypisać, o tyle w przypadku innych nie 
zawsze można było określić, czy pewne uwagi były 
skierowane do Kościoła powszechnego, czy też do 
Kościoła ze swoimi strukturami diecezjalnymi, a nawet 
lokalnymi. 

 
 
 
 
 
 

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

Na poziomie ruchów młodzieżowych zaangażowane były 
obie organizacje skautowe (LGS oraz Guides and Scouts 
of Europe), ministranci, a także ograniczona liczba 
młodych ludzi w grupach bierzmowania i 
duszpasterstwie młodzieżowym. Dzieci były 
zaangażowane, a imponująca liczba rysunków została 
wykonana przez dzieci w grupach katechetycznych. 
Świadczą o tym piękne rysunki i osiągnięcia 
zilustrowane w tym dokumencie. 

W procesie synodalnym uczestniczyły cztery z pięciu 
szkół katolickich w Luksemburgu, co daje bardzo 
wysoki wskaźnik uczestnictwa (80%). Tę grupę szkół 
uzupełniają dwie szkoły europejskie, w których w 8 
sekcjach językowych prowadzony jest kurs religii 
katolickiej. Interesujące jest to, że jedna ze szkół 
katolickich przedstawiła bardziej pogłębioną analizę 
250 uczestników w ramach swojej społeczności 
szkolnej: 28% młodzieży stwierdziło, że czasami lub 
często ma kontakt z Kościołem lub jakąś formą 
wspólnoty religijnej, natomiast 72% uczniów 
stwierdziło, że ma niewielki lub żaden kontakt ze 
wspólnotą religijną. 
Liczba młodych ludzi, którzy wzięli udział w ankiecie 
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wynosi 17% ogólnej liczby uczestników procesu 
synodalnego. 
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W przyszłość 
Diecezja 

Na poziomie diecezjalnym ważne jest wypracowanie jasnej wizji własnej przyszłości. Są duże parafie, są różne grupy, 
różne ośrodki odpowiedzialności, ale nie tworzy się więź między poszczególnymi podmiotami. Dyskryminacji i rasizmu 
doświadcza się na różnych poziomach: migrantów, płci, koloru skóry. Na stronie 

Różne pola działania nie czują się rozumiane i doceniane, także przez hierarchów. Konieczne jest opracowanie 
prawdziwy projekt duszpasterski budowany na sposób synodalny, a nie przez komisję złożoną z kilku członków 
wybranych przez hierarchię. 

Różne parafie, wspólnoty językowe, komisje, ruchy i grupy dają konstruktywne pomysły na przyszłość. 
 

Trzeba wyjść poza mury Kościoła - iść do ludzi, słuchać ich radości i smutków, prowadzić ich do Jezusa. Dla wspólnot 
językowych oznacza to znalezienie otwartości na różnorodność, postrzeganie jej jako bogactwa, na wielość kulturową i 
pluralizm językowy, postrzeganie każdej osoby jako równego partnera z tymi samymi prawami. Musimy stworzyć 
prawdziwą kulturę powitania, aby stworzyć więzi między różnymi narodowościami i kulturami. To, co "nowe" nie może 
nas przerażać i oddzielać, ale przeciwnie, musi wzbudzać w nas ciekawość spotkania z drugim. Musimy brać pod uwagę 
różnorodność, organizując wymiany i wydarzenia 
Międzykulturowość w Kościele katolickim, w relacji do innych wspólnot i społeczeństwa. 

Msze święte powinny być wizytówką Kościoła. Trzeba więc być bardzo wyczulonym na to, co jest odpowiednie dla danej 

grupy uczestników i poważnie przygotować Mszę Świętą. Powinno być możliwe, aby osoba świecka, kobieta, mogła 
głosić kazania; 

Utwory powinny być tak dobrane, aby tworzyły jedność z tekstami, aby można było dostrzec 
Jest to "czerwona nić" w przekazywanym komunikacie. 

Na poziomie szkoły pojawiły się ciekawe propozycje: "znaleźć nowe formy celebracji z zakotwiczeniem w życiu ludzi, 
sakramenty powinny wzbogacać życie ludzi. "Powinniśmy zaangażować więcej 
Ważne jest, aby aktywnie angażować dzieci i młodzież, być otwartym na nowe tematy i dostosowywać się do 
dzisiejszego świata. A 
Pewne osłabienie na poziomie wspólnotowym można by przezwyciężyć, szukając kontaktu między istniejącymi 
wspólnotami. 

Na poziomie ruchów i grup proponuje się, aby wspólnoty dokonały inwentaryzacji siebie i swoich mocnych stron, 
aby później podkreślić swoje talenty i stać się kreatywnym. Trzeba uwzględnić zmiany strukturalne w parafiach, 

przejść do "misji punktowych" na katechezie, przygotowaniu do sakramentu... 

Społecznościom należy zaoferować szkolenia w zakresie "jak radzić sobie z konfliktem", "jak konstruktywnie 
dyskutować", "jak dawać i przyjmować krytykę". 

Ludziom trzeba dać możliwość wyrażenia swoich uczuć, "Kummerkasten" przed kościołem, gdzie mogą zwierzyć się innym, 
szukać pomocy i wsparcia... 

Trzeba tworzyć momenty, które dają chęć uczestnictwa, aby wspólnota była żywa (Oktawa, pielgrzymka do Lourdes z 
białymi chustami, procesja taneczna). 

COMMUNION 
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Kościół musi stać się prostszy, skromniejszy, mniej dbać o pieniądze, ale przekazywać orędzie Jezusa, modlić się 
w prosty sposób z ludźmi, w dzisiejszym świecie - mówią parafie. 

Odpowiedzi osób fizycznych są w większości zgodne z różnymi propozycjami i postulatami wymienionych grup. 
Należy jednak dodać jeszcze kilka pomysłów od osób prywatnych: 

- poprosić celebransów o wyjście ze swojego kościoła, aby pozdrowić obecnych po Mszy św. parafian. 

- połączyć parafie, których kościoły są prawie puste, aby więcej osób uczestniczyło w mszy: samotny 

chrześcijanin to chrześcijanin w niebezpieczeństwie. 

- dzień Kościoła Luksemburskiego, w którym wszyscy mogli się spotkać: pielgrzymka + piknik + obietnica, trochę 
jak Dzień Rodzin. 

- zachęcanie i promowanie ruchów młodzieżowych, tworzenie zespołów teatralnych, chórów młodzieżowych, 
organizowanie akcji solidarnościowych... 

- Zaproś uczestników do zgromadzenia się na chórze kościelnym, aby móc uczestniczyć "blisko" i stworzyć 
poczucie bycia razem. 

- zmniejszyć liczbę parafii, aby tworzyć większe i bardziej żywotne wspólnoty. 

- organizowanie ofert dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w parafiach i ponad granicami parafii. 

- otwartość na nowe środki komunikacji (msza transmitowana przez telewizję, wiadomości wideo na stronie...). 

- pozwalają na rozwój małych wspólnot domowych, które spotykają się na wspólnym posiłku, podczas którego 
czytane jest Pismo Święte, odmawiane są modlitwy, a na koniec najstarszy (grecki: presbys), lub ten, który 

jest najbardziej szanowany lub ma największy autorytet, wypowiada słowa Eucharystii (Hauskirche). 

- udostępnić puste kościoły na działalność społeczną. 

- uznanie i wspieranie różnorodności wyświęconych i nie wyświęconych, mężczyzn i kobiet, stałych i 
terminowych, młodych i starych ministrów/przywódców. 

- wyszukać liderów społeczności lokalnych i innych spośród viri probati et mulieres probatae, mężczyzn i kobiet 
kompetentnych. 

- uznanie i wspieranie praktyki liturgii dzielenia się Słowem i liturgii godzin, nie w konkurencji z liturgią 
eucharystyczną, ale jako samodzielnej ważnej części modlitwy Kościoła. 

 

Kościół powszechny 

W celu przeanalizowania przyczyn oddalania się wielu ludzi od Kościoła, Kościół powszechny mógłby otrzymać poradę 
od niezależnego urzędu, który spojrzałby z zewnątrz na nasze wewnętrzne problemy. Musimy przebudować społeczność 
i hierarchię, stać się bardziej otwarci i nie bać się zmian. Centralne przesłanie, idea miłości Boga i bliźniego, nie powinno 
być zmienione, ale środki do jej przeżywania powinny być dostosowane - mówią parafie. Według młodych ludzi Kościół 
musi być bardziej obecny w społeczeństwie w kwestiach dotyczących 

Centralne przesłanie Kościoła (śmierć, solidarność, miłość, sprawy życiowe), a także sprawy bieżące. Należy 
unowocześnić zasady i poglądy Kościoła. Aby być wiarygodnym, Kościół musi zakładać swoje błędy i kwestionować 
siebie. Niektórzy uważają, że dogmaty i pewne tradycje mogą przyczynić się do utraty duchowości. 

W przypadku dwóch grup społeczność musi przejść z pionowego na poziomy rozkład sił. Wspólnota powinna być 
przeżywana jako rodzina braci i sióstr o równej wartości i szacunku. Musi w większym stopniu uwzględniać 
różnorodność, aspiracje i potrzeby oraz sposób przeżywania wiary. Kościół 
Kościół powszechny musi pozostać gwarantem jedności, ale diecezje mogą inkulturować wiarę lokalnie: konieczna 
jest decentralizacja. Według wspólnot językowych wspólnota zaczyna się w rodzinie. To 
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Musimy uważać, aby docenić małżeństwa, rodziny i dzieci i pozwolić im na jeszcze bardziej aktywny udział. Jeśli Kościół 
ma wypełnić swoje posłannictwo w świecie, musi znać świat, widzieć dzisiejszy świat, nie zatracając się w roli 
moralizatora. 

Młodzi ludzie w szkołach podkreślają akceptację wszystkich, którą powinien dać Kościół powszechny dla ponownie 
żonatych rozwodników i rodzin patchworkowych. Wypowiadają się za równością płci, końcem męskiej dominacji z 
możliwością przekazania większej odpowiedzialności kobietom i otwarciem dla nich dostępu do kapłaństwa. 

Kościół potrzebuje zmiany poglądów na temat homoseksualizmu, otwarcia się na małżeństwo dla wszystkich oraz 
zniesienia obowiązku celibatu dla księży. 

Na poziomie komisji i ruchów istnieje napięcie między dwiema rzeczywistościami dotyczącymi roli/miejsca kobiet w 
Kościele: z jednej strony kobiety zajmują "centralne miejsce w życiu Kościoła", licznie w nim uczestniczą, ale z 
drugiej strony są "spychane na margines na poziomie instytucji". Konieczne jest otwarcie 

przepowiadanie dla świeckich (kobiet/mężczyzn). 

Podmioty społeczeństwa obywatelskiego, a także znaczna liczba grup w Kościele, podkreślają zniesienie wszelkiej 
dyskryminacji, wszelkiego nierównego traktowania ludzi ze względu na ich orientację seksualną, sytuację życiową, 
narodowość, kolor skóry. 
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W przyszłość 

Diecezja 

Zasada pomocniczości, jako zasada obowiązująca w Kościele na poziomie jego doktryny społecznej, jest 
wymieniana przez liczne grupy, młodzież i organizacje, komisje... i podmioty społeczeństwa obywatelskiego jako 

kluczowa odpowiedź na niektóre z głównych wyzwań wymienionych powyżej. Zgodnie z ich stanowiskiem należy ją 
skonkretyzować w Kościele na wszystkich szczeblach poprzez stworzenie możliwości współdecydowania. 

Zdaniem podmiotów działających w komisjach, ruchach, grupach itp. należy wziąć pod uwagę, że wiele interpretacji 
proponowanych przez Kościół nie przystaje już do współczesnego życia. Dla tych podmiotów przyszłość Kościoła leży u 
podstaw, ale osobiste umiejętności potrzebne są także odpowiedzialnym chrześcijanom: ludziom odważnym, gotowym do 
podjęcia ryzyka i przyjęcia na siebie delegacji odpowiedzialności. Należy zauważyć, że wyzwanie to jest podejmowane 
na wszystkich poziomach, lokalnym i diecezjalnym (a nawet uniwersalnym), aby osiągnąć "prawdziwy podział władzy, 
prawdziwy udział świeckich, zwłaszcza kobiet." Konieczne jest więc 

- przyjąć zasadę pomocniczości w związku z wyzwaniami decentralizacji, a nawet klerykalizmu: "To, co 
dotyczy wszystkich, musi być również omawiane przez wszystkich. Konkretnie rzecz ujmując, wierni 
powinni mieć także możliwość wyrażenia swoich życzeń dotyczących mianowania kapłanów zawodowych i 
świeckich oraz biskupa. W tym kontekście podkreśla się, że wszystkie funkcje kierownicze powinny być w 
służbie małych grup, aby mogły one rozwijać swoje życie. 

- przejście do struktur decyzyjnych, które przyznają lokalną władzę "komitetowi" (złożonemu z  równej liczby 

mężczyzn i kobiet w różnym wieku, profesjonalistów i wolontariuszy), którego członkiem jest ksiądz, a jego głos 
ma taką samą wagę jak innych członków (patrz organizacja kościelna w Szwajcarii) 

- Kultywuj ducha wspólnoty, który sam w sobie sprawi, że ludzie będą chcieli uczestniczyć w projekcie 
poprzez tworzenie miejsc i czasu spotkań. 

- zwalczanie poczucia izolacji poprzez tworzenie sieci nie tylko dla jednostek, ale także dla społeczności, aby 
wspólnie angażować się w dyskusję i podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych i 
politycznych. 

- otworzyć kościoły, aby wierni zawsze czuli się w nich mile widziani i jak w domu. W ten sposób można 
zachęcić do uczestnictwa poprzez umieszczenie przy wejściu do kościoła ulotek wyjaśniających w prostych 
słowach życie parafialne: kto jest kim, kto co robi, co się robi podczas nabożeństwa, zajęć itp.; poprzez 
rozdawanie książeczek ze strukturą mszy świętej, tak aby każdy mógł zrozumieć i naśladować. 

- przezwyciężenie sztywności i dystansu wobec wiernych (i dzieci) w obrzędach, dzięki czemu liturgia staje 
się bardziej żywa. 

- przeorientowanie misji kapłana "ma prowadzić do Jezusa i być na służbie wspólnoty". 

- Podkreślić znaczenie szkolenia wiernych jako kluczowego elementu uczestnictwa (podobnie jak w 
przypadku misji). Wiedza sprawia, że ludzie rozumieją, o co chodzi i sprawiają, że chcą bardzie j 

uczestniczyć, bo rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Uczestnictwa trzeba się na nowo nauczyć i w ten 
sposób stworzyć chęć uczestnictwa. 

UCZESTNICTWO 
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- uwzględniać fakt zmian społecznych i promować zobowiązania projektowe (istnieje ogólna tendencja do 

angażowania się w konkretne projekty). 
W przypadku parafii konieczne jest. 

- rozpoznać i zmniejszyć różnice między społeczeństwem a Kościołem, dostrzec potrzeby ludzi. 

- skupić się intensywnie na przekazie wiary, zamiast koncentrować się na potrzebach materialnych i 

dziedzictwie religijnym. 

- Trzymaj się prosto, módl się prosto, bądź otwarty na ludzi i ufaj we wsparcie Ducha Świętego. Należy 
podnieść świadomość wartości modlitwy. 

W przypadku młodzieży szkolnej istnieje potrzeba 

- zachęcać do uczestnictwa w odprawianiu Mszy Świętej poprzez mówienie innym "językiem", używanie innej 
muzyki, dzielenie się tekstami biblijnymi, aby korzystać z aktywnych i żywych nabożeństw i mniej ścisłych 
rytuałów. 

- stworzyć możliwość dialogu i współpracy z wiernymi w Kościele. 

- zniesienie hierarchii i redystrybucja władzy (brak stanowisk bez wyborów), w celu przeciwdziałania 
"nadmiernej więzi hierarchicznej". 

Uczestnicy na poziomie grupy młodzieżowej pytają 

- organizować więcej zajęć poza Mszami Świętymi, aby wzmocnić więzi między różnymi osobami. 

- zorganizowanie festiwalu młodzieżowego (patrz również projekt "Wellenbrecher" diecezji Würzburg), gdzie 
młodzi ludzie mogą proponować pomysły, realizować je i podejmować decyzje. 

- zorganizowanie pielgrzymki do Rzymu z większym udziałem młodzieży. Dla 

członków grupy Administracja, Formacja i Rady ważne jest, aby. 
- stworzenie trwałych i stabilnych struktur synodalnych w celu konkretnego przedłużenia procesu synodalnego 

i widoczne. W tym kontekście podkreśla s ię  znaczenie podejmowania decyzji (w komisjach i radach) 

poprzedzających podejmowanie decyzji. 

- Zróbcie spis dostępnych talentów, aby sprawdzić, czy każdy działa zgodnie ze swoimi talentami. Ogólnie 
rzecz biorąc, należy zwrócić uwagę na sposób inwestowania czasu, a wolontariusze nie powinni być 
niepotrzebnie zmęczeni. Należy lepiej uwzględniać i lepiej rozdzielać ludzkie umiejętności pracowników i 
wolontariuszy. 

- znaleźć nowy sposób bycia ze sobą, zapewniając pokorne zarządzanie władzą i mandatami. 

- uniknąć wielokrotnych mandatów. Władza nie jest złem samym w sobie, ale musi być sterowalna i 
ograniczona w czasie. 

- dokonać przeglądu adekwatności istniejących struktur: Czy są one konieczne? Jaki obraz p r z e d s t a w i a m y  

ś w i a t u  zewnętrznemu? 

- stworzyć kryteria oceny, aby w regularnych odstępach czasu, indywidualnie i zbiorowo, sprawdzać, gdzie 
jesteśmy w duchu komunii, uczestnictwa i misji, i wreszcie zainwestować w opiekę nad współpracownikami, 
praktykując szacunek, zachętę i tworząc klimat radości i zaufania. 

 
Wspólnoty językowe chciałyby, aby wznowiono duszpasterstwo między wspólnotami, albo między samymi 
wspólnotami językowymi, albo między parafiami. Od czasu zaćmienia systemu SESOPI (Service socio- 

(np. duszpasterstwo między wspólnotami), zauważają brak szkoleń z zakresu międzykulturowości wśród księży i 
asystentów 
duszpasterstwa. Ponadto należy tworzyć nowe duszpasterstwa z obowiązkami dla osób świeckich, którym biskup 
daje mandat. 

Odpowiedzi osób fizycznych znajdują również w dużej mierze odzwierciedlenie w różnych propozycjach i 
postulatach przedstawionych powyżej. Niektóre z przedstawionych pomysłów powinny zostać dodane: 

- stworzenie forum dialogu i wymiany dostosowanego do obecnej sytuacji, głównie w formie cyfrowej. 
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- stworzenie służby skargowej, do której chrześcijanie (mężczyźni i kobiety, księża i świeccy) mogą się 
zwrócić, gdy są w rzeczywistym lub domniemanym konflikcie z osobą w parafii, urzędnikiem lub służbą 
Kościoła. Pracownicy tej służby powinni wówczas podjąć próbę wyjaśnienia, pogodzenia i wypracowania 
rozwiązania z zainteresowanymi osobami. 

- rozwijać kulturę informacji zwrotnej na różnych poziomach w kościołach. 
- zarządzanie parafiami (finansowo i ekonomicznie) przez kompetentnych ludzi świeckich. Od księdza 

wymaga się zbyt wielu zadań, które mogą być wykonane przez zaangażowanych mężczyzn i kobiety. 

 
Kościół powszechny 

Zasada pomocniczości, szeroko prezentowana na poziomie diecezjalnym, była oczywiście postulowana także w 
odniesieniu do Kościoła powszechnego w związku z problemem nadmiernej hierarchii. Postuluje się więc, aby 
Kościół powszechny i jego organy kierownicze funkcjonowały zgodnie z zasadą pomocniczości i przejrzystości, aby 
odejść od "sakralizacji autorytetu i władzy, kontroli i dominacji". Według kilku grup synodalność nie powinna stać się 
sposobem na pokazanie fasady uczestnictwa. To powinno stać się stylem 

Kościoła. W tym kontekście konieczne będzie również ponowne przemyślenie wzajemnych relacji między Kościołem 
powszechnym a Kościołem 
sytuacja lokalna. Zasada pomocniczości musi dyktować tę równowagę między konieczną jednością dogmatu i 
wiary, a uwzględnianiem sytuacji lokalnej. Jednym z rozwiązań mogłoby być nadanie Kościołowi lokalnemu i 
powszechnemu konkretnej struktury synodalnej, ale z określeniem na nowo ich roli i mocy decyzyjnej. 
Dla podmiotów działających w komisjach, ruchach, grupach,... 

- zaspokojenie pragnienia równego traktowania wszystkich ochrzczonych. Na ogół żąda się wezwania do 
umocnienia każdej osoby jako świadka Chrystusa. 

- rewizja "starożytnych dogmatów", takich jak ten o nieomylności papieskiej. 

- przyjąć zasadę decentralizacji struktur na rzecz parafii. 

- tworzyć nowe ministerstwa, aby przeciwdziałać klerykalizmowi. 

- zapewnić, że nowe impulsy nie utkną w strukturach, jak to miało miejsce zbyt często w przeszłości. 
- mieć odwagę otworzyć się na kreatywność, fantazję i wiedzę, aby oddać wiarę w służbę "tworzenia nowego", 

zamiast uparcie bronić tego, co istnieje. 
- szersze otwarcie służby kaznodziejskiej w kontekście celebracji na świeckich mężczyzn i kobiety. 
- Przyjąć modele jak w Szwajcarii i oddać lokalną władzę "komitetowi", którego członkiem jest ksiądz i w 

którym jego głos ma taką samą wagę jak pozostałych członków. Komitet ten powinien składać się z równej 
liczby mężczyzn i kobiet w różnym wieku, profesjonalistów (zatrudnionych i opłacanych przez Kościół) oraz 
wolontariuszy. 

- że kiedy mianuje się nowego biskupa, należy zaangażować jak najwięcej osób ze wspólnot. 
- odpowiedzieć na potrzebę nowego języka, przejścia od administracyjnych i prawnych (kanonicznych) 

nakazów do propozycji opartych na Ewangelii i troskliwego przyjęcia. 
- dokonać zmiany w prawie kanonicznym: skończyć z dwoma "stanami" (wyświęconym i świeckim). 
- zapewnić kobietom dostęp do kapłaństwa. 
- zniesienie obowiązku celibatu dla księży. 

Zdaniem parafii, Kościół powszechny musi 
- zreformowanie struktur w taki sposób, aby zintegrować kobiety poprzez powierzenie im obowiązków, 

zniesienie obowiązkowego celibatu, zreformowanie moralności seksualnej w celu otwarcia dróg 
uczestnictwa. Musimy zdecydowanie zmierzać ku przyszłości, zamiast pozostawać przy przeszłości. 

- Wspólnota kościelna, aby przetrwać jako wspólnota, musi identyfikować się z hierarchią. Hierarchia musi 

więc przemyśleć siebie i zorientować się na przyszłość. Orędzie Boże musi pozostać w centrum, nie 
pozostawiając ludzi w tyle. 
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W przyszłość 

Diecezja 

Ogólnie rzecz biorąc, Kościół w Luksemburgu musi być Kościołem przyjaznym, zdolnym do empatii, przede wszystkim 

wobec najsłabszych i najbardziej wrażliwych, i włączającym na poziomie wiernych wszystkie ich talenty, w 

szczególności poprzez docenienie międzykulturowości i wielojęzyczności, które są szczególnym bogactwem 
Luksemburga. W ramach grupy 
Pojawia się pomysł utworzenia przemyślanego projektu duszpasterskiego, który rozwijałby się w czasie z 
oficjalnymi organami monitorującymi diecezję. 

Współpraca z innymi religiami 

Dla wszystkich grup, które wypowiedziały się na temat tego wyzwania, należy wzmocnić dialog z innymi religiami, 
zwłaszcza w dziedzinie życia codziennego, działań społecznych i zaangażowania obywatelskiego, skupiając się na 
wspólnych wartościach, a nie na różnicach. Dialog międzyreligijny jest postrzegany jako wzajemne wzbogacanie się 
wierzeń. Poznanie drugiego człowieka może u s u n ą ć  lęk i postawę wycofania, a nawet poczucie izolacji. 
agresji. Prawdziwy dialog musi również umożliwiać świadomość własnej tożsamości przy jednoczesnym zachowaniu 

otwarte dla innych. W tym sensie, w odniesieniu do kwestii kobiet,  Kościół mógłby konsultować się z Kościołami 
Chrześcijanki, które wyświęciły kobiety. 

Współpraca z firmą 

Współpraca ze społeczeństwem była uważana za bardzo ważną. Wszystkie grupy w sposób wyczerpujący wyraziły 
swoje zdanie na ten temat. Kościół jest częścią społeczeństwa i musi umieć pokazywać przykład Chrystusa, bez 
budowania świata równoległego. 

Dla niektórych młodych ludzi, zwracając uwagę na podmioty w społeczeństwie, Kościół nie powinien angażować się 
w decyzje polityczne i ekonomiczne: powinien raczej inspirować się otaczającym go światem, aby nie trzymać się 
kurczowo starych sposobów. 
Celem projektu jest promowanie "wiekowych tradycji, które nie są dostosowane do dzisiejszego społeczeństwa", 
oraz promowanie integracji wszystkich członków społeczności. 

Z drugiej strony podmioty społeczeństwa obywatelskiego oczekują silniejszej interakcji z Kościołem i pragną, by 
pozostał on "otwarty i proaktywny w wymianie i współpracy z polityką i społeczeństwem obywatelskim", by dotarł do 
innych podmiotów społecznych i by w większym stopniu uczestniczył w pozakościelnych inicjatywach społecznych. 

Współpracownicy struktur diecezjalnych uważają, że Kościół, uczestnicząc w otaczającym go społeczeństwie, musi 
dbać o zachowanie swojej tożsamości, a nawet ośmielać się przyjąć jego pozycję przed naszymi 
współobywatelami. Jeśli hierarchowie przyjmą to stanowisko, wzmocni to poczucie przynależności i zachęci 
wiernych do codziennego dawania świadectwa o swojej wierze, gdziekolwiek się znajdują. Musi przypominać o 
podstawowych wartościach i prawie Chrystusa, pozostając jednocześnie wiarygodnym, otwartym i uczciwym. 
do świata i do słuchania swoich członków. Kościół musi być także wzorem działań społecznych, charytatywnych i 
ekologicznych, unikając hipokryzji. 
Kościół musi zaproponować inny model niż dominujący obecnie model hedonistyczny i indywidualistyczny. Rozwój 
ekspresji artystycznej (zwłaszcza sztuk plastycznych i muzycznych) jest sugerowany jako jeden ze środków, które 
Kościół powinien wykorzystać w tym dialogu ze społeczeństwem. 

MISJA 



14  

Komunikacja 

Kościół musi komunikować się otwarcie, poważnie traktując troski ludzi, zachowując jednocześnie dyskrecję dla 
tego, co zostało mu powierzone w zaufaniu. Musi być obecny w mediach i poprzez media, w tym portale 
społecznościowe. Kościołowi trzeba nadać "twarz" i zainwestować w pozytywną komunikację. W tym kontekście 
interesujące jest 

zauważyć, że "studenci słyszą o Kościele w radiu tylko podczas nadzwyczajnych wydarzeń lub w związku z 
poważnymi wydarzeniami i odkryciami". 

Oprócz komunikacji zewnętrznej należy wziąć sobie do serca również komunikację wewnętrzną: jak słuchać, jak 
zarządzać konfliktami, jak zachęcać do uczestnictwa itp. 

Życie codzienne młodych ludzi 

Kościół musi poświęcić więcej energii na odrodzenie wiary i na formację chrześcijańską przede wszystkim ludzi młodych - 
bo to oni są przyszłością naszego Kościoła - poprzez autentyczny język i konkretne działania. Katecheza, daleka od 

mówienia o obowiązkach i karach, musi być zdecydowanie pozytywna i motywująca, aby dać młodym ludziom 
Widzą w tym szansę na przeżycie wzbogacającej przygody. Aby to uczynić, trzeba nawiązać z nimi osobistą 
relację, słuchać ich, powierzać im obowiązki i obdarzać zaufaniem, dostosować się do ich sposobu komunikowania 
się, zwłaszcza za pośrednictwem sieci społecznych, jednocześnie formując ich solidnie w wartościach Ewangelii. 

Wartości 

We wszystkich grupach można zauważyć, że wartości są zarówno komplementarne, jak i bardzo zróżnicowane, 
każdy sytuuje je na poziomie tego, czym głównie żyje. W ten sposób parafie przytaczają bardziej wartości 
chrześcijańskiego miłosierdzia w obszarach braterstwa. Wzywają do miłości, zrozumienia, przebaczenia, szacunku, 
tolerancji, przejrzystości, ochrony stworzenia, sprawiedliwości, przekazywania wiary i diakonii. 

Co nie dziwi, młodzi ludzie konfrontują się z wartościami, z którymi mają do czynienia na co dzień: walka z 
rasizmem, homofobią, molestowaniem dzieci, napaściami seksualnymi, marginalizacją mniejszości, nadużywaniem 

władzy i seksizmem, a także walka o sprawiedliwość klimatyczną, bezpieczeństwo kobiet, nie mówiąc już o 
konkretnym wsparciu dla osób w potrzebie i nieszczęściu. 

Partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie powołują się na zaangażowanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości 
społecznej, lepszego podziału bogactwa, zwłaszcza w kontekście globalnych różnic między Północą a Południem, 
poszanowania praw człowieka i praw mniejszości oraz zrównoważonego rozwoju. 

Ogólnie rzecz biorąc, następuje przesunięcie wartości z moralności na wyzwania społeczne, przy jednoczesnym 
wewnętrznym wzmocnieniu wartości wiarygodności, tożsamości, integralności i tradycyjnych nieosądzających 
wartości chrześcijańskich. 

Środowisko (Laudato si') 

Podmioty działające w Kościele w mniejszym stopniu wymieniały ten aspekt, natomiast młodzież i społeczeństwo 
obywatelskie, czy niektóre komisje, bardzo go podkreślały. W ten sposób formułują prośbę do aktorów o 
zdecydowane zaangażowanie: wyzwania stojące przed całym społeczeństwem, takie jak zmiany klimatyczne i 
zanikanie 

To z kolei wymaga odpowiedzi ze strony wszystkich podmiotów, w tym Kościoła. 

Pomimo pozytywnych przykładów w parafiach, szkołach i instytucjach kościelnych, wciąż istnieje wyzwanie 
zakotwiczenia Laudato si! wymiar w parafiach, komisjach, instytucjach itp. 

Ewangelizacja/Głoszenie Ewangelii 

Ogólnie rzecz biorąc, misja polega na opuszczeniu swojej strefy komfortu i wyjściu poza mury kościoła. Wymaga to 
odwagi i może być dokonane tylko po zbudowaniu solidnej komunii, w której zakotwiczone jest uczestnictwo. Nasza 
wiara musi się wyrażać w naszych działaniach, w naszych sposobach życia, poprzez Kościół bardziej skupiony na 
osobie 

Musimy gromadzić się wokół Słowa, przekazywać je, szkolić się w jego rozumieniu, tłumaczyć je i dostosowywać do 
każdego odbiorcy, a także tworzyć miejsca i czas, by dzielić się Biblią. Trzeba gromadzić się wokół Słowa, 
przekazywać je, szkolić się w jego rozumieniu, tłumaczyć je i dostosowywać do każdej publiczności, tworzyć 
miejsca i czas wymiany wokół Biblii. Kościół powszechny musi bez lęku głosić Ewangelię, a Kościół lokalny musi 
się do niej odnosić we wszystkich swoich działaniach. 
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Zaangażowanie humanitarne i społeczne 

Pomoc potrzebującym jest tradycyjną wartością chrześcijańską, którą należy pielęgnować i rozwijać w zależności 
od grup, a w zamian ta pomoc przybliża i odżywia wiarę. Konkretnie sytuuje się ona głównie wokół wsparcia dla 
osób dotkniętych ubóstwem, przyjmowania i integracji uchodźców oraz spójności społecznej. 
Modlitwa/duchowość 

Ewangelia musi być przekazywana nie tylko przez słowa, ale przez konkretne życie. Musimy dawać przykład swoim 
postępowaniem. Przepowiadanie powinno być blisko ludzi z praktycznymi pomysłami na codzienne życie. Mile 
widziana byłaby większa interaktywność. Pożądane są oferty alternatywne, takie jak 10-minutowa modlitwa (czas 
wspólnej modlitwy z kilkoma modlitwami, czytanie ewangelii i czas dzielenia się). Katecheza 
dla wszystkich grup wiekowych jest przeznaczony. 

Wspólnoty językowe wymagają towarzyszenia duchowego i specyficznej opieki duszpasterskiej. W szczególności 
mają poczucie i doświadczenie, że niektórzy księża nie towarzyszą im wystarczająco duchowo. Istnieje ogólna 
prośba, aby Kościół nie koncentrował się na pieniądzach i administracji: kapłan powinien być uwolniony od pewnych 
praktycznych obciążeń, które go absorbują i czynią niedostępnym dla słuchania ludzi. 

Powinni dostrzec, że mogą czuć się wolni w poszukiwaniu i przeżywaniu swojej duchowości chrześcijańskiej w 
różnych formach w e  wspólnotach Kościoła. Wszystko to implikuje proces duchowego poszukiwania i 
Chodzi o zróżnicowanie rodzajów pracy, które można wykonywać. W tym sensie chodzi o zróżnicowanie rodzajów 
Te nowe inicjatywy i formy gromadzenia wiernych (modlitwa, Lectio Divina, różaniec, Oficjum Godzin, Liturgia Słowa, 
modlitwa Taizé), aby urozmaicić środki wspólnej modlitwy i nie być już zależnym od kapłana! Te nowe inicjatywy i 
formy 

Wspólne modlitwy powinny być pozostawione inicjatywie lokalnych wspólnot, a nie narzucone przez hierarchów. A 
Sugestią jest stworzenie regularnych dni refleksji w każdej wspólnocie, aby mogły one ponownie skupić się na 
przesłaniu Ewangelii i odnaleźć swoją jedność pomimo różnorodności czy ducha rywalizacji. 
Szkolenie 

Wyzwania związane z treningiem zainspirowały wiele grup. Widać, że jest to temat bliski sercu, który grupy chcą 
bezpośrednio powiązać ze swoimi doświadczeniami i nadziejami na przyszłość. 

Tak więc o katechezę dla wszystkich grup wiekowych, a nawet o naukę religii w szkołach na zasadzie fakultatywnej 
prosi grupa konfirmantów. Szkolenie do zostania księdzem powinno być otwarte dla kobiet. 

Trzeba sprostać wyzwaniom na kilku poziomach. Istnieje potrzeba lepszego zaangażowania rodziców w katechezę; 
zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia przyszłym katechetom; podniesienia poziomu kształcenia 
teologicznego. Potrzebne jest dobre wyszkolenie w różnych dziedzinach (nauka, ekonomia, aspekty humanitarne). 

Istnieje potrzeba szkolenia tych, którzy pracują przy przekazywaniu Bożego przesłania (np. lektorzy). 

Poza formacją w wartościach chrześcijańskich, istnieje wezwanie do formacji w komunikacji i uczestnictwie. Dlatego 
proponowane zmiany w funkcjonowaniu wymagają formacji w "byciu razem" w duchu synodu. 

W ankietach dotyczących diecezji pojawiły się konkretne propozycje osób, które nie były już wcześniej 
proponowane w tej formie przez grupy: 

- Stworzyć prawdziwy projekt duszpasterski dla diecezji. Wykorzystaj diecezjalną radę duszpasterską do 
uruchomienia pewnych propozycji. 

- Opracuj benchmark wraz z kryteriami, umożliwiający regularne sprawdzanie zgodności i jakości 
wyznaczonych celów. 

- Przemyśleć diecezję bardziej jako Kościół wolontariuszy. 

- Katecheza dla wszystkich grup wiekowych, fakultatywne nauczanie religii w szkołach. 

- Grupy za dzielenie się Słowem Bożym. 

- Kazanie pełni też funkcję katechezy, bo wiedza biblijna maleje. 

- Wprowadzić czas wymiany i dzielenia się w miejsce homilii. 
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- Stworzenie księgarni chrześcijańskich w Luksemburgu oraz udostępnienie biblioteki Centrum Jana XXIII. 

- Komitet powitalny (świecki lub duchowny) powita Cię przy wejściu do kościoła podczas każdej uroczystości. 

- Spotkania przed i/lub po mszy św. 

- Zapraszanie nowo przybyłych lub odwiedzanie ich w domu, aby bardziej zaangażować się w konkretne życie 
wiernych. 

- Propozycja włączenia do Mszy św. większej ilości języka portugalskiego i włoskiego, aby odzwierciedlić 
specyfikę wielojęzyczności w Luksemburgu. 

- Wewnątrz budynku kościoła wspólnota musi być widoczna (nazwiska ochrzczonych, komunikujących, 
młodzieży bierzmowanej, zmarłych), życie wspólnoty musi mieć twarze. 

- Brakuje wkładu Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. 

- Zorganizuj duchowy dzień w parafii, gdzie młodzi i starsi znajdą duchową strawę. 

- Adopcja siostrzanej parafii w obcym kraju (sponsoring). 

- Gromadzić się w kościołach w zależności od wielkości rzeczywistej wspólnoty. 

- Ułóż krzesła w kręgu, aby zwiększyć poczucie wspólnoty. 

- Stworzenie katolickich obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

- Tworzyć żłobki katolickie. 

- Stwórz miejsca i godziny spotkań. 

- Życie wspólnotą dóbr (jak pierwsi chrześcijanie). 

- Zaproponuj kawę/brunch w stylu Fair-Trade. 

- Przemyślenie na nowo relacji między misją a ewangelizacją 

 

Kościół powszechny 

Przejrzyste, a przede wszystkim bezkompromisowe zarządzanie wszelkimi formami nadużyć to postulat powtarzany 
przez dwie trzecie grup. Wiąże się to również z elementem prewencji. 

W wymiarze wewnętrznym uczestnicy wezwali Kościół do rewizji swojego nauczania, prawa wewnętrznego, 
obrzędów, a nawet sakramentów: do dążenia do zbudowania pomostu między przesłaniem Ewangelii, które 
powinien głosić, a konkretnym życiem ludzi. 

 
Encyklika Laudato si' mogłaby posłużyć jako punkt wyjścia nie tylko dla zrównoważonego rozwoju, ale także jako 
źródło inspiracji dla Kościoła do refleksji nad innymi tematami, a tym samym do konstruktywnego i krytycznego 
podejścia. Chodzi o ustalenie stanowiska dla Kościoła dzisiaj (np. na. 
Kościół musi zastąpić wymóg Kościoła nauczającego wymogiem Kościoła uczącego się, aby rozpoznać ślady Boga w 
przyszłości, która dopiero nadejdzie. Kościół musi zastąpić wymóg Kościoła nauczającego wymogiem Kościoła 
uczącego się. 

Wśród poszczególnych wypowiedzi jedna wyróżniała się tym, że zawierała petycję z prośbą do Ojca Świętego o 
przyznanie Maryi Dziewicy tytułu "Współodkupicielki". W załączonym liście autorka echa powrotu do wiary, do 
dogmatów, do pielgrzymek, do sakramentów, do utrzymania dyscypliny kościelnej dotyczącej dostępu do 
kapłaństwa, moralności seksualnej, do utrzymania 
tradycyjny katechizm. 
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Reakcje uczestników na prezentację syntezy procesu synodalnego podczas zgromadzenia 
synodalnego w dniu 11 lipca 2022 r. w kaplicy École Sainte-Sophie, Luksemburg 

 

Życzenia i podziękowania 

 

Uczestnicy złożyli sobie kilka życzeń: bardziej zaangażować się jako Kościół w nowe życie, tworzyć 
więcej sieci w dekanatach i z archidiecezją, wspierać i rozwijać wspólnoty lokalne w przypadku 
braku kapłanów, zwracać szczególną uwagę na rodziny i kobiety w zakresie chrześcijańskiego 
wychowania dzieci i wspólnego życia, być uważnym na młodych i słabych, nie zapominać w refleksji o 
grupach wiekowych średnich (między młodymi a starszymi), pozostawać jako Kościół w dialogu ze 
społeczeństwem, w centrum naszych zainteresowań stawiać przekaz wiary i słowa Chrystusa, aby 
wspierać wiernych, którzy potrzebują wsparcia. 

Podziękowano także konkretnym osobom w Kościele i diecezjalnemu zespołowi synodalnemu za 
przygotowanie syntezy. 

 

Aplikacje 

 

Podczas prezentacji syntezy procesu synodalnego na zgromadzeniu synodalnym w dniu 11 lipca 2022 r. w 
kaplicy École Sainte-Sophie, w Luksemburgu, padły następujące wnioski 

 
- Oprócz sformułowanego na stronie 8 tekstu dotyczącego zasady pomocniczości "To, co dotyczy 

wszystkich, musi być również przedyskutowane przez wszystkich", ważne jest nie tylko wspólne 
dyskutowanie, ale również podejmowanie na każdym szczeblu decyzji, które mogą być podjęte na 
tym szczeblu. Należy w tym kontekście pamiętać, że każdy hierarcha musi służyć zainteresowanym 
osobom i musi słuchać zarówno najmłodszych, jak i tych na niższym szczeblu. 

- Podkreśla się znaczenie duszpasterstwa osób starszych i umierających. W tym kontekście postuluje 
się, aby osoby świeckie (kobiety i mężczyźni) mogły towarzyszyć chorym 
"Postuluje się również, aby osoby świeckie mogły udzielać sakramentu chrztu (nie tylko w 
przypadkach choroby zagrażającej życiu). Postulowano również, aby osoby świeckie mogły udzielać 
sakramentu chrztu (nie tylko w przypadkach zagrożenia życia). Wspomniano o przypadku Kościoła w 
Szwajcarii, który mógłby służyć za wzór. 

- Wreszcie pożądane jest ponowne odczytanie dokumentu w sensie upodmiotowienia, tak aby 
wyrażenie "Kościół musi...", użyte w wielu miejscach tekstu, było rozumiane jako 
"Muszę...", aby podkreślić, że każdy jest odpowiedzialny i jest częścią Kościoła, który 
potrzebuje przemiany. 
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Ogólnie rzecz biorąc, grupy nie rozwodziły się nad tym, co jest, ale miały wiele propozycji na przyszłość. Zgodzili 

się, jak można sądzić, że proponowany tryptyk synodalności jest progresją: najpierw stworzyć komunię, która 

sprawia, że ludzie chcą w niej uczestniczyć, co siłą rzeczy będzie promieniować w misji. To 

Pojawia się wielkie wezwanie do formacji, do upodmiotowienia każdego człowieka, do kreatywności, do 
strukturalnego wdrażania synodalności. Dlatego dwa tytuły mogłyby dobrze towarzyszyć temu procesowi, ponieważ 
są zdecydowanie zorientowane na przyszłość: Eng Vollekskierch um Wee zu enger lieweger Kierch am Vollek - 

En route vers une Église vivante des peuples de Dieu au Luxembourg. Rzeczywiście, żywy Kościół, który 

uwzględnia wszystkich wierzących i jego kontekst społeczny, ma się umacniać w kraju, w którym połowa 
mieszkańców jest obcej narodowości. 

Wymagania są w dużej mierze jednoznaczne: Kościół powinien być nie tylko "na misji", ale przede wszystkim 

Ważne jest, aby móc "działać" będąc w kontakcie z Panem. Czasami przesłanie ewangelii przychodzi poprzez 
fizyczną obecność, a nie słowa. To ostatnie może przyjść później, ale trzeba najpierw "działać" przed głoszeniem. 

Działanie to musi być zainicjowane z wielką wrażliwością, zwłaszcza w parafiach, gdzie często panuje poczucie, że 
droga synodalna jest zbyt późna, a wierni starają się podtrzymywać płomień, dokonując coraz trudniejszego 
rozróżnienia między orędziem Bożym, orędziem Chrystusa i Kościołem jako instytucją. 

Duża liczba młodych ludzi świadczy o dystansie między przesłaniem Chrystusa a ich codziennym życiem. Niektórzy z 
nich słyszą o Jezusie tylko na lekcjach katechizmu i od księdza proboszcza, ale często nie ma w tym żadnej sztafety. 
w rodzinie. Na ogół proszą Kościół o  przykładne działania,  aby  były one spójne z głoszonym orędziem. Wzywają 
Kościół do pracy nad swoją autentycznością, a także do przyjęcia Słowa Bożego. 

Ważne jest, aby słuchać tych próśb ludu bez ich zniekształcania i bez osądzania. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na te 
prośby z 
młodych, bo jeśli Synod chce być spotkaniem z przyszłością, to miejmy świadomość, że młodzi są przyszłością. 

Diecezjalny zespół synodalny starał się ożywiać i towarzyszyć procesowi synodalnemu, analizować, syntetyzować i 
podsumowywać niezliczony wkład, który został podzielony. Zwołanie zgromadzenia 
Diecezjalne spotkanie przedsynodalne zgromadziło uczestników i żywe siły Kościoła w Luksemburgu przewidziane 
w Vade-Mecum dla Synodu o Synodalności. Zadaniem multiplikatorów będzie zaniesienie dokumentu synodalnego 
do swoich wspólnot, aby wymieniać się na opisanych w nim drogach. Spotkania te, na płaszczyźnie komunii, 
uczestnictwa i misji, powinny dać Kościołowi w Luksemburgu impuls do działania w przyszłości. Konieczne będzie 

również określenie, w jaki sposób proces synodalny będzie kontynuowany na poziomie 

W tym względzie ważne jest, aby wiedzieć, który organ jest w stanie przejąć funkcję kierowniczą w tym zakresie. 

Wiele zastrzeżeń budziły szanse na to, że proces synodalny przyniesie owoce na poziomie Kościoła 
powszechnego. Niemniej jednak wielokrotnie wyrażano nadzieję na pozytywny rozwój sytuacji w Archidiecezji 
Luksemburskiej. Wykorzystajmy okazję, by tak się stało. Wykorzystajmy wspólnie szansę, aby zrealizować te 
nadzieje. 

W tym sensie, diecezjalny zespół synodalny ma nadzieję, że niniejszy dokument może służyć jako punkt wyjścia i 
mapa drogowa dla wspólnej podróży w komunii, uczestnictwie i misji. 

Dlatego zespół synodalny podziela wizję wielu podmiotów, że proces synodalny w Luksemburgu musi być 
kontynuowany, aby zrealizować to, co od początku synodu było centralnym pytaniem, które musi nam towarzyszyć 
w nadchodzących miesiącach i latach: 

Perspektywy: co dalej? 
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Jak możemy "ruszyć razem w kierunku bardziej żywego Kościoła? 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 
 
COMMUNION 

Odpowiedzi od osób fizycznych 

Wykres 1 
 

Połowa uczestników uważa, że Kościół jest "umiarkowanie" żywotny. Należy zauważyć, że osoby 
"zaangażowane w Kościół" i "na marginesie Kościoła" uważają Kościół za wspólnotę "bardzo żywą" 
w sposób bardziej znaczący niż współpracownicy∙trójki w Kościele. 

Nie dziwi fakt, że osoby, które uczestniczyły w kursie przygotowania do małżeństwa poprzez 
ankietę, a które są oddalone od Kościoła, postrzegają go jako mało żywy. 
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Wykres 2 
 
 

 

 
 

Dla osób współpracujących i zaangażowanych zdecydowanie najbardziej postrzegana jest msza 
święta jako miejsce, w którym można dostrzec życie wspólnoty, następnie parafia, natomiast na 
trzecim miejscu wskazywane jest "mało, jeśli w ogóle" (zob. Załącznik 2). Życie w grupach 
modlitewnych oraz pielgrzymki i sanktuaria uzupełniają pierwszą piątkę, a kolejne miejsca zajmują 
stowarzyszenia wiernych, chór parafialny, organizacje charytatywne, katecheza, obrzędy przejścia, 

a nawet festiwale religijne. Dla ludzi na obrzeżach lub oddalonych od Kościoła pierwsze miejsce 
również zajmuje msza, a następnie udział osób, które nie udzieliły odpowiedzi. Następnie 
przychodzi parafia i ocena "nigdzie - prawie wcale" w równych częściach. 
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Wykres 3 
 

 
Dla współpracowników i osób zaangażowanych w Kościele główną przeszkodą w tworzeniu 

żywej wspólnoty jest duch świata (zbyt wiele stresu, "alternatywy" społeczeństwa 
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W ślad za tym idzie ocena, że Kościół jest zapatrzony w siebie i nieadekwatny do obecnych 

czasów. Wymieniono również takie postawy jak klerykalizm i odmowa otwartego dialogu. 
Krytyka dotyczyła również struktur hierarchicznych na poziomie diecezjalnym i uniwersalnym. 
Należy zauważyć, że 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 Kościoła, widzą następujące główne przeszkody: Kościół jest 
zamknięty w sobie i nie jest dostosowany do obecnych czasów. 

Należy również zauważyć, że bardzo mała liczba osób wypowiedziała się przeciwko akceptacji 
osób rozwiedzionych i żyjących w ponownych związkach małżeńskich, waloryzacji kobiet w 
Kościele, akceptacji homoseksualizmu oraz zniesieniu obowiązkowego celibatu kapłańskiego. 

 
 

Odpowiedzi grupy 

 

Pozytywne doświadczenia 

W dobrze przygotowanych Mszach Świętych, pięknej muzyce, na wystawach sztuki, tam 
gdzie jest braterskie działanie, gdzie jest próba ulżenia komuś w cierpieniu, wspólnota żyje. 
 Parafie 

Kościół jest przestrzenią spokoju, ciszy i refleksji. Czujemy się swobodnie, wyznajemy te 

same wartości. Grupa młodych ludzi 

W naszej szkole żyjemy w spójności, zwracamy na siebie uwagę, w kościele 
 powin

no być bardziej . Szkoły 

 

 
Wyzwania 

Należy zauważyć, że niektóre z wyzwań pokrywają się w trzech kluczowych rozdziałach: 
komunia, uczestnictwo i misja. Co więcej, wzajemne powiązanie tych trzech słów kluczowych 
jest również widoczne w odpowiedziach na wyzwania. Na poziomie opisu wyzwań analizy 

poszczególnych grup zostały podjęte i zsyntetyzowane. Niektóre ze świadectw są podane na 

poziomie grupy jako ilustracje. Należy również zauważyć, że niektóre grupy były 
samokrytyczne. 
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Koncepcja człowieka (Menschenbild) 
 
Co zaskakujące, tylko połowa grup wyraziła opinię na temat tej pozycji, podczas gdy większość 
uczestników indywidualnych zajęła pozytywne stanowisko w sprawie akceptacji 
rozwiedzionych-małżonków, pozycji kobiet w Kościele, homoseksualizmu i zniesienia 
obowiązkowego celibatu dla księży. Dla grup duch zbiorowy i aktualny stan wspólnoty, 
tożsamość i funkcjonowanie struktur kościelnych oraz wizja przyszłości, którą należy (na nowo) 
stworzyć, przeważają nad docenieniem człowieka. 

Akceptacja ponownego małżeństwa 
 
Dla tych, którzy się wypowiedzieli, powinna istnieć akceptacja dla osób rozwiedzionych i 

żyjących w ponownych związkach małżeńskich oraz dla rodzin mieszanych. Kościół nie ma 
prawa nikogo osądzać ani potępiać, nikt nie powinien być wykluczony. Ale w rzeczywistości 
wielu rozwiedzionych i ponownie żonatych znalazło rozwiązanie swojego problemu: albo w 

milczeniu odeszli od Kościoła, albo sami zdecydowali się na uczestnictwo i przyjmowanie 
Komunii, ze względu na zaufanie i wsparcie, jakie mieli ze strony hierarchii. 

Kobiety 
 
Prawie wszystkie grupy opowiedziały się za dowartościowaniem kobiet, koniecznością 
ustanowienia równości kobiet i mężczyzn oraz otwarciem Kościoła na nowe posługi dla kobiet, 
aby dać im nowe obowiązki. Połowa była za tym, aby kobiety mogły być wyświęcane na 
diakonów lub nawet na księży. Duszpasterstwo młodzieży mówi o seksizmie w ruchach. Istnieje 

napięcie między dwiema rzeczywistościami: centralną pozycją kobiet w życiu Kościoła (więcej 
praktykujących kobiet niż mężczyzn), a ich zepchnięciem na margines na poziomie 
instytucjonalnym. 

Akceptacja homoseksualizmu (LGBTQ+) 
 
Większość grup wspomniała o tym, jak ważne jest, by nie osądzać i dążyć do stworzenia 

przyjaznego ducha dla każdego członka zgromadzenia. Grupy młodzieżowe uważają, że 
należy szczerze rozmawiać o seksualności i opowiadają się za akceptacją społeczności 
LGBTQ+. Błogosławieństwo lub małżeństwo par tej samej płci nie jest zbyt często wspominane 
przez starsze grupy, ale dla 80% młodych ludzi małżeństwo dla wszystkich jest pożądane. 

Zniesienie obowiązku celibatu dla księży 
 
Dwie trzecie grup opowiedziało się za zniesieniem obowiązku celibatu dla księży ze względu na 

małżeństwo (fakultatywne) lub wspólne życie z partnerem (m/k). Celibat powinien być 
opcjonalny. W czterech z sześciu szkół młodzież widziała potrzebę dobrych, zrównoważonych 
księży, którzy są żonaci i szanują kobiety. 
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Strona główna 
 
Elementem podejmowanym przez wiele grup jest pragnienie poczucia bycia mile widzianym w 

Kościele, we wspólnocie: osoba witająca wiernych przy wejściu do kościoła na nabożeństwa; 
witanie we wspólnocie poprzez prawdziwe słuchanie, próby udzielania odpowiedzi na 
zadawane pytania, dialog. 

Kościół sprawia wrażenie "zamkniętego", nietolerancyjnego, źle poinformowanego, surowego, a 
czasem nawet dyskryminującego w niektórych miejscach. Żyje z dala od codziennego życia ludzi, 
relacje z nimi są trudne lub wręcz nie istnieją. Jednym z pomysłów byłoby spotykanie się w małych 
grupach - kościołach domowych - dostosowanych do potrzeb i wymagań ludzi, aby znaleźć ciepło, 
które mogłoby zjednoczyć. 

Rola księdza 
 
Na kapłanie spoczywa wielka odpowiedzialność za wiernych, zwłaszcza za młodzież, z którą 
powinien szukać kontaktu. Jest człowiekiem jak każdy inny, ale jednocześnie jest pastorem i 

powinien być przykładem dla trzody. Jest to duża luka, trudna do opanowania dla jednej osoby. 
Musi umieć słuchać, poważnie traktować przeżycia ludzi, być dyskretnym, doradzać, "troszczyć 
się o dusze". Ma miejsce "w" stadzie i jednocześnie jest "na czele" stada. Powinien być tam na 
nabożeństwach religijnych, ale także brać udział w życiu społecznym. Musi on nawiązać lub 
utrzymać dobre relacje ze świeckimi; pełni rolę jednoczącą, integrującą i koordynującą w 
zespołach i grupach duszpasterskich oraz w parafiach. 

Dla grupy "Kobiety w Biblii" jednym z problemów Kościoła jest to, że funkcjonuje on tylko 
wtedy, gdy obecni są w nim księża. Kościół musi stać się braterski, kierowany miłością, trzeba 
stworzyć przestrzenie do słuchania. 

Doświadczanie mas 
 
Grupa młodych ludzi mówi o "braku ognia, wiary i miłości". B r a k u j e  impulsu, kreatywności. Masy 
są jednolite w strukturze, monotonne, często nudne. Istnieje potrzeba 

"Musimy znaleźć odpowiednią równowagę między tym, co nowe, a tym, co tradycyjne, i być 
wrażliwym na to, kiedy potrzebne jest coś nowego, a kiedy coś tradycyjnego. Musimy znaleźć 
właściwą równowagę między tym, co nowe, a tym, co tradycyjne, i być wyczuleni na to, kiedy 
potrzebne jest nowe, a kiedy tradycyjne. Język liturgiczny musi być przemyślany i dostosowany 

do naszych czasów, musi być zrozumiały. Musimy zachować treść, przesłanie Ewangelii, ale 
musimy zmienić formę. Trzeba myśleć o rozszerzeniu poczucia wspólnoty na inne formy i 
miejsca spotkań niż msza i kościoły. 
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Postawy (Kościół - społeczeństwo) 
 
Musimy "wyjść poza mury Kościoła - iść do domów ludzi, by słuchać ich radości i smutków, by 

prowadzić ich do Jezusa". Przyjęcie drugiego człowieka tam, gdzie on jest. To właśnie z takim 
nastawieniem będziemy mogli spotkać Wszechrzecz. Aby iść do przodu w komunii, musimy iść 
do tych, którzy nie przychodzą do nas z powodu przyzwyczajenia, tradycji lub przekonania. 
Musimy zbliżyć się do tych, którzy mają inne przekonania; musimy wyjść do społeczeństwa, nie 
obawiając się pytań i wyzwań, otworzyć się na pełną szacunku dyskusję, która jest 
wzbogacająca, ponieważ otwiera nowe horyzonty, nie tracąc przy tym zasadniczego przesłania 
Chrystusa. Ogólnie rzecz biorąc, zasada pomocniczości jest podkreślana również w kontekście 
komunii, jak również uczestnictwa i misji. 

Należy wspierać lokalne inicjatywy, które wiedzą, jak osiągnąć komunię dla swoich społeczności. 
Członkowie wspólnot znają "swój teren" i wiedzą, jak na nim budować. 

Różne (Covid, ...) 
 
Kościół i jego struktury są odczuwane jako dalekie od dzisiejszego świata. Wielu ludzi cierpiało z 
powodu Kościoła. Musimy się do tego szczerze przyznać i przesłuchać samych siebie. Aby 
przejść do innej społeczności, musimy stworzyć momenty wymiany i miejsce, w którym 

czujemy się komfortowo i nie jesteśmy oceniani. Kościół za bardzo skupia się na Mszach 
Świętych i ogranicza się do działalności społecznej. Mało jest miejsca na refleksję i modlitwę. 

Pandemia ostatnich dwóch lat nie ułatwiła ludziom ze wspólnot kontaktu ze sobą. Ograniczenia, 
strach przed wirusem i pytania o chorobę stworzyły fizyczny i psychiczny dystans, który jest 
odczuwalny do dziś. 

Pyta, jak tworzyć grupy "wierzących-przyjaciół", w których różnorodność jest przeżywana jako 
bogactwo, a nie przeszkoda, w których każdy czuje się wspierany i doceniany przez 

uczestników grupy, a także przez hierarchię. 
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UCZESTNICTWO 

Odpowiedzi od osób fizycznych 

Wykres 4 
 

 
Warunkiem aktywnego uczestnictwa jest otwartość (Kościoła) na sprawy i problemy ludzi. W 

tym kontekście zadano więc to pytanie: jedna na dziesięć osób uważa, że Kościół jest "bardzo 
otwarty" na troski ludzi. Mniej uczestników uważa, że Kościół jest bardzo otwarty na troski, 

pytania i problemy ludzi, podczas gdy pozostałe trzy kategorie mają bardziej pozytywny pogląd 

na realizację tego wyzwania. Interesujące jest to, że odsetek osób, które uważają Kościół za 
mało żywy, jest niemal identyczny wśród osób współpracujących i oddalonych od Kościoła. 
Ogólnie rzecz biorąc, cztery na dziesięć osób uważa Kościół za umiarkowanie otwarty na 

sprawy ludzi, podczas gdy taka sama liczba osób określa go jako niezbyt otwarty. Wśród osób, 
które uczestniczyły w przygotowaniu do małżeństwa, liczba ta wzrasta do prawie 60% wśród 
osób w wieku 20-35 lat, które uważają Kościół za umiarkowanie otwarty. 
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Wykres 5 
 

 
 

Duża liczba indywidualnych odpowiedzi wskazuje na to, że uczestnictwo i współdecydowanie 
nie udaje się na poziomie Kościoła w ogóle. W ślad za tym idzie interakcja i dyskusja między 
świeckimi i księżmi oraz otwartość duchownych na dialog, natomiast współpraca między 
świeckimi wydaje się być mniej udana: jest wymieniana dopiero na ósmym miejscu. 

 
 
 

Odpowiedzi grupy 

Pozytywne doświadczenia 

Stwierdzamy, że w domu, w liceum, możemy otwarcie rozmawiać o wszystkim. Uczestnictwo 
jest udane, gdy ktoś może iść własną drogą, gdy jest się akceptowanym takim, jakim się jest. 
 Szkoły 
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To zwłaszcza stowarzyszenia, instytucje i grupy kościelne, które starają się odpowiadać na 
niepokoje społeczne, krystalizują uczestnictwo i współzarządzanie w Kościele. Komisje, 

ruchy, grupy... 

Portugalskojęzyczne grupy Ruchu Matrymonialnego Encontro, Grupy Biblijne, 
portugalskojęzyczni Skauci, Familia Andaluz, Misjonarze Skalabryni, pozwalają nam żyć 
wiarą w małych wspólnotach dzielenia się i wzajemnego ubogacania duchowego. Czujemy 
się mile widziani, kochani i wspomagani w poszukiwaniu sensu naszego chrześcijańskiego 
życia i jako ludzie w sytuacji emigracji. Wspólnoty językowe 

Mamy wielu zaangażowanych wolontariuszy, żywy kościół, poczucie wspólnoty, ludzie czują, 
że się do nich zwraca, znajdują kogoś, kto ich słucha, czują się szanowani. Parafie 

 

 
Wyzwania 

Współczesne społeczeństwo 
 
Kościół katolicki nie jest odporny na realia współczesnego społeczeństwa, które określają nie 
tylko formy pracy i życia według konsultowanych grup, ale także wpływają na uczestnictwo na 
poziomie kościelnym. Dziś zaangażowanie jest punktualne i nie możemy już oczekiwać od 
ludzi bezgranicznej dyspozycyjności, w przeciwnym razie zostaną przepędzeni. Zauważono, że 
jest też zbyt duży dystans między wiernymi. Według komisji Fra an der Kierch to oddalanie się i 
indywidualizm są bardzo obecne w naszym społeczeństwie, a wspólnoty kościelne powinny 
świadczyć o czymś przeciwnym i odtwarzać ducha rodzinnego. Młodzi ludzie zauważają 
również, że uwielbienie Boga nie jest już odczuwane jako priorytet. Do tego dochodzą 
ograniczone doświadczenia dialogu i współpracy z wierzącymi w Kościele. Ich miejsce zajęły 
inne priorytety, które nie zawsze są świadomym wyborem: obciążenie pracą zawodową i 
prywatną; ludzie mają coraz mniej czasu, aby poświęcić się zaangażowaniu pozazawodowemu 
przez dłuższy czas. 

W wyniku wielkiego przewrotu kulturowego istnieje dziś luka, która powoduje napięcie wśród 
wierzących, grożące niekiedy ich wewnętrznym rozerwaniem w obliczu Kościoła, który musi 
ewoluować z duchem czasu, a nie żyć przeszłością. Choć w Kościele nadal często obchodzi 
się święta, to w niektórych parafiach ubolewa się, że Kościół nie jest wystarczająco otwarty, że 
trzyma się dogmatów i struktur, jakby bano się utraty pozycji władzy, która i tak już dawno 
została utracona. Dużym wyzwaniem jest przekazywanie Słowa Bożego w taki sposób, aby 
wierzący mogli się do niego odnieść w swojej codzienności i sytuacji życiowej. 
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Koncepcja człowieka (Menschenbild) 
 
Ogólnie rzecz biorąc, uczestnictwo jest opisywane jako zależne od ducha przynależności i 
zaangażowania, czyli ducha komunii, który panuje lub nie w danym miejscu lub strukturze 

kościelnej. Głównym wyzwaniem jest więc osiągnięcie tej komunii, a wtedy jej członkowie będą 
chcieli ją zachować i sprawić, by rosła, uczestnicząc w jej życiu. Każdy musi znaleźć swoje 
miejsce, a słowami kluczowymi są: przyjęcie, niedyskryminacja, słuchanie. Musi być prawdziwa 
otwartość na ludzi, którzy potrzebują pomocy (śmierć, żałoba, choroba, ubóstwo, potrzeba 
porady). Szczególnie w dziedzinie duszpasterstwa jest jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ 
według niektórych parafii Kościół nigdy nie nauczył się pozwalać ludziom naprawdę uczestniczyć. 

Wiele różnych podmiotów w poszczególnych grupach (szkoły, podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego, komisje, organizacje, ...) uważa, że obecna koncepcja człowieka w Kościele 
jest główną przeszkodą dla jakiegokolwiek uczestnictwa: kondycja kobiet i dużej części 
społeczeństwa, która nie może już spełnić katolickich wymogów moralnych (stosunki seksualne 

przed ślubem, osoby rozwiedzione, homo-bi-seksualizm, osoby transseksualne, ...). Stąd silny 
postulat, by wszystkich przyjmować i traktować w ten sam sposób, by położyć kres 
nierównościom i zapewnić dostęp do odpowiedzialnych stanowisk w Kościele. Zatem inna 
koncepcja człowieka mogłaby doprowadzić do przełamania koncepcji mężczyźni na górze - 

kobiety na dole (na poziomie wizualnym podczas Mszy św.), a w końcu do dopuszczenia kobiet 
do kapłaństwa. 

 

 
Umiejętności ludzkie 

 
Zdaniem grupy emerytowanych księży, ludzkie umiejętności i cechy (odwaga i gotowość do 
podjęcia ryzyka) muszą być obecne zarówno u liderów, jak i u wszystkich chrześcijan, aby 
zapewnić prawdziwe uczestnictwo. Aby sprostać temu wyzwaniu, parafie muszą być otwarte na 
wszystkich poziomach, aby odkryć i docenić talenty każdej osoby, co na początku może zająć 
więcej czasu, niż gdyby jedna osoba sama (proboszcz lub osoba świecka) miała robić 
wszystko bez wsparcia innych. Ale w perspektywie długofalowych rezultatów trzeba 
zainwestować ten czas i mieć zdolność do korekty, jeśli straci się otwartość na ludzi i młodzież. 
Aby odnieść sukces, trzeba pracować nad słuchaniem innych, iść w ich kierunku i wychodzić 
ze swojej strefy komfortu. 

Owoce byłyby niebagatelne: rozpoznanie talentów, promowanie uczestnictwa, ale przede 
wszystkim odkrycie na nowo smaku i wkładu we wspólnotę, zaangażowania, odkrywania wiary 
chrześcijańskiej. W tym celu, zdaniem młodych, potrzebni są kapłani, którzy muszą dotrzeć do 
wszystkich ludzi, aby zachęcić do uczestnictwa. Ogólnie rzecz biorąc, potrzeba więcej empatii i 
bliskości między wierzącymi, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Brak słuchania "braci i sióstr - 
kapłanów 
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i świeckich - Luksemburczyków odpowiedzialnych za parafie" jest czasem mocno odczuwalne przez 

członków wspólnot językowych. 

Wreszcie, duża liczba podmiotów w różnych grupach podkreśliła znaczenie szkoleń, zwłaszcza 
w zakresie narzędzi komunikacyjnych (niestosowanie przemocy, zarządzanie konfliktami, 
słuchanie, współdecydowanie). W tym kontekście należy zauważyć, że ubolewa się nad 
brakiem słuchania w parafiach, proponując trzystopniową metodę zaradzenia temu: 1. Słuchać 
dobrze, "uchem serca" 2. Refleksja, decyzja 3. Działaj odpowiednio. Dzięki tym zasobom 
można było pokonać lęk przed innym (przed obcym), a także lęk przed utratą tożsamości. 

 
 
Hierarchie i struktury 

 
Zmian w funkcjonowaniu struktur domaga się na kilku poziomach Kościoła wiele grup. Choć 
przywództwo jest akceptowane i pożądane, należy pamiętać o "trzymaniu się razem" i unikaniu 
klerykalizmu duchownych i świeckich. Struktury hierarchiczne nie powinny być już oparte na 
starych pionowych (odgórnych) modelach władzy. Sztywne struktury mają, zdaniem parafii i 
innych grup, zostać otwarte, aby rozłożyć decyzje na kilka ramion i uniknąć sytuacji, w której 
wszystkie inicjatywy muszą przechodzić przez księdza ("wszystko zależy od niego"). Na 
przykład należy jasno określić, kto jest odpowiedzialny i kto jest osobą kontaktową w 
poszczególnych obszarach odpowiedzialności. 

Nadmierna więź hierarchiczna prowadzi również do pewnej bierności wiernych i do "Kościoła 
widzów". Dlatego w centrum trzeba postawić odpowiedzialność wszystkich chrześcijan, a nie 
tylko rady parafialnej, aby nie wszystkiego oczekiwać od hierarchii i zespołów duszpasterskich 
(a potem krytykować). Każdy z wiernych musi pamiętać, że jest świadkiem i podmiotem w 
swojej parafii/wspólnocie. Sytuacja parafii bez księdza wymaga przygotowania członków 
wspólnot do "samodzielnego zarządzania wszystkim". 

Generalnie więc procedury decyzyjne powinny zakładać większy udział świeckich, uznając 
równość wszystkich ochrzczonych. Konkretnie, wspólnota portugalskojęzyczna próbowała 
zaangażować osoby świeckie do rad duszpasterskich w parafiach, ale wiele z tych osób nie 

zgodziło się na odnowienie swojego mandatu. Zrezygnowali, ponieważ sprawy ich 
społeczności nie były brane pod uwagę i o wszystkim zawsze decydowali jednostronnie liderzy. 

Szkolenie w  z a k r e s i e  słuchania musi poprzedzać szkolenie w zakresie samej czynności.  

Konsekwencje, jeśli to wyzwanie nie zostanie podjęte, są oczywiste: osoby wykluczone z decyzji 
duszpasterskich bardzo trudno potem odzyskać. 
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Dlatego wielokrotnie pojawiają się wezwania do realizacji zasady pomocniczości w związku z 
decentralizacją, a nawet porzuceniem klerykalizmu: domaga się słuchania księży i świeckich w 
terenie (także przez nuncjusza apostolskiego). 

Wreszcie, aby budować uczestnictwo na poziomie żywych wspólnot, nie należy kłaść nacisku 
na struktury i rytuały, ale pracować nad odpowiedzialnością w wierze: wspólnie rozwijać 
pomysły, a następnie wspólnie je realizować, aby stworzyć grupę solidarną z zespołem 
duszpasterskim, grupę, w której wszyscy się wspierają. 

 

 
Formy wypowiedzi - komunikacja 

 
Wyzwaniem dla Kościoła jest uczynienie się widocznym przede wszystkim dla własnych 
członków. Są na to proste i skuteczne sposoby (np. ściana zdjęć twarzy zaangażowanych w 

parafii, a także konfirmantów czy komunijnych), natomiast trudna zgodność z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR) sprawia, że ochrona danych jest 
doświadczana jako przeszkoda w budowaniu uczestnictwa. 

Wymaga też dostosowania słownictwa, by dotrzeć do wiernych, by być blisko nich i z nimi 
dyskutować. W ten sposób przemienia się przez dyskusje i spory, aby wzrastać razem przez 
komunikację. Na poziomie diecezjalnym i komunikacyjnym arcybiskup i hierarchowie sprawiają 
wrażenie, że decydują sami. 

Komunikacja i uczestnictwo są często związane z projektowaniem struktur i hierarchii. Dlatego 
trzeba będzie odważyć się mówić otwarcie i z szacunkiem o delikatnych sprawach, zachowując 
przy tym konstruktywność. Ludzie mówią o skromności i pokoju, miłości i pokorze, ale 
rzeczywistość jest inna. Niektórzy młodzi ludzie ubolewają, że wszystko jest już z góry ustalone 
i nie ma chęci angażowania ludzi. 

 
 
Formy wypowiedzi - liturgia 

 
Liturgia jest postrzegana jako uprzywilejowane miejsce, w którym doświadcza się pewnej formy 
uczestnictwa - lub nie. W związku z tym wyzwaniem potrzebna jest poważna refleksja nad językiem 
Kościoła. Istnieje więc potrzeba dostosowania języka poprzez podejście do zgromadzenia, aby 
dotknąć serc, mówić o tym, co dotyczy ludzi i co sprawia, że żyją. Jedno z wyzwań polega na 
radykalnej zmianie, która polega na umieszczeniu korzeni wiary w odniesieniu do życia każdej 
osoby: słowo Boże musi być w centrum celebracji, nie celebruje się siebie. Na poziomie 
uczestnictwa mogłaby się rozwinąć cała dynamika: przezwyciężając swoją "sztywność i dystans 
wobec ludzi (i dzieci)", liturgia mogłaby stać się bardziej żywa. 
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Ogólnie rzecz biorąc, są grupy, które proszą, aby liturgia stała się bardziej różnorodna. Są 
parafianie, którzy są wierni tradycyjnej strukturze mszy i którzy nie chcą stracić tego 
znajomego gruntu, który jest im drogi. Z drugiej strony są tacy, którzy chcieliby odnowić pieśni, 
strukturę i otworzyć się na inne formy uwielbienia. 

Młodzi ludzie w szkołach mają bardzo wyraźne prośby: na poziomie szkolnym celebracja Mszy 

św. nie jest uważana za atrakcyjną dla młodych ludzi, powinno być możliwe użycie innej 
muzyki i zachęcenie do dzielenia się tekstami biblijnymi, aby zagwarantować bardziej spójne 
uczestnictwo. Potrzebna jest pewna modernizacja i unowocześnienie (medialność, 
monotonność, za mało momentów aktywnego uczestnictwa), do tego dochodzą trudności ze 
zrozumieniem tekstów. Idzie to w tym samym kierunku, co prośba o stworzenie związku 
między liturgią a życiem codziennym. Krystalizuje się więc postulat urozmaicenia możliwych 
form kultu poprzez wezwanie wiernych. 

W niektórych miejscach chóry są doświadczane jako utrudniające kontakt i uczestnictwo, 
ponieważ często narzucają piosenki. A przecież to właśnie pieśni mają łączyć różnych 
uczestników uroczystości: albo pieśni znane, albo pieśni niosące głębokie przesłanie, przydatne 
w życiu naszej wiary, życiu osobistym czy życiu wspólnoty. 

 
 

MISJA 

Odpowiedzi od osób fizycznych 

Wykres 6 
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Wśród osób zaangażowanych w Kościół zdecydowanie najwyższy jest odsetek tych, którzy 

uważają, że Kościół żyje obecnie w dużym stopniu Jezusowym orędziem nadziei, nawet 
dwukrotnie większy niż wśród współpracowników: podkreśla to co dziesiąty badany. Osoby 
oddalone od Kościoła najliczniej stwierdzają, że żyje on przesłaniem Jezusa w bardzo 

niewielkim stopniu, przy czym interesujące jest to, że liczba ta jest niższa wśród osób 
znajdujących się na obrzeżach Kościoła niż wśród osób zaangażowanych lub 
współpracujących. Połowa osób, które uczestniczyły w przygotowaniu do małżeństwa, uważa, 

że Kościół żyje tym przesłaniem w stopniu średnim. 

 
 
 

Wykres 7 
 

 
 

Jeśli chodzi o postrzeganie uczestników tej konsultacji wśród osób indywidualnych, to Msza 
Święta i "życie chrześcijańskie" są zdecydowanie dwoma elementami, w których misja jest 
postrzegana jako dobrze realizowana. Należy zwrócić uwagę, że na trzecim miejscu misja 
oceniana jest jako mająca niewielki wpływ lub nie mająca go w ogóle, natomiast na 

czwartym miejscu oceniana jest jako dobrze prowadzona działalność społeczna. Należy 
zwrócić uwagę, że liczba osób, które nie potrafiły lub nie chciały odpowiedzieć na pytanie "jak 
realizowana jest misja" jest bardzo duża (na pierwszym miejscu). 
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Wykres 8 
 
 

 
 
Jest oczywiste, że Kościół musi inwestować w młodzież. Jest to zdecydowanie przeważająca 
opinia osób na poziomie współpracowników i zaangażowanych. W dalszej kolejności wymienia 
się znaczenie zaangażowania społecznego i potrzebę nowej ewangelizacji, a także znaczenie 
zrozumienia rzeczywistych problemów ludzi, natomiast realizacja projektów humanitarnych 

uzupełnia pierwszą piątkę. Dla tych, którzy są na marginesie i oddaleni od Kościoła, dwa 
obszary, które muszą się rozwijać i być dostosowane, to: dostosowanie dyskursu do 

współczesności i dalszy rozwój projektów społecznych. 
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Wykres 9 
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Ogólnie rzecz biorąc, pożądana jest reforma Kościoła. Interesujące jest to, że networking i 
promocja spotkań są pożądane na drugim miejscu, a następnie chęć urozmaicenia działań z 
młodzieżą. Akceptacji homoseksualizmu mocniej domagają się mężczyźni (61%) niż kobiety 
(39%), natomiast kapłaństwa dla kobiet domaga się 50% kobiet w porównaniu z 31% 
mężczyzn. Na 5 miejscu znajduje się prośba o "postawienie ludzi w centrum (społeczne, równe 
traktowanie wszystkich, dostosowanie Kościoła pod względem treści i formy)", gdzie kobiety 
proszą o to mocniej (59%) niż mężczyźni (35%). 

 

 
Odpowiedzi grupy 

Pozytywne doświadczenia 

Kościół jest postrzegany najpierw jako wspólnota, zanim stanie się instytucją. Dominuje 
poczucie "wszyscy jesteśmy Kościołem".  Parafia 

Kościół przyczynia się do utrzymania w naszym społeczeństwie prawdziwej kultury 
gościnności, szerząc podstawowe wartości, takie jak miłość bliźniego i solidarność. 

Podmiot społeczeństwa obywatelskiego 

Wraz z encykliką Laudato si' papież nie tylko wydał dokument, ale także zapewnił środki 
finansowe i osobiste, aby zbudować światowy ruch Laudato si'. Tutaj słowo i czyn połączyły 
się ze sobą. 

Komisje, ruchy, grupy... 
 

Wyzwania 

Nadużycia 
 
Wszystkie grupy wyraziły swoje zdanie na ten temat. Co nie dziwi, najczęściej wymieniano 
nadużycia seksualne. W tej sprawie wymagana jest całkowita przejrzystość: trzeba o niej 
mówić otwarcie, a wszelkie próby jej ukrycia muszą zostać powstrzymane. Młodzież i 
społeczeństwo obywatelskie przyłączyły się do wezwania Kościoła, by pozwolił działać władzom 
cywilnym, zamiast działać wewnętrznie. Wspólnoty językowe domagają się reformy Kościoła 

instytucjonalnego i zadośćuczynienia za popełnione w nim nadużycia. 

Ale wskazuje się też na nadużywanie władzy, czy to poprzez instrumentalizację Słowa Bożego 
w celu osądzania i obwiniania, czy też udawania. To przede wszystkim społeczeństwo 
obywatelskie mówi o sztywności tkwiącej w samych strukturach Kościoła, która uniemożliwiłaby 
impulsy zmian zrodzone w procesie synodalnym. Papież Franciszek jest cytowany jako ten, 

który potępił klerykalizm. Przejrzystość i zero tolerancji dla nadużyć seksualnych są 
proponowane jako sposoby rozwiązania negatywnego obrazu Kościoła, który powstał w wyniku 

tych skandali, zarówno na poziomie Kościoła powszechnego, diecezjalnego, jak i lokalnego. 
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Autentyczność 

Autentyczność jest podstawową i zasadniczą postawą, którą Kościół musi przyjąć według kilku 
grup, jeśli chce odzyskać wiarygodność wobec swoich członków, ale także wobec 
społeczeństwa, które go otacza. Musi przestać być moralizatorska, ale przede wszystkim musi 
starać się być przykładem Chrystusowego przesłania miłości. Aby to uczynić, trzeba najpierw 
słuchać Boga i Jego Orędzia i przestać stawiać siebie w centrum, ale pozwolić, by Wola Boża 
była wykonywana. Wyzwaniem jest dotarcie do ludzi tam, gdzie się znajdują i odtworzenie 
klimatu słuchania i zaufania poprzez użycie prostego i zrozumiałego języka, przy 
jednoczesnym przyjęciu zachowania zgodnego z dyskursem ewangelicznym. Młodzi ludzie 
wymagają autentyczności przeżywanej w duchu radości i humoru. Tylko w atmosferze 
otwartości i wolności Kościół będzie mógł leczyć rany i wzbudzać proroków dzięki autentycznej 
wolności wypowiedzi, gdzie każdy będzie czuł się szanowany i zmotywowany do "wspólnej 
pracy". 

Nowoczesność (wartości i środki komunikacji) 

W ramach komisji, ruchów i grup mniejszość uważa, że "tradycja" i Kongregacja Nauki Wiary 

są przeszkodą w modernizacji Kościoła, którą uważają za konieczną. Przekazywanie wiary 
wymaga codziennego życia w takiej formie, w jakiej jest ona przeżywana, zwłaszcza przez 
ludzi młodych. Kościół musi wyjść poza kościoły i zdecydowanie wykorzystać wszystkie 
istniejące środki komunikacji, aby dotrzeć do ludzi młodych, wykluczonych i odizolowanych. 
Jak zachować tradycje przy jednoczesnej modernizacji? Czy udział w "Mszach online" byłby 
możliwy? Kościół musi dostosować swój język, modernizację i adaptację do obecnych czasów: 
to wezwanie podejmuje połowa grup, które mają świadomość bycia "widzialnym obliczem 
Kościoła". Niektóre dogmaty są dziś źle rozumiane przez część młodzieży, jak np. ten o 
dziewictwie Maryi. 

Strona główna 

Kultura powitania została podjęta przez wszystkie grupy i wydaje się być istotnym czynnikiem 
misji i elementem decydującym dla wiernych. Niektórzy szukają innych grup religijnych, nawet 

sekt, właśnie dlatego, że czują, że są naprawdę mile widziani, słuchani, uznawani, a nie 

oceniani i szanowani. 

Postawy 

Dla parafii akcje liturgiczne powinny być radosne, dynamiczne, przekazujące orędzie Boże w 
naszych czasach i w przyszłości, w społeczeństwie dzisiejszym i jutrzejszym. Nie należy 
zmieniać centralnego przesłania, ale należy dostosować środki do jego przeżywania. Nie 
powinniśmy wymagać od ludzi zbyt wiele, odbudowa społeczności będzie odbywać się od dołu, 
najpierw małymi znakami. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Grupy, które uczestniczyły w procesie synodalnym 

 
Szkoły : 

1) Prywatna szkoła św. Zofii 
2) Szkoła publiczna w Sainte-Anne 

3) Szkoła Europejska Lux I 
4) Szkoła Europejska Lux II 
5) Prywatna szkoła Fieldgen 

6) Scuola Materna Cattolica Internazionale 

 

Społeczeństwo obywatelskie : 
7) Cercle Vivi Hommel asbl 

8) Dei greng 

9) Wrażliwość polityczna Piraten 

 

Komisje, ruchy, organizacje i grupy w Kościele : 
1O) Association Luxembourgeoise des Universitaires Catholiques 

11) Caritas 

12) Komisja Sprawiedliwości i Pokoju 

13) Komitet "Fra an der Kierch 

14) CVX 
1S) Grupa "Kobiety w Biblii" 

16) Elisabeth 

17) Focolare 

18) Grupa wsparcia "Laudato Si 

19) Grupa byłych kapelanów i animatorów duchowych LGS 

2O) Grupp vu pensionnéiert Geeschtlech 

21) Ruch Instytucji Terezjańskiej w Luksemburgu 

22) Święta na ulicy 

23) Zakon Równouprawnienia Grobu Bożego w Jerozolimie 

24) Theobar 

 
Administracja, szkolenia i doradztwo : 

2S) Diecezjalna Rada Duszpasterska 

26) Rada Prezbiterialna 
27) Rada Episkopatu 
28) Centrum Jana XXIII 
29) Grupa współpracowników z administracji diecezjalnej 
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Wspólnoty językowe i życie konsekrowane 

30) Wspólnota Frankofońsko-Afrykańska 
31) Społeczność anglojęzyczna 
32) Południowa wspólnota włoska 
33) Włoska społeczność miasta 
34) Wspólnota Polska 
35) Południowa Wspólnota Portugalska 
36) Wspólnota portugalska miasta/centów 
37) Wspólnota Zielonego Przylądka Południowego 
38) Wspólnota Latynoska 
39) Życie konsekrowane w Luksemburgu 

Młodzież 

40) Grupa katechetyczna Ettelbruck (12-15 lat) 

41) Firmgrupp Clierf 

42) Zespół Synodu Katechetycznego 

43) Skauci Europy w Lëtzebuergu 

44) CIM Lëtzebuerg Massendénger 

45) Lëtzebuerger Guiden a Scouten 

46) Jugendpastoral 

47) Sprawozdanie Cate z synodu w Esch/Alzette 

48) Katechesgrupp Cate+ Ettelbrück 
 
Parafie 

49) Franciszka i Klary SO) przez Ä ischda l l -

He lper t  S t .  Willibrord S1) przez Atertdall 
St. 
S2) Przez Clierf Saint-Benoît (kwestionariusze i konfirmacje) 

S3) Przez Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas 

S4) Przez Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul 

SS) Przez Iewescht Syr Duch Święty 

S6) Przez Kordall Saint-Barbe + Przez Deifferdeng Saint-Francois-
d'Assise S7) Przez Mëllerdall Saint-Michel (Pastoralrot) 

S8) Przez Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Matka Boska Ewangeliczna 

S9) Przez Musel a Syr Saint-Jacques 

6O) Przez Öewersauer Saint-Pirmin 

61) Przez Regioun Iechternach Saint-Willibrord (spotkania i udział grupy biblijnej) 

62) Przez Lëtzebuerg Notre-Dame Merl-Belair-Cessange + 63) gmina Bonnevoie + 64) 

Limpertsberg 

6S) Przez Steesel-Walfer Święta Trójca + 66) Przez Mamerdall Święty Krzysztof 

67) Przez Bartreng-Stroossen św. Jan XXIII 

68) Przez Miersch Saint-François (Pastoralrot) 

69) Przez Wëntger Sainte-Famille 

7O) Przez Wiltz St. Pierre i Paul 

71) Przez Beetebuerg-Fréiseng Saint André + 72) Przez Diddeléng Saint Martin + 

73) Przez Hesper-Réiser-Weiler uczniowie z Emaus 74) Przez Källdall Notre-Dame-

des Mineurs 7S) Katolicki kapelan luksemburskiego więzienia 
76) Grupp Seelsorger.innen CHdN 
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