
•  Archidiecezja  Agana  •  

Archidiecezja  Papeete  •  

Archidiecezja  Samoa  –  Apia  •  Archidiecezja  
Suva

•  Diecezja  Rarotonga  •  Diecezja  

Samoa  -  Pago  Pago  •  Diecezja  Taiohae  Ou  

Tefenuaenata  (Marquises)  •  Diecezja  Tonga  i  Niue  •  Missio  Sui  Iuris  

Funafuti  et  Tuvalu

•  Diecezja  Chalan  Kanoa

Archidiecezje /  diecezje  wspierające:
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SYNTEZA  SYNTEZY  KONFERENCJA  CEPAC
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Poleganie  i  zależność  naszych  ludzi  od  oceanu  w  celu  zapewnienia  nam  pożywienia  zawsze  znajdowała  odzwierciedlenie  

w  naszym  zrozumieniu  i  praktyce  przyjmowania  tylko  tego,  co  jest  wymagane,  i  oddawania  tego,  co  zostało  odebrane,  

poprzez  indywidualny  i  wspólnotowy  szacunek  i  troskę  o  ocean.  To  rozumienie  jest  podzielane  przez  większość  ludzi  i  jest  

platformą,  z  której  osoby  i  grupy  dyskutują  i  dzielą  się  swoimi  poglądami  na  temat  opieki  nad  oceanem  i  środowiskiem.

Dbaj  o  nasz  Ocean.

Z  otrzymanych  materiałów  jasno  wynika,  że  jednostki  i  grupy  są  bardzo  świadome  pierwszorzędnej  wagi,  jaką  ocean  

odegrał  w  życiu  naszych  ludzi.  Jest  to  zrozumienie  wzajemnej  zależności  i  wzajemności,  praktykowane  i  przekazywane  z  

pokolenia  na  pokolenie.

Jesteśmy  świadomi,  że  Ocean  Spokojny  nadaje  tożsamość  różnym  diecezjom  CEPAC.  Zaczniemy  od  wyrażenia  uznania  dla  
Oceanu  w  historii  stworzenia.  Naszym  pragnieniem  jest  ochrona  tej  części  Bożego  stworzenia,  ponieważ  dobro  naszego  ludu  

zależy  od  oceanu  na  tak  wiele  sposobów.  W  niektórych  naszych  krajach  głównym  zagrożeniem  są  oceany,  ponieważ  zmiany  
klimatyczne  mają  drastyczne  skutki  dla  ich  faktycznego  przetrwania

•  Niektóre  z  problemów  w  naszym  kościele  obejmują  obciążenia  finansowe.  Globalne  zmiany  klimatyczne  mogą  
mieć  wpływ  na  naszych  parafian  i  ich  rodziny.  Na  przykład  tsunami  z  2019  r.  spowodowało  wielkie  
obciążenia  finansowe  w  rodzinach  z  powodu  odbudowy  nie  tylko  ich  struktur  fizycznych/domów,  ale  także  
ich  wiary,  jako  jednostki  i  jako  katolika.  Kiedy  następuje  zniszczenie,  normalne  jest  kwestionowanie  naszej  
wiary:  czy  to  była  kara?  Dlaczego  Bóg  nie  odwrócił  od  nas  tsunami?

DZIEŁO  BOGA

Wszyscy  jesteśmy  połączeni,  wszystkie  żywe  istoty  i  nasze  otoczenie  odgrywają  znaczącą  rolę  w  naszym  
karmieniu  duchowym.

Kierujemy  się  Laudato  Si,  ogłoszonym  przez  papieża  Franciszka:

•  Musimy  DZIAŁAĆ  i  stać  się  nie  tylko  wojownikami  modlitwy,  ale  także  obrońcami  naszego  środowiska  i  
naszego  duchowego  zdrowia.  Doceń  Słowo  Boże  i  Jego  dzieła.

•  W  Kościele  musimy  być  bardziej  aktywni  i  lepiej  poinformowani  o  znaczeniu  naszego  globalnego  klimatu  
poprzez  warsztaty  i  programy  informacyjne  dla  społeczności,  aby  edukować  Kościół  i  społeczność  o  tym,  
jak  globalne  zmiany  klimatyczne  mogą  wpłynąć  na  nasz  sposób  życia,  fizycznie,  psychicznie  i  duchowo.

•  Ludzie  często  zapominają,  że  nasze  środowisko,  stworzone  przez  Boga,  jest  częścią  większej  całości.
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kraje.

SPOSOBY  TROSKI  O  BOŻE  STWORZENIE

•  Niech  liderzy  i  młodzież  naszej  diecezji  będą  współpracować  z  agencjami  rządowymi,  aby  znaleźć  sposoby  nie  
tylko  na  upiększenie  naszej  wyspy,  ale  także  na  zapewnienie  zdrowia  naszemu  środowisku  poprzez  
zaangażowanie  wszystkich  zaangażowanych  w  sponsorowanie  konkursów  sprzątania,  a  nawet  stworzenie  
sposobów  zaproszenia  społeczności  do  budowy  nie  tylko  zdrowy  kościół,  ale  także  zdrowe  środowisko.

•  Jak  wspomniano  wcześniej,  istnieje  wielki  brak  duchowego  karmienia,  w  tym  minimalnego  dostępu  do  miejsc/
struktur,  aby  nie  tylko  usłyszeć,  ale  móc  spokojnie  i  wygodnie  przyjąć  Ducha  Świętego  (np.  obiekty  kościelne  
i  nasze  środowisko)
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Istnieje  głośna  obawa,  że  rząd  faworyzuje  górnictwo  głębinowe.  Ta  obawa  wynika  ze  zrozumienia,  że  rząd  zdecydowanie  

opowiada  się  za  znalezieniem  sposobów  ożywienia  i  napędzania  gospodarki  od  wewnątrz  i  nie  musi  polegać  wyłącznie  na  

finansowej  linii  życia  narodu,  turystyce,  która  załamała  się  z  powodu  globalnej  pandemii,  Covid  -19.  Nasi  ludzie  rozumieją  

i  wspierają  potrzebę  znalezienia  przez  rząd  innych  sposobów  stymulowania  i  rozwoju  lokalnej  gospodarki.

Sugestie  dotyczące  tego,  co  my,  jako  wspólnoty  wyznaniowe,  możemy  zrobić,  próbując  złagodzić  problem  mniejszych  

połowów  ryb  oceanicznych,  to  promowanie  świadomości  poprzez  poważniejsze  traktowanie  zrównoważonych  metod  i  

praktyk  połowowych  na  rafie  i  wokół  niej,  takich  jak  rzadsze  korzystanie  z  sieci  rybackich,  zachęcanie/ożywienie  łowienie  z  

kuszą,  większy  szacunek  i  przestrzeganie  „Rezerwatów”  itp.

Górnictwo  głębinowe  wysuwa  się  na  pierwszy  plan  w  ciągu  ostatnich  10  lat,  a  rząd  wyraźnie  podchodzi  do  niego  jako  do  

nowego  „złotego  jajka”  i  odpowiedzi  na  już  chwiejącą  się  gospodarkę.  Każdy  chce,  aby  nasza  gospodarka  była  zdrowa  i  nie  

musiała  polegać  na  pomocy  finansowej  z  zewnątrz,  czym  tak  naprawdę  jest  turystyka,  jednak  nacisk  rządu  na  wydobycie  

głębinowe  graniczy  zbyt  blisko,  by  zapewnić  komfort  temu,  co  jest  kluczowe  dla  naszego  sposobu  przetrwania.  Poniżej  

przedstawiono  niektóre  z  komentarzy  udostępnionych  w  odniesieniu  do  górnictwa  głębinowego.

Górnictwo  głębinowe:

Wędkarstwo  komercyjne /  połowy  okrężnicą.

Mieszkańcy  wyrazili  swoje  zaniepokojenie  połowami  na  dużą  skalę,  a  dokładniej  połowami  okrężnicą.  Jest  to  poważny  

problem,  ponieważ  większość,  jeśli  nie  wszystkie,  zamieszkałe  wyspy  poza  Rarotonga  polegają  w  dużej  mierze  na  połowach  

tuńczyka  i  innych  dużych  ryb  oceanicznych,  aby  uzupełnić  to,  co  mają,  aby  przetrwać.  Wiele  osób  uważa,  że  dochody  

uzyskiwane  z  licencji  połowowych  są  rażąco  nieproporcjonalne  do  tego,  co  jest  wydobywane  z  oceanu  w  wyniku  

przełowienia  lub  połowów  okrężnicą.  Wiele  osób  nie  zgadza  się  również  z  wydawaniem  zezwoleń  połowowych  dużym  

statkom  rybackim  z  innych  krajów  na  połowy  na  naszych  wodach.  Można  śmiało  powiedzieć,  że  w  przypadku  wszystkich  

zamieszkałych  wysp  na  Pacyfiku  te  społeczności  wyspiarskie  polegają  głównie  na  tym,  co  ocean  zapewnia  im  przetrwanie.  

Innym  problemem  jest  to,  że  duże  statki  rybackie  na  naszych  wodach  poławiają  o  wiele  za  dużo,  co  powoduje,  że  rybacy  

muszą  ryzykować  pokonywanie  większych  odległości  od  lądu  w  nadziei  na  złapanie  wystarczającej  ilości  ryb.

Podsumowanie  komentarzy  ludzi  w  tym  dokumencie  wyraźnie  wspiera  zachowanie  i  ochronę  naszego  oceanu  w  

odniesieniu  do  górnictwa  głębinowego.  Jednocześnie  są  również  otwarci  na  ciągły  dialog  z  agencjami  i  departamentami  

rządowymi,  organizacjami  pozarządowymi  i  ekspertami  ds.  środowiska,  aby  wypracować  najlepszą  drogę  naprzód.  Istnieje  

wezwanie  do  rządu,  aby  wziął  pod  uwagę  odpowiedzialność  i  nie  wykluczał  ani  nie  ignorował  ludzi,  jeśli  chodzi  o  

podejmowanie  ważnych  decyzji.  To  pokolenie  jest  w  dużej  mierze  świadome  swojej  odpowiedzialności  za  zapewnienie  

przyszłym  pokoleniom  zdrowego  oceanu,  który  będzie  nadal  zapewniał.  Wszystko,  co  może  narazić  na  szwank  lub  zagrozić  

tej  pozycji,  powinno  znaleźć  się  pod  kontrolą  ludzi,  ponieważ  jest  to  jedyny  ocean,  jaki  mamy,  i  ponieważ  nie  ma  innego  

Oceanu  Spokojnego,  jako  strażnicy  naszego  oceanu,  należy  zachować  ostrożność,  zwłaszcza  jeśli  może  to  spowodować  

niezrównoważenie  i  nieodwracalne  szkody  w  całym  oceanie.
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Przyroda  i  środowisko  oczywiście  odgrywają  kluczową  rolę  w  naszym  przetrwaniu.  Nasza  odpowiedzialność  w  trosce  o  

środowisko  powinna  zawsze  znajdować  się  na  pierwszym  planie  naszego  istnienia,  zwłaszcza  na  naszych  małych  wyspach.  

Kościół  mógłby  zrobić  więcej,  zwiększając  świadomość  tego  problemu,  regularnie  podejmując  go  w  programach  

kościelnych/parafialnych  oraz  wdrażając  programy  z  agencjami  rządowymi  i  grupami  ekologicznymi.

Chcielibyśmy,  aby  Kościół  wykazywał  większe  zainteresowanie  i  wsparcie  dla  badań  naszych  zasobów,  abyśmy  mieli  dane  

wspierające  wdrażanie  zasad  ochrony  i  dialogu,  które  pomogą  nam  dbać  o  te  zasoby,  takie  jak  zbiory  z  lądu  i  morza.

Opieka  nad  naturą

Podsumowując:

Aby  Kościół  wykazywał  większe  zainteresowanie  i  wsparcie  dla  wdrażania  zasad  i  platform  dotyczących  zachowania  i  

konwersacji.  Aby  Kościół  promował  świadomość  w  kwestiach  takich  jak  zanieczyszczenie  lagun  i  dróg  wodnych  oraz  

dbanie  o  linię  brzegową.

Skupimy  się  teraz  na  życiu  Kościoła,  podsumowując  otrzymane  sprawozdania.

-  Niektórzy  czują  się  niechciani,  bo  nie  są  członkami  kliki  rządzącej  w  parafii  -  Nowi  ludzie  w  
Kościele  czują,  że  nie  mogą  pomóc  w  Kościele,  ponieważ  są  one  przejmowane  przez  wybrane  rodziny  np.  

zamykanie  drzwi  kościoła  itp.

-  Wielu  czuje  się  outsiderami  i  nie  należy  do  Kościoła:  np.  geje  i  lesbijki  -  Pogardza  się  także  
biednymi,  bo  nie  stać  ich  na  przyzwoite  ubrania.

………………………………………………………………….

poza  głównym  nurtem  społeczeństwa
-  Kościół  powinien  poświęcić  czas  na  wysłuchanie  wołania  ubogich,  zaniedbanych  kobiet  i  młodzieży.  Bez  

względu  na  to,  jak  nudna  jest  ta  osoba,  ma  historię  do  opowiedzenia.  Tak,  doświadczyliśmy  uprzedzeń,  
zwłaszcza  jeśli  należą  do  innych  plemion.

Istnieje  wiele  trudności,  przeszkód  i  ran  w  Kościele  lokalnym,  np.  w  ogóle

-  Osoby  pozostawione  na  marginesie  to  osoby  bardzo  biedne  i  niepełnosprawne.  Tych,  którzy  nie  są  aktywni  
i  mają  swój  świat.  Ci,  którzy  nie  są  ochrzczeni,  niepraktykujący,  pary  w  separacji,  rozdarte  rodziny.

-  Kościół  musi  słuchać  tych  ludzi,  których  głosu  nigdy  się  nie  słyszy,  bo  jest

•  Rany:  Brak:  Duchowego  Karmienia /  Duchowego  Uzdrawiania /  Bardziej  efektywnych  
liturgii  •  Przeszkody  w  Kościele/Przeszkody  w  misji:  Dyskryminacja  ze  względu  na  status  małżeński/

związek,  status  majątkowy,  zwyczaje/tradycje  (płeć  i  wiek)  oraz  status  niepełnosprawności .

•  Inne  przeszkody  to:  brak  przejrzystości  i  odpowiedzialności  zarówno  na  poziomie  lokalnym,  jak  i  
diecezjalnym,  brak  zrozumienia  misji,  poczucie  bycia  niemile  widzianym  i  nieproszonym
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-  Zauważa  się  też  brak  kapłańskiego  współczucia .

Jaki  obszar  misji  zaniedbujemy?

Jakie  są  przeszkody  i  rany  w  Kościele  lokalnym?  Co  powstrzymuje  ochrzczonych  przed  
aktywnością  misyjną?

Jakie  są  trudności,  przeszkody  i  rany  w  Kościele  lokalnym?
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-  kroczyć  śladami  Chrystusa,  smakować  i  dzielić  się  Bożą  miłością  poprzez  grupę  i  żyć  komunią,  aby  odpowiedzieć  na  
modlitwę,  którą  sam  Jezus  skierował  do  Ojca  w  (J  17,  21)  „Aby  wszyscy  stanowili  jedno,  jak  wy ,  Ojcze,  Ty  jesteś  we  
Mnie,  a  Ja  w  Tobie”.
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Wartości  niesione  przez  Kościół  są  wartościami  naszego  głębokiego  człowieczeństwa:

zabawa.

pomóc,  ale  porównać  jednego  księdza  do  drugiego  na  podstawie  tych.

-  umieć  przyjąć  drugiego  w  jego  odmienności  i  być  uważnym  na  tę  odmienność,  -  pozwolić  się  

przemienić  w  kontakcie  z  drugim,  aby  towarzyszyć  mu  w  jego  cierpieniu,  -  mówienie  bez  obawy  bycia  
osądzonym  i  słuchanie  bez  osądzania  to  podstawowe  filary  spotkań  uspokoić  i  ustanowić  więzi  zaufania.

•  Wielu  koncentruje  się  na  swoich  opiniach  i  nie  jest  otwartych  na  poglądy  innych  ludzi.  Czasami  myślenie  jest  
już  ustrukturyzowane  przed  rozpoczęciem  spotkania.  Czasami  z  góry  ustalone  idee  i  uprzedzenia  są  już  
wprowadzane  na  spotkaniach  parafialnych  i  mogą  wpływać  na  podejmowane  decyzje.

-  Homilie  stały  się  nudne  i  pozbawione  wartościowej  treści  lub  zostały  zredukowane  do  aktów

-  Ich  (ludowym)  pragnieniem  jest  bycie  świadkami  prawdziwego  pasterza  ukształtowanego  w  sercu  Chrystusa.  Ludzie  nie  mogą

Jeśli  nie  zachęca  się  do  otwartego  słuchania,  przestrzeń  lub  możliwości  na  nowe  spostrzeżenia  innych  są  
ograniczone.

-  Istnieje  rzeczywiste  pragnienie  umocnienia  ducha  tolerancji  i  miłosierdzia  wobec  tych  wrażliwych  populacji,  które  
zaniedbane  lub  zrezygnowane  mają  tendencję  do  oddalania  się  od  Kościoła.

Jak  słucha  się  świeckich,  zwłaszcza  kobiet  i  młodzieży?

•  Poprzez  uznanie  i  uznanie  w  różnych  organizacjach,  takich  jak  młodzież,  ministranci  itp.…)  •  Prowadzone  są  
spotkania  i  słuchane  wśród  świeckich,  a  księża  i  katechetowie  proszą  o  radę  w  celu  uzyskania  wskazówek  

i  zaleceń  •  Odpowiedzi  społeczności  wskazują,  że  Kościół  i  jej  członkowie  są  na  ogół  kiepskimi  słuchaczami.  
Kultura  słuchania  w  hierarchii  Kościoła  polega  na  słuchaniu  przywódców  i  osób  sprawujących  władzę.  

Istnieje  tendencja  do  większego  słuchania  mężczyzn  na  stanowiskach  kierowniczych  niż  kobiet.  Kobiety  zajmują  
niższy  status  społeczny  w  społeczeństwie  i  mogą  wpływać  na  szacunek,  jakim  ludzie  ich  słuchają.  
Niewystarczające  słuchanie  dotyczy  młodzieży,  zmarginalizowanych  grup  mniejszościowych  i  
niepraktykujących  katolików.

-  Kapłani:  Lud  Boży  wypowiedział  się  i  podzielił  swoimi  odczuciami  dotyczącymi  swoich  kapłanów.  Ich  niezadowolenie  
jest  uzasadnione  i  oparte  na  faktach.  Niektórzy  mają  trudności  z  nawiązaniem  kontaktu  ze  swoim  pastorem,  a  jeśli  
już  to  zrobili,  pastor  okazuje  niewielką  lub  żadną  troskę.  Zniechęca  ich  zachowanie  księży  wewnątrz  i  na  zewnątrz  
Kościoła.

•  Potrzeba  większej  liczby  organizacji  modlitewnych  i  religijnych  w  lokalnym  Kościele  •  
Niedobór  duchowieństwa  (kapłanów,  diakonów,  zakonnic)  –  potrzeba  poświęcenia  świeckich,  aby  zostać  szafarzami

Wspólne  priorytety  to:

w  duszpasterstwie  klerykalnym

-  Przyjęcie  najbardziej  potrzebujących  wciąż  wymaga  poprawy  (osłabionych,  chorych,  starszych,  niepełnosprawnych,  
kobiet  i  dzieci,  młodzieży,  rozczarowanych  przyjęciem  Kościoła).

-  Ludzie  wołają  o  pomoc  i  przybywają  ze  wszystkich  zakątków  kraju.  Przybierają  różne  formy:  finansową,  emocjonalną,  
duchową.  Budowanie  naszej  wspólnoty  oznacza,  że  mamy  iść  na  peryferie  i  szukać  tego  głosu,  który  woła  o  pomoc.
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O  co  prosi  nas  Duch  Święty?

-  Procedury,  które  stosujemy  w  rozeznaniu,  pozwalają  Duchowi  Świętemu  posiąść  nas,  a  nie  naszą  pychę,

-  Zgodnie  z  drogą  synodalną  (październik  2021  –  2023)  i  jej  tematem

-  Duch  Święty  prosi  nas,  abyśmy  się  wzajemnie  miłowali  jako  jeden  lud  Boży.  Aby  zatrzymać  dyskryminację.

Każdy  jest  powołany  do  służby  Kościołowi  na  własną  skalę.  Udział  każdego  może  odbywać  się  na  różne  sposoby:

-  Jako  wspólnota  wierzących  mamy  za  zadanie  głosić  Dobrą  Nowinę  Ewangelii ,  żyjąc  życiem,  które  pokazał  nam  Chrystus.  

Wszyscy  jesteśmy  wezwani,  by  być  Jego  wiernymi  sługami,  a  droga  synodalna  jest  dla  nas  odskocznią  do  kroczenia  tą  

drogą.  Przypomina  nam  się  w  nich  Trójca  Święta

-  Indywidualnie:  oddając  w  służbie  społeczności  swoje  talenty  i  umiejętności,  szukając  Boga  poprzez  treningi  i  uczestnictwo  

we  Mszy  św.,  żyjąc  wiarą  na  co  dzień  iw  modlitwie.

-  Duch  Święty  prosi  nas  o  dalsze  pogłębianie  duchowego  pokarmu,  jaki  Kościół  powinien  oferować  swoim  członkom.  Aby  
zaradzić  brakowi  znajomości  wiary,  który  jest  tak  powszechny.

-

-  Być  bardziej  otwartym  i  kochającym  dla  Ludu  Bożego,  a  nie  osądzać  i  nie  patrzeć  z  góry  na  tych  mniej

-  Kiedy  mówimy  o  słuchaniu  Ducha  Świętego,  najpierw  staramy  się  zrozumieć  rolę  Ducha  Świętego  i  sposób,  w  jaki  jesteśmy  
prowadzeni,  by  rozeznawać.  Kościół  może  organizować  rekolekcje  i  małe  spotkania  wspólnotowe,  aby  dowiedzieć  się  
więcej  o  wpływie  Ducha  Świętego  na  słuchanie,  rozeznawanie  i  wspólne  podążanie.

-

Modlitwy  oddania  rano,  w  południe  i  wieczorem.

szczęście  niż  my.

W  ten  sposób  umacnia  się  uczestnictwo  i  realizacja  jego  misji  w  głoszeniu  Dobrej  Nowiny.  Znaczące  w  tym  jest  

zastosowanie  kontekstu  do  tego  aktu  komunii,  który  łączy  każdego  i  wszystkich  w  wyjątkowości  naszych  kultur  i  

różnorodności.

-  Poprzez  Słowo  Boże  głoszone  przez  Kapłanów  (również  w  różnych  formach:  występy  ewangelizacyjne  młodzieży,  pieśni  
uwielbienia).

-  Ta  wspólna  droga  oznacza  dzielenie  się  załamaniami  i  zranieniami  innych.  W  ten  sposób  pozwalamy  sobie  być  bezbronnymi,  
ale  silnymi  w  tych  sytuacjach.  Czasami  możemy  czuć  się  nieswojo  i  obciążeni,  ale  jest  to  jarzmo,  które  warto  wziąć  na  siebie,  
ponieważ  to  jarzmo  należy  do  naszego  brata  lub  siostry.

stara  się  zachęcać  swoich  wyznawców  do  jedności,  tak  jak  Ojciec  i  Syn  są  jednością.

„dla  Kościoła  synodalnego:  komunia,  uczestnictwo  i  misja”  komunia  świętych

Jest  to  wezwanie  do  zjednoczenia  się  i  bycia  w  komunii  ze  sobą  w  rodzinie,  

wspólnocie,  Kościele  i  całym  narodzie.

-  Modlitwy  rodzinne  rano  i  wieczorem.  Obrzędy  kościelne  –  bicie  dzwonów  na  znak

-  Odpowiedź  Kościoła  musi  być  słyszana  i  odczuwana.
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-  Służyć  wszystkim ,  a  nie  tylko  tym,  którzy  działają  w  Kościele.

nie  nasze  osobiste  ambicje  dominacji  nad  nami,  ale  dobry  Duch,  który  nas  jednoczy.

-  Synod  Diecezjalny  tworzy  w  każdym  z  nas  postawę  i  ducha  misyjnego  i  skoncentrowanego  na  misji.  Misja  nie  jest  już  
zmonopolizowanym  przedsięwzięciem  duchownych  i  zakonników,  ale  wspólną  drogą  we  wszystkich  narodach.

-  W  komunii:  przyłączając  się  do  grupy  modlitewnej,  uczestnicząc  w  zajęciach  życia  parafialnego,  podejmując  

odpowiedzialność  zbiorową,  wspierając  akcje  charytatywne.
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Kim  są  ci,  którzy  „chodzą  razem”  w  naszym  lokalnym  Kościele?  Kim  są  ci,  którzy  wydają  się  
bardziej  oddaleni?

W  jaki  sposób  Bóg  przemawia  do  nas  głosami,  które  czasami  ignorujemy?  Jak  słucha  się  
świeckich,  zwłaszcza  kobiet  i  młodzieży?  Co  ułatwia,  a  co  utrudnia  słuchanie?

-

-  Ci,  którzy  wydają  się  bardziej  oddaleni  -  Ze  
względu  na  pochodzenie  kulturowe  nie  jest  łatwo  mówić  odważnie.

-  Czasami  niektórzy  ludzie  wypadają  z  kursu;  czasami  niektórzy  ludzie  stają  się  zmęczeni,  ale  w  sumie,

-  ci,  którzy  uczestniczą  w  organizacjach  kościelnych,  takich  jak  chór,  młodzież,  programy  katechetyczne,
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Wszyscy  są  w  podróży;

zarejestrowanych  członków  parafii.

-  Głęboko  zakorzenieni  w  wierze  i  praktykujący  powołanie  chrzcielne  (cierpliwość,  wyrzeczenia,

-  Ci,  którzy  mają  sprzeczne  poglądy  na  nauczanie  Kościoła  (np.  Małżeństwo/Rozwód).
-  Są  też  ludzie  zepchnięci  na  margines,  narkomani,  bezdomni,  „odrzuceni  z  kościoła”,  „wykluczeni  z  kościoła”,  ubodzy,  

konkubenci,  rozwiedzeni,  nieochrzczeni  i  niewierzący,  grzesznicy,  chorzy  wszelkiego  rodzaju  (fizycznie,  psychicznie,  
emocjonalnie),  dzieci,  młodzież,  kobiety  i  wreszcie  inne  wyznania  religijne.

hojność,  równość  i  uczciwość).

Ludzie  uważają,  że  Kościół  nie  robi  wystarczająco  dużo,  aby  przywrócić  tych,  którzy  go  opuścili.  Młodzi  uznają  potrzebę  wychowania  

w  wierze.  Uważa  się,  że  Kościół  nie  słucha  wołania  młodych  o  dalsze  ulepszenia  i  rozszerzenie  ich  programu  CCD  nie  tylko  dla  uczniów  

przygotowujących  się  do  Sakramentów.

-  Ci,  którzy  czują  się  zaniedbani  (lub  nie  na  miejscu)  przez  społeczeństwo  i  kościół.

-  Ci,  którzy  idą  razem  -  to  ci,  którzy  są  
starymi  członkami  Kościoła  i  niektórzy  z  nich  osądzają  nowych  członków  i  innych

-  Punktem  wyjścia  naszej  podróży  jest  rodzina  pod  przewodnictwem  rodziców.
istnieje  poczucie,  że  wszyscy  są  mile  widziani  w  podróży.

-  Nie  można  przecenić  współpracy  między  pasterzami  i  ich  stadami ,  aby  ta  podróż  towarzyszy  była  udana  i  przyjemna.  Wszelkie  
plany  lub  zadania  do  wykonania  i  zrealizowania,  proboszcz  i  parafianie  muszą  przede  wszystkim  omówić  i  prowadzić  
dialog.  Autorytet  pastora  musi  być  używany  roztropnie.

i  oddalić  ich  od  Kościoła.

-  Ci  z  obciążeniami  finansowymi.

świętą  komunię  Ojca,  Syna  i  Ducha  Świętego,  a  więc  ponownie  przypominamy  sobie  naszą  rolę  jako  dzieci  Ojca  i  dlatego  

wspólnie  łączymy  się  w  modlitewnej  jedności.

-  Lud  Boży,  parafianie,  wierzący,  ochrzczeni,  rodziny,  różne  grupy  modlitewne,  grupy  animacji  duszpasterskiej,  ciało  kościelne,  
dzieci,  młodzież,  dorośli,  osoby  starsze.

Dobrze  byłoby  zaprosić  tych,  którzy  nie  uczęszczają  na  nabożeństwa  i  zasięgnąć  ich  opinii  na  temat  ich  obaw.

-  Nikt  nie  zostaje  w  tyle.  To  podróż  integracyjna.
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-  opór  wobec  zmian,  -  brak  
komunikacji,

bezrobocie,  opieka  nad  biednymi  i  pozbawionymi  głosu.

-  Część  populacji  nie  znajduje  jeszcze  słuchaczy  w  społeczności.  Niektóre  raporty  potępiają  brak  słuchania  duchowieństwa  
niektórych  parafian.  W  parafiach,  gdzie  wierni  nie  narzekają  na  brak  słuchania,  jest  obecny  proboszcz,  który  
przebywa  na  miejscu.  Może  to  przyciągnąć  sąsiednich  parafian,  którzy  potrzebują  tych  czasów  słuchania.  W  
niektórych  przypadkach  niektórzy  liderzy  i  katecheci  przechodzą  szkolenie  ze  słuchania  i  mogą  odpowiadać  na  
prośby.

Ducha  Świętego,  aby  każdy  mógł  swobodnie  wyrażać  swoje  opinie  i  aktywnie  uczestniczyć  w  działaniach  parafialnych  i  
wspólnotowych.  •  Więcej  słuchania  cichych,  milczących,  mniejszości,  marginalizowanych,  odizolowanych  i  zapomnianych,  

kobiet,  młodzieży,
i  dzieci

-  Zakonników  i  zakonnic  zaangażowanych  i  zintegrowanych  z  diecezją  jest  niewielu.  Bardziej  angażują  się  w  katechezę  i  
nauczanie  katolickie.  Ich  udział  z  młodzieżą  powinien  być  większy,  aby  zapewnić  duchowe  wsparcie  młodzieży  i  
młodym  dorosłym.

-  Niektórzy  młodzi,  zepchnięci  na  margines,  wykluczeni  i  ci,  którzy  „nie  mają  dobrej  opinii  w  Kościele”  są  przyjmowani  w  
chórach,  grupach  modlitewnych  i  katechezie  jako  asystenci  katechetów.  Młodzi  ludzie  są  dziś  bardziej  słuchani,  
ponieważ  w  parafiach  jest  więcej  grup  młodzieżowych.  Należy  rozwijać  inne  działania  (uwielbienie,  zgromadzenia  
itp.),  aby  przyciągnąć  ich  do  kościoła.

•  Kościół  potrzebuje  słuchającego  serca.  Jest  zaproszona  do  ogołocenia  się  z  własnej  agendy  i  otwarcia  się  na
nowe  spostrzeżenia  i  wyzwania  związane  ze  wspólną  podróżą.  

•  Musimy  uwolnić  nasze  serca  i  umysły  od  uprzedzeń,  uprzedzeń  i  stereotypów.  •  Musimy  

modlić  się  o  dar  rozeznania,  abyśmy  mogli  usłyszeć  Boga  w  innych.  •  Aktywne  słuchanie  musi  
przyjąć  zasady  „słuchania  sercem”,  słuchania  modlitwą  i  słuchania

-  Ludzie,  „którzy  nie  mają  dobrej  opinii”  są  mile  widziani,  wysłuchani  i  szanowani.  Po  tych  wysłuchaniach  mogą  śledzić  
katechezę  i  nauczanie.  Z  drugiej  strony  odbiór  i  słuchanie  marginalizowanych  wciąż  ogranicza  się  do  kilku  skojarzeń.  
Wykluczeni  wciąż  zajmują  mało  miejsca.

Co  wymaga  zmiany?

„Słuchanie  to  pierwszy  krok,  ale  wymaga  otwartego  umysłu  i  serca,  bez  uprzedzeń”.

•  Modlimy  się  o  osobiste  nawrócenie  poprzez  słuchanie  Ducha  Świętego

•  Więcej  szczerego  słuchania  z  innymi  grupami,  zakonnikami,  katechetami  i  świeckimi  •  Słuchanie  tych,  
którzy  posiadają  profesjonalną  wiedzę  i  doświadczenie,  aby  pomóc  w  razie  potrzeby  •  Wzmocnienie  

podejścia  małych  wspólnot  chrześcijańskich  do  zaangażowania  rodzin  i  społeczności  w  modlitwę  i  zrozumienie  Słowa
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-  Kościół  zainicjował  różne  akcje,  działania  i  spotkania,  aby  zaoferować  słuchanie  wszystkim,  a  zwłaszcza  młodzieży  i  
kobietom.  Należy  wprowadzić  ulepszenia,  ponieważ  niektóre  opinie  nie  są  zachęcające:  młodzi  ludzie  nie  zawsze  
czują  się  wolni  od  swoich  działań,  a  niektóre  kobiety  nie  są  zadowolone  z  tych  przestrzeni.

-

Istnieje  potrzeba  wzrostu,  a  starsi  powinni  głośno  uczestniczyć  w  dyskusjach  i  dziełach  ewangelizacji.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  wymieniono  powody,  które  stoją  na  drodze  do  dobrego  słuchania

-  Wizyty  nieaktywnych  członków.  Zmień  nasze  nastawienie,  że  jesteśmy  kościołem.

nietolerancja,  sztywność  Kościoła,  brak  szkolenia  w  zakresie  słuchania  w  celu  poprawy  przyjmowania  ludności  oraz  
mniejsze  zaangażowanie  i  obecność  duchowieństwa.

•  Musimy  również  reagować  na  napotykane  problemy,  zwłaszcza  problemy  rodzinne,  w  tym  przemoc  domową,
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Jak  wygląda  współpraca  z  mediami  lokalnymi  (nie  tylko  katolickimi)?  Kto  przemawia  w  
imieniu  wspólnoty  chrześcijańskiej  i  jak  są  wybierani?

-

Mówienie  wymaga  odwagi

ożywić  w  naszej  młodzieży  ogień  uczestnictwa  w  życiu  Kościoła.

Społeczność  stara  się  wspierać  swobodny  i  autentyczny  styl  komunikacji,  bez  hipokryzji,  pogoni  za  zyskiem  czy  władzą.  
Refleksja  jest  uprzywilejowana,  komunikacja  jest  pozbawiona  przemocy  i  osądzania,  tolerancji  i  słuchania.  Odnotowuje  się  
brak  komunikacji  hierarchii  z  parafią,  trudności  komunikacyjne  związane  z  różnicą  wieku  oraz  nieznajomość  grup  
parafialnych  przez  młodzież.  Młodzi  ludzie  komunikują  się  głównie  za  pośrednictwem  portali  społecznościowych  (grup  
dyskusyjnych).  Mówić  można  podczas  rekolekcji,  rekolekcji,  spotkań  grupowych.  Jest  to  możliwe,  kiedy  jest
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W  naszej  rozmowie  z  niektórymi  z  nich  wyrazili  chęć  uczestniczenia  w  życiu  swojej  parafii.  Wyrazili  jednak  również  
rozczarowanie,  że  nie  obdarzono  ich  wystarczającym  zaufaniem  i  przestrzenią  na  integrację.  Ich  posługa  nie  
musi  ograniczać  się  do  służby  przy  ołtarzu  czy  w  chórze.  Mamy  nadzieję,  że  ten  synod  zwróci  uwagę  starszych  
członków  rodzin  kościelnych  na  to,  że  ich  młodsi  członkowie  również  mają  coś  do  zaoferowania  w  ramach  
celebracji  liturgicznych  i  poza  nimi.

Formacja  młodzieży  jest  jednym  z  priorytetów  w  naszym  planie  diecezjalnym.

„Wszyscy  są  zaproszeni  do  mówienia  odważnie  i  otwarcie,  to  znaczy  łącząc  wolność,  prawdę  i  miłość”.

-  Powoli  i  ostrożnie  komisja  młodzieżowa  wychodzi  na  otwartą  przestrzeń,  aby  tworzyć  działania,  które  będą

   Kościół  milczy  na  ten  temat     

Nikt  się  nie  wypowiada     Nikt  nie  
chce  o  tym  mówić,  więc  niech  tak  będzie     Nikt  
nie  mówi  tyle,  ile  powinien     Jak  tłumaczymy  
naszym  dzieciom?

Pozostają  pytania  dotyczące  decyzji  o  zamknięciu  niektórych  ośrodków  bez  uprzedniej  konsultacji  z  beneficjentami  oraz  
braku  dialogu  między  niektórymi  duchownymi.

-  Praktyczne  doświadczenie  w  życiu  społecznym  i  kulturalnym  przeżywa  się  na  miejscu,  zwracając  szczególną  uwagę  
na  potrzebujących.  Praca  jest  nawiązywana  poprzez  przyjmowanie  przywódców  politycznych,  celebracje  
liturgiczne  w  lokalnym  języku,  zaangażowanie  na  poziomie  różnych  stowarzyszeń  kulturalnych  lub  społecznych,  
współpracę  ze  służbami  społecznymi  gminy,  strażakami  czy  lokalnymi  stowarzyszeniami.

Kościół  waha  się,  czy  zabierać  głos  w  kwestiach  spornych,  ponieważ  kulturowo  zakorzenione  jest  to,  że  czasami  lepiej  jest  
milczeć  w  tych  kwestiach.  Istnieje  obawa,  że  wypowiadanie  się  może  stać  się  ofiarą  danej  grupy  lub  poszczególnych  osób  
i  spowodować  stygmatyzację  i  wstyd  w  Kościele.

•  Nasze  podejście  musi  się  zmienić,  aby  uszanować  fakt,  że  komunikacja  jest  procesem  dwukierunkowym,  którego  celem  jest  wydobycie

korzyści  płynące  ze  słuchania  i  mówienia.

Wypowiadanie  się  w  środowisku  kościelnym  jest  ograniczone  przez  kulturową  normę  „mów  tylko  wtedy,  gdy  to  konieczne”.  
W  sytuacjach,  w  których  temat  jest  drażliwy  lub  delikatny  (np.  księża  opuszczają  wspólnotę  zakonną)  i  gdy  wydarzenia  
mają  duży  wpływ  na  Kościół,  wspólnoty  dzieliły  się  następującymi  stwierdzeniami:
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W  najlepszym  wydaniu  „Nasz  kościół  jest  jak  rodzina,  gościnny  i  przyjazny;  to  właśnie  sprawia,  że  nasz  kościół  jest  domem”.

-  Inną  częścią  mediów  jest  utrzymywanie  dobrych  kontaktów  z  Kościołem  i  udział  w  transmisjach  ważnych  uroczystości  (msza  

świąteczna  w  telewizji,  kręcenie  teledysków  czy  zabieganie  o  sprawy  religijne.

Osobie,  której  małżeństwo  nie  zostało  pobłogosławione  w  kościele,  można  odmówić  bycia  rodzicem  chrzestnym,  a  nawet  chrztu  

własnych  dzieci.

(patrz  również  pytanie  1)

W  imieniu  diecezji  w  mediach  wypowiada  się  tylko  biskup.  Może  jednak  wyznaczyć  do  reprezentowania  go  wikariusza  generalnego,  

proboszcza  lub  osobę  trzecią.  Osoby  te  są  wyznaczone  ze  względu  na  ich  zdolności  ekspresyjne,  umiejętności,  doświadczenia  życiowe,  

wiedzę.

Nasze  doświadczenie  w  dialogu  z  innymi  wyznaniami  polega  na  tym,  że  wzbogaca  to  nasze  rozumienie  naszej  wiary  i  pozwala  

szanować  wiarę  innych.

-  Te  media  nie  są  zainteresowane  prawdą  i  bardziej  szukają  "miarki".  Istnieje  dezinformacja  o  faktach.  Prasa  nie  jest  wolna.  

Istnieje  zatem  niewiele  powiązań  między  Kościołem  a  systemem  medialnym,  z  wyjątkiem  ważnych  wydarzeń  ekumenicznych  

(w  intencji  zmarłych  z  Covid  19…),  głównych  uroczystości  (Msza  Bożonarodzeniowa,  święcenia  biskupie…)  oraz  podczas  

konfliktów  dotyczących
Kościół.

Przyłączamy  się  do  Dnia  Modlitwy  Kobiet,  w  którym  zwykle  uczestniczą  kobiety.  Kościół  jest  zwykle  zapraszany  do  udziału  w  rządowych  

warsztatach  na  różne  tematy.  Dzielenie  się  różańcem  z  innymi  członkami  rodziny.

na  falach  radiowych.

Związek  z  mediami  miejsca:  link  jest  słaby  i  ograniczony  w  przypadku  niektórych.

Nasze  relacje  z  innymi  wyznaniami  chrześcijańskimi  polegają  na  uczestnictwie  w  cyklu  życia  we  wspólnocie.  Uczestniczymy  w  ślubach,  

pogrzebach  i  przyjaźnimy  się  z  nimi.

zachęcani,  słyszani,  wolni  i  mile  widziani.  Staje  się  to  trudne,  jeśli  nie  niemożliwe,  gdy  zderza  się  z  obojętnością,  nietolerancją,  

szyderstwem,  brakiem  czasu  i  różnicami  międzypokoleniowymi.
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Związek  z  mediami  katolickimi:  relacje  z  wydarzeń  diecezjalnych  i  parafialnych.  Doskonała  operacja  komunikacyjna  poprzez  posty  na  

Facebooku  w  radiu  diecezjalnym,  która  przyczynia  się  do  rozpowszechniania  katechezy

Wielu  powiedziało:  „Przynosi  radość  przebywanie  w  kościele,  świętowanie  z  naszymi  braćmi  i  siostrami”.  Nawet  jeśli  pochodzimy  z  

różnych  środowisk  i  wysp,  „gromadzimy  się  w  jednym  kościele  w  rodzinie  i  przyjaźni”.  Słowo  „przyjazny”  było  wielokrotnie  używane  

do  opisania  tej  cechy  kościoła.  Ten  duch  rodzinny  może  wyrażać  się  na  kilka  sposobów:  poprzez  celebracje  liturgiczne,  ale  także  

poprzez  fiesty  parafialne  i  czynności  sezonowe,  takie  jak  polowanie  na  jajka  wielkanocne.  Wiele  osób  zauważyło  jednak,  że  istnieją  

poważne  wyzwania.

Co  powstrzymuje  ochrzczonych  przed  aktywnością  misyjną?  Jakie  obszary  misji  zaniedbujemy?

W  jaki  sposób  modlitwa  i  celebracje  liturgiczne  rzeczywiście  inspirują  i  kierują  naszym  wspólnym  
życiem  i  misją  w  naszej  wspólnocie?
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W  jakim  stopniu  różne  narody  w  naszej  społeczności  spotykają  się,  aby  prowadzić  dialog?
Jakie  są  miejsca  i  środki  dialogu  w  naszym  Kościele  lokalnym?

Powstaje  w  rodzinach,  pierwszych  komórkach  Towarzystwa;  parafie,  szpitale,  z  chorymi,  w  domach  starców;  
ruchy  stowarzyszeniowe,  działalność  parafialna,  miejsca  formacji  iw  Kościele.

Odp .:  Osoby  starsze  w  społeczeństwie  zawsze  miały  dobrą  opiekę,  a  każdy  członek  rodziny  wkładał  się,  aby  zapewnić  im  
dobre  samopoczucie.

Prowadzone  są  akcje  wspierające  pomoc  humanitarną,  walkę  o  ochronę  środowiska  itp.  Organizowane  są  akcje  szkoleniowe  
i  spotkania  z  potrzebującymi.  Jedna  z  trudności  wiąże  się  z  oporem  wobec  zmian  ze  strony  osób  bardzo  przywiązanych  do  
tradycyjnych  wartości  i  praktyk.

Dzięki  stowarzyszeniom  i  ruchom  świeckim  można  by  tworzyć  grupy  językowe  dla  osób  odizolowanych  (wdowy,  osoby  
starsze  itp.),  A  także  takie  zajęcia,  jak  lekcje  szycia,  gotowanie  itp.

Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich:  udaj  się  do  rodzin,  zaproś  je,  towarzysz  im  na  różnych  etapach,  zorganizuj  zebranie  
ogólne  z  różnymi  warsztatami,  dniami  rekreacyjnymi  itp.

„Dialog  jest  drogą,  która  wymaga  wytrwałości,  zawiera  też  chwile  milczenia  i  cierpienia,  ale  jest  w  stanie  zgromadzić  
doświadczenie  jednostek  i  narodów”.

Po  prostu  utrzymujemy  naszą  społeczność  i  nie  rozwijamy  się.  Opiekujemy  się  osobami  aktywnymi  w  Kościele,  a  niektórzy  
ochrzczeni  katolicy  pozostają  w  tyle.  Potrzebny  jest  dialog,  który  obejmie  wszystkich,  a  nie  tylko  aktywnych  członków.

Wymieniać  się.

Współpraca  ze  wspólnotami  religijnymi  to  proces  osobisty.

Członkowie  zaangażowani  w  służbę  publiczną  (społeczną,  polityczną,  edukacyjną,  promującą  prawa  człowieka  i  chroniącą  
Wspólny  Dom  itp.)  Stanowią  integralną  część  wspólnoty  religijnej.  Jednak  ich  wsparcie  jest  bardzo  ograniczone.  Czas  
dzielenia  się  z  tymi  członkami  byłby  wskazany  dla  spójności  działań.

-  wprowadzane  są  środki  w  celu  nawiązania  dialogu  między  różnymi  stronami  w  zależności  od  powagi  sytuacji.  Do  
uregulowania  większych  konfliktów  można  wezwać  mediatora  (kapłana,  diakona  lub  osobę  przeszkoloną).  
Niektóre  konflikty  można  rozwiązywać  w  małych  grupach.

„Ludzie  postrzegają  Kościół  jako  podzielony,  polityczny  i  zagmatwany”

11

Wielu  zdawało  się  zgadzać  ze  stwierdzeniem,  że  „będziemy  musieli  zacząć  zwracać  się  do  słonia  w  pokoju”.  Proponowana  
pojedyncza  zmiana  jest  więc  oczywista:  nasz  kościół  będzie  musiał  znaleźć  sposób  na  przedyskutowanie  tych  
kontrowersyjnych  tematów,  które  nas  dzielą  i  osłabiają  naszą  posługę.

-  Współpraca  z  sąsiednimi  krajami  odbywa  się  poprzez  dzielenie  się,  czas  modlitwy  i  kulturę

-  Dialog  zakłada  wspólny  język,  troskę  o  prawdę  i  szacunek  dla  właściwego  słowa.  Kiedy  liderzy  społeczności  używają  
rażących  dwujęzyczności  i  kłamstw,  sam  zarys  dialogu  jest  mało  prawdopodobny.  Nie  może  być  uzależniona  od  
przynależności  religijnej,  politycznej,  kulturowej  czy  społecznej.  Musi  być  prawdziwa  i  oparta  na  zaufaniu.

-

Głosy  ludzi  żyjących  na  peryferiach  są  często  pomijane  i  niesłyszane.
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-  Ustal  terminy  wymiany  i  formacji  dla  różnych  świeckich  duchownych,  katechetów,  członków  komitetów,  
liderów  grup  różańcowych,  ministrantów  itp.

Ogólnie  rzecz  biorąc,  przedstawiono  propozycje  usprawnienia  komunikacji  i  promowania  udziału  wszystkich  w  
podejmowaniu  decyzji:

Aby  zachęcić  do  przejrzystości  i  odpowiedzialności:
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-  Poprawa  rozpowszechniania  informacji,

-  Rozeznanie  i  podejmowanie  decyzji  muszą  być  kluczowymi  elementami  żywej  i  aktywnej  struktury.

Konsultacje,  które  poprzedzają  etap  rozeznawania,  przeprowadzane  są  z  ciałami  formalnymi  i  nieformalnymi.  Ich  opinia  
doradcza  służy  zbudowaniu  wyrafinowanego  przesłuchania,  aby  przejść  do  fazy  rozeznawania.

Potrzebujemy  ujednoliconych  przepisów  i  procedur  w  całym  regionie.  Zasady  muszą  być  jednolite  i  spójne.  Kwestie  
dotyczące  młodzieży,  brak  księży  prowadzących  pracę  duszpasterską  w  parafii,  większe  zaangażowanie  przywódców  
Kościoła  w  parafiach,  dyskryminacja  ludzi  w  Kościele,  przejrzystość  i  odpowiedzialność  finansowa,  Kościół  musi  rozwiązać  
i  zapłacić  więcej  uwaga  na.  Słysząc  wołanie  ubogich.

-  Urzędnicy  muszą  brać  pod  uwagę  propozycje  złożone  przez  jej  członków.

B:  Społeczność  LGBT  staje  się  coraz  bardziej  werbalna  i  zyskuje  stałe  wsparcie  zarówno  lokalnie,  jak  i  za  granicą,  
zwłaszcza  w  odniesieniu  do  dekryminalizacji  związków  osób  tej  samej  płci.  Lokalny  kościół  nadal  musi  zająć  się  tą  
rzeczywistością,  ponieważ  istnieją  praktykujący  katolicy,  którzy  są  członkami  społeczności  LGBT.

Chociaż  ostatnio  w  kościele  nie  było  żadnych  problemów  w  odniesieniu  do  członków  kościoła  LGBT.  Jeśli  niektórzy  
członkowie  LGBT  w  lokalnym  kościele  uważają,  że  należy  zrobić  więcej,  to  kościół  musi  zacząć  zajmować  się  tym  
problemem.  Dialog  jest  jak  najbardziej  potrzebny.  Nasz  kościół  musi  być  ostatnim  miejscem,  w  którym  członkowie  LGBT  
naszej  wiary  mogą  czuć  się  niemile  widziani  i  niechciani.

-  Ostateczne  decyzje  muszą  być  podjęte  w  interesie  życia  wspólnotowego  i  promowania  jedności.

-  Jednak  wraz  ze  zmieniającymi  się  trendami  i  przyspieszającym  tempem  życia,  ludziom  coraz  trudniej  jest  nadążyć  
za  wszystkim,  a  czasami  dla  rodzin  opiekujących  się  starszym  członkiem  może  to  oznaczać,  że  poświęcają  coraz  
mniej  czasu  na  opiekę  nad  nim.  Koszty  życia  stale  rosną,  a  wiele  osób  musi  pracować  na  2  lub  3  etatach,  co  
oznacza  mniej  lub  brak  czasu  na  opiekę  nad  osobami  starszymi  w  domu.

-  Zaangażowanie  i  realna  obecność  na  różnych  spotkaniach  liderów,

-  Więcej  młodych  ludzi  wyjeżdża  w  poszukiwaniu  możliwości  zatrudnienia  za  granicą ,  co  dodatkowo  obciąża  wolne  
ręce  do  opieki  nad  osobami  starszymi.  Społeczności  parafialne  mogą  lepiej  pomagać  w  opiece  nad  starszymi  
członkami,  zapraszając  grupy  modlitewne,  wolontariuszy  i  grupy  młodzieżowe  do  odwiedzania  osób  starszych,  
utrzymania  nieruchomości,  oferowania  pomocy  w  zakupach  artykułów  pierwszej  potrzeby,  wizyt  domowych  
itp.

-  Ustanowić  ciągłą  formację  liturgiczną  i  katechetyczną

W  jaki  sposób  rozwiązuje  się  rozbieżności  wizji  lub  konflikty  i  trudności?  Na  jakie  szczególne  
kwestie  w  Kościele  i  społeczeństwie  powinniśmy  zwrócić  większą  uwagę?
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Wyrażono  również,  że  mają  księży  mówiących  w  lokalnym  języku  i  pastorów,  którzy  mają  czas,  aby  ich  odwiedzić.  
Widzą  potrzebę  włączenia  i  aktywnego  uczestnictwa,  chociaż  nie  mogą  tego  zrobić  z  powodu  poczucia  
„niewartości”,  ponieważ  czują  się  mniejszością.  Wołanie  o  „aktualność”  nie  tylko  w  homiliach  księży  i  
diakonów,  ale  także  w  fakcie,  że  oni  także  są  członkami  Kościoła  i  że  niezależnie  od  tego,  jak  liczni  lub  mali  
są  jako  wspólnota  i  ile  wkładają  koszyka  zbiórki  lub  sposobu  ubierania  się,  mają  być  postrzegani  jako  ważni  
i  ważni  członkowie  kościoła.

Większym  wyzwaniem  jest  przejrzystość  finansów.  Niektórzy  ludzie  z  niektórych  parafii  uważają,  że  wiedza  o  
finansach  parafii  jest  ograniczona  tylko  do  członków  rad  parafialnych  i  niewiele  się  robi  w  zakresie  odpowiedzialności  
i  przejrzystości.  Niektórzy  uważają,  że  parafie  są  prowadzone  jak  biznes,  a  tylko  członkowie  rady  znają  finanse  
parafii.  Istnieje  potrzeba  bliższej  współpracy  niektórych  parafii  z  większą  potrzebą  słuchania  i  podejmowania  
wspólnych  decyzji  jako  parafia.  Jednak  większość  wspólnot  parafialnych  rozumie  i  działa  w  sposób  odpowiedzialny  i  
przejrzysty.

Czują  się  gorsi,  ponieważ  czują,  że  ludzie  oceniają  ich  za  to,  jak  się  ubierają  i  że  nie  są  w  stanie  niczego  
wrzucić  do  kosza.

W  poprzednim  temacie  „Komunikacja  i  świadomość”  tendencja  niektórych  przywódców  parafialnych  (bez  księdza  
rezydenta)  skłaniająca  się  ku  dyktaturze  budzi  zaniepokojenie  słabą  przejrzystością  i  odpowiedzialnością.
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-  Realizowanych  jest  wiele  działań  mających  na  celu  nawiązanie  więzi  z  ludźmi  różnych  wyznań,  np .  wieczory  
ekumeniczne.  Wydarzenia  roku  są  często  okazją  do  dotarcia  do  niewierzących:

Jedną  z  przytłaczających  reakcji  na  dialog  było  poczucie  braku  kontaktu .

Dyskryminacja  jest  czynnikiem  wewnątrz  społeczności.  Imigranci  do  pewnego  stopnia  czują,  że  nie  są  mile  widziani.  
To  ludzie  pracowici  i  rzetelni.  Pracują  w  różnych  dziedzinach,  od  medycyny  po  prace  domowe.  Kościół  lokalny  jest  
ich  wkładem  zarówno  w  społeczeństwo,  jak  iw  życie  Kościoła.  Jednak  imigranci  widzą  potrzebę  ze  strony  Kościoła,  
aby  edukować  ludzi,  aby  byli  bardziej  akceptujący  i  gościnni,  włączający  i  doceniający  ich  i  ich  wkład.

Ludzie  prosili,  aby  za  każdym  razem,  gdy  zwoływane  są  konferencje  dla  katechetów/przewodniczących  parafii,  
przypominano  im,  że  ich  rolą  jest  służenie  społeczności  i  nie  mylić  ich  roli  jako  pozycji  uprzywilejowanych  i  władzy.

-  Należy  poprawić  jasność  i  przejrzystość  księgowości,  pozyskiwania  funduszy,  wykorzystania  tych  funduszy  
oraz  przeznaczenia  tych  funduszy.

Czasami  osoby  na  stanowiskach  kierowniczych  odmawiają  parafianom  swobody  wyrażania  swoich  myśli  i  pomysłów .  
Istnieje  większa  potrzeba ,  aby  liderzy  byli  bardziej  otwarci  i  przyjmowali  napomnienie,  gdy  zostaną  o  to  poproszeni.  
Czasami  przywódcy  parafialni  nie  radzą  sobie  dobrze,  gdy  są  kwestionowani  lub  kwestionowani  przez  członków  
wspólnoty  parafialnej.

-  Stosowane  środki  komunikacji:  ogłoszenia  podczas  Mszy  św.,  wyświetlanie  na  tablicach  ogłoszeń  
parafialnych,  dystrybucja  kserokopii,  informacje  przekazywane  liderom  różnych  sektorów,  sieci  
społecznościowe

Jakie  relacje  ma  nasza  wspólnota  kościelna  z  członkami  innych  tradycji  i  wyznań  
chrześcijańskich?
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czas  Wielkiego  Postu).

-

-  poprzez  udział  w  pomocy  humanitarnej  (pomoc  żywnościowa  lub  inna  pomoc  dla  krajów,  które  ucierpiały  w  wyniku  klęsk  żywiołowych

Możemy  się  zjednoczyć  wokół  tego  samego  projektu  społecznego  i  dzieje  się  to  dość  dobrodusznie.  Słowa,  które  są  często  
wyrażane,  to:  „Jest  tylko  jeden  Bóg”.

-  Organizowanie  warsztatów  ekumenicznych  i  uświadamiania  różnych  grup  wyznaniowych  poza  kompleksem  kościelnym,  aby  
zachęcać  do  akceptacji  i  szacunku.
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-  Modlitwa  ekumeniczna,  dzielenie  się  Słowem  Bożym,  spotkania  ekumeniczne  (5  marca:  nadejście  Ewangelii),  sesja,  formacja,  
wspólna  sprawa  społeczna,  kultura,  zdrowie,  rodzina,  małżeństwo,  debata  tematyczna,  synod.  Spotkania  religijne,  pieśni,  
modlitwy  ekumeniczne  zapraszane  z  inicjatywy  władz  politycznych,  z  okazji  świąt,  narodowych  itp.  Jeśli  chcemy  
zintensyfikować  naszą  drogę  ku  jedności,  konieczne  będzie  znalezienie  i  zaproponowanie  idei  duchowych,  które  jednoczą  i  
szanują  ścieżki  podejmowane  przez  każde  wyznanie.

-  poprzez  wspieranie  inicjatyw  Urzędu  Miejskiego  na  rzecz  potrzebujących  rodzin  (koszyki  żywnościowe  podczas  m.in

-  Zapraszanie  innych  grup  kościelnych  do  SCC  i  otwieranie  naszych  drzwi  dla  innych,  aby  uczestniczyli  w  Kościele  katolickim

Przyczynia  się  bardziej  aktywnie  w  tych  różnych  obszarach  poprzez  swoją  obecność  wśród  najbardziej  potrzebujących,  -  
odprawiając  Msze  (kulturowe)  w  lokalnym  języku ,  przekazując  zalecenia  zdrowotne  rządów  (COVID),  rozpowszechniając  orędzia  

pokoju  (ekumeniczna  modlitwa  o  pokój,  podczas  wielkie  klęski  żywiołowe,  wojna  między  Ukrainą  a  Rosją  itp.),

szczególne  miejsce  na  ścieżce  synodalnej.

Co  możemy  zrobić,  aby  ulepszyć  naszą  podróż  razem  z  innymi  chrześcijanami,  wyznaniami  i  religiami?

-  Stosunki  z  innymi  wyznaniami  chrześcijańskimi,  zwłaszcza  z  protestantami,  są:  braterskie,  pełne  szacunku,  komplementarne,  
przyjacielskie,  serdeczne  zrozumienie,  wzajemne  wspieranie  się,  mogą  prowadzić  do  solidarnej  pracy,  czasu  wspólnej  
modlitwy,  wspólnej  troski  o  poszukiwanie  dobra  duchowego,  wzajemnego  zaproszenie  na  chwilę  refleksji.  Ogólnie  stosunki  
są  ciepłe.  Są  normalni,  dobrzy,  pełni  szacunku  i  dość  blisko  siebie,  o  ile  nie  rozmawiamy  na  tematy  związane  z  religią.

-

Kreatywne  pomysły  i  ciekawy  dobór  słów  zostały  wykorzystane  do  zilustrowania  postępów  w  podróżowaniu  razem  z  innymi  
wyznaniami  i  religiami  chrześcijańskimi.  Dialog  ekumeniczny  i  międzyreligijny  trwa  od  Soboru  Watykańskiego  II.  Społeczności  
omówiły  kilka  sposobów,  w  tym  następujące:

-  Synodalność  oznacza  podróżowanie  i  dialog  z  innymi  chrześcijanami,  religiami  i  niewierzącymi.

-

należy  zachęcać  do  zaangażowania  i  widoczności.  Chcielibyśmy,  aby  ta  działalność  obejmowała  wszystkich  tych,  którzy  są  
liderami  duszpasterskimi,  poczynając  od  biskupa,  jego  kapłanów,  diakonów  i  katechetów.  A  to  musi  sięgać  poza  dobrze  
ugruntowane  religie,  które  znamy,  do  dialogu  z  sektorami.

Bycie  katolikiem  (powszechnym)  oznacza  bycie  włączającym.

-  Kościół  współpracuje  także  z  różnymi  organami  społecznymi,  gdy  jest  proszony,  zapraszany  do  wyrażania  siebie  lub  zaznaczania  
swojej  obecności.

-  Dialog  między  chrześcijanami  różnych  wyznań,  zjednoczonych  jednym  chrztem,  zajmuje  ok

-  Maryjne  wycieczki  i  animacja  czuwań  pogrzebowych  dla  rodzin  niewierzących.  Praca  ze  znajomością  terenu  przez  „lidera”  jest  
potężnym  wsparciem  dla  jego  spotkań  braterskich  i  często  prowadzi  do  wspólnych  działań  (czas  powitania,  dzielenia  się  i  
słuchania).

pogrzeby  i  śluby  oraz  wspólna  praca  nad  projektami  społecznymi.

katastrofy),

W  innych  parafiach  doświadczenia  z  innymi  wyznaniami  są  bardzo  ograniczone.

Współpracuje  z  instytucjami  gminnymi  i  innymi  wyznaniami  religijnymi  w  zakresie  organizacji  zajęć  sportowych  dla  
młodzieży  (budowa  boisk  sportowych  na  osiedlach).

W  niektórych  naszych  diecezjach  istnieje  Krajowa  Rada  Kościołów.  Tam,  gdzie  takie  ciała  istnieją,  katolicy

-

Machine Translated by Google



5.  Inną  sugestią  było,  aby  Kościół  wzmocnił  parafialne  grupy  oddania,  dodając  roczne

3.  Potrzebne  są  zmiany  nie  tylko  w  celu  rozwiązania  wyżej  wymienionych  problemów,  ale  także  w  celu  ich  dalszego  pogłębienia

10.  Dobra  komunikacja  została  również  wskazana  jako  kluczowy  element  i  jest  okazją  do  lepszego  wzajemnego  
zrozumienia  swoich  ról  w  okazywaniu  szacunku  i  gotowości  do  wzajemnej  pomocy.  Ta  komunikacja  odbywa  się  
między  duchowieństwem  a  parafianami  i  między  parafianami,  tak  aby  każdy  zrozumiał  swoją  rolę  i  dzięki  temu  
zrozumieniu  jest  miejsce  na  dialog  i  wzajemną  potrzebę  wzajemnej  pomocy.  Aby  zrozumieć,  przez  co  przechodzą  
świeccy,  duchowni  muszą  częściej  odwiedzać  swoich  parafian.  Księża  zrozumieją  obciążenia  finansowe  i  inne  
problemy  społeczne  parafian,  jeśli  będą  ich  częściej  odwiedzać.
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duchowy  pokarm,  który  Kościół  powinien  oferować  swoim  członkom.

8.  Wśród  świeckich  panuje  brak  zaufania  z  powodu  nieznajomości  praw  Kościoła,  katolickiej  nauki  społecznej  i  kultury.  
Istnieje  potrzeba  szkolenia,  aby  nauczyli  się  swoich  ról  i  obowiązków  w  kościele.  Posiadanie  większej  liczby  odnowień  
i  warsztatów  znacznie  pomoże  świeckim.  Formacja  świeckich  i  duchownych  oraz  komisja  –  tego  nam  bardzo  brakuje.  
Te  odnowienia  i  warsztaty  umożliwią  rodzicom  życie  zgodnie  z  ich  wiarą  oraz  zapewnią  kierunek  i  wsparcie  dla  ich  
dzieci.

1.  Edukacja  jest  niezbędna.  Sama  liturgia  może  być  „duchowym  uściskiem”.  Dla  wielu  największą  radość  sprawiało  
samo  uczestnictwo  we  mszy,  ale  muzyka  i  udział  wiernych  jeszcze  ją  potęgowały.

9.  Kultura  została  zidentyfikowana  jako  czynnik  utrudniający  uczestnictwo.  Kwestie  takie  jak  szacunek  dla  starszych,  
różnice  płciowe,  różnice  wiekowe,  strach  przed  represjami  są  przeszkodami  w  znaczącym  uczestnictwie  w  działaniach  
Kościoła.  Te  kulturowe  zahamowania  pozwalają  na  wzrost  kultury  milczenia  –  milczymy  i  wstrzymujemy  komunikację  
ze  strachu,  np.  rzucając  wyzwanie  księżom,  ponieważ  jest  to  sprzeczne  z  kulturą  lub  szacunkiem.  Milczenie  pozwala  
na  ukrywanie  i  nie  omawianie  wielu  spraw,  np.  złe  zarządzanie  finansami  i  brak  zaufania  do  władz  w  parafii.

2.  Nauka  poprzez  dobrą  homilię  jest  również  bogatym  źródłem  pokarmu  duchowego.  Najlepsze  homilie  pomagają  
słuchaczom  zrozumieć  Pismo  Święte,  łącząc  naszą  wiarę  z  naszym  codziennym  życiem.  Tradycyjne  ceremonie  
religijne,  takie  jak  te  praktykowane  podczas  Wielkiego  Tygodnia,  są  również  ważnymi  sposobami  znalezienia  
pożywienia.

6.  Ponieważ  Kościół  jest  w  niektórych  miejscach  mniejszością,  musi  słuchać  swojego  ludu.  Decyzje  powinna  podejmować  
większość,  a  nie  tylko  niektórzy  przywódcy  i  kapłan.

-  Kościoły  powinny  współpracować  nad  wspólnymi  kwestiami  społecznymi,  których  wpływ  stanowi  wyzwanie  dla  naszych  
chrześcijańskich  wartości,  etyki  i  nauk,  takich  jak  między  innymi  związki  defacto,  związki  osób  tej  samej  płci,  narkotyki,  
prostytucja.

7.  Reakcja  wspólnoty  wskazuje,  że  jest  kilka  rzeczy,  które  muszą  się  wydarzyć,  jeśli  świeccy  mają  naprawdę  uczestniczyć  
w  zarządzaniu  i  kierowaniu  parafią.  Szkolenie  jest  kluczowym  elementem,  który  został  zidentyfikowany.  Świeccy  
muszą  być  szkoleni,  aby  byli  bardziej  rozeznani  i  wykształceni  w  zakresie  swoich  praw  i  obowiązków,  aby  mogli  pełnić  
role  w  Kościele  i  mieć  pewność,  że  współuczestniczą  w  sprawach  parafii.

-  Dialog  z  wyznawcami  innych  wyznań  i  religii  zachowujący  jednak  biblijny  katolicyzm

4.  Aby  zaradzić  tak  powszechnemu  brakowi  wiedzy  o  wierze,  wielu  sugerowało,  abyśmy  stworzyli  program  edukacyjny  
dla  dorosłych  —  taki ,  który  mógłby  obejmować  grupy  studyjne  i  otwartą  dyskusję  na  tematy  teologiczne.  W  końcu  
wielu  nie  czyta  Biblii.

rekolekcje  i  być  może  okazjonalne  rozmowy.

prawd,  aby  Kościół  katolicki  był  bardziej  akceptowalny  dla  wyznawców  innych  religii.

W  jaki  sposób  nasza  wspólnota  kościelna  określa  cele,  do  których  należy  dążyć,  sposób  ich  
osiągnięcia  i  kroki,  jakie  należy  podjąć?  W  jaki  sposób  sprawowana  jest  władza  lub  zarządzanie  
w  naszym  lokalnym  Kościele?
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•  Jasna  komunikacja  jest  bardzo  ważna,  abyśmy  mogli  współuczestniczyć  w  zarządzaniu  i  przywództwie  kościoła.  

Kultura  parafialna  kształtuje  działania  publiczne  parafii,  ale  także  kształtuje  publiczną  wartość  indywidualnego  

uczestnictwa  w  parafii.  Powinniśmy  odejść  od  autorytarnego  stylu  przywództwa,  zamiast  tego  musimy  dać  

miejsce  na  partycypację  wszystkim,  nie  tylko  wykształconym.  Kiedy  parafianie  są  proszeni  o  pójście  naprzód  i  

służbę,  muszą  mieć  upoważnienie,  aby  móc  to  zrobić.  Duchowieństwo  i  parafianie  muszą  ze  sobą  współpracować.  

W  kościele  musi  być  więcej  elastyczności  i  przestrzeni,  aby  ludzie  mogli  mówić,  a  to  oznacza  odejście  od  strefy  

komfortu

W  jaki  sposób  sprawowana  jest  władza  lub  zarządzanie  w  naszym  lokalnym  Kościele?

•  Dzielenie  się  administracyjnym  aspektem  szafarstwa  ze  świeckimi,  aby  ksiądz  mógł  się  skupić

Ogólnie  rzecz  biorąc,  większość  wdraża  kulturę  i  tradycje  •  Niektóre  
parafie  nie  dyskryminują  i  zachęcają  do  równości  władzy

o  duszpasterskim,  duchowym  i  sakramentalnym  aspekcie  posługi.

co  3-5  lat  jako  diecezja  (kościół  jako  całość)

W  jaki  sposób  nasza  wspólnota  kościelna  określa  swoje  cele  i  sposoby  ich  osiągania?

Odnowienie  hierarchicznego/klerykalnego  monopolu  władzy  naszego  Kościoła.

•  Poprzez  prowadzenie  i  organizowanie  regularnych  spotkań  rady  diecezjalnej/parafialnej  
•  Wykorzystanie  różnych  organizacji  kościelnych  (np.  młodzież,  chór  itp.)  •  Używanie  nowoczesnych  
technologii  do  ogłoszeń,  powiadomień  i  przypomnień.

Przede  wszystkim  musimy  porzucić  hierarchiczne  struktury  i  zacząć  słuchać  Ludu  Bożego.

Czy  nasze  metody  podejmowania  decyzji  pomagają  nam  słuchać  całego  Ludu  Bożego?
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Wszyscy  muszą  zostać  wysłuchani,  a  nie  tylko  niektórzy.  Głosy  ludzi  muszą  być  wysłuchane,  aby  decyzje  mogły  być  podejmowane  

sprawiedliwie  i  uczciwie.

•  Tak,  ale  kontynuacja  seminariów  synodalnych  częściej  w  kościołach  lokalnych  i  być  może

11.  Istnieje  pilna  potrzeba,  aby  wszyscy  w  parafii  bardziej  słuchali  się  nawzajem  i  byli  ze  sobą  szczerzy  w  komunikacji.  Czasami  
księża  niechętnie  dopuszczają  do  głosu  opinie  świeckich.  Parafianie  muszą  odejść  od  kultury  milczenia  i  ślepego  
posłuszeństwa,  które  nie  prowadzą  do  żadnego  wzrostu.

W  jaki  sposób  możemy  (świeccy  i  duchowni)  –  współuczestniczyć  w  rządzeniu  i  kierowaniu  Kościołem?

•  Hierarchia  pozostaje  taka  sama:  potrzeba  konsekwentnego  dialogu  między  władzami  na  każdym  szczeblu  oraz  
między  diecezją  a  parafiami  (np.  zachęcanie  kierownictwa  parafii  do  przekazywania  parafiom  raportów  z  
diecezji  i  vice  versa).

Jak  promować  udział  w  podejmowaniu  decyzji  w  strukturach  hierarchicznych?

Jak  promować  udział  w  podejmowaniu  decyzji  w  strukturach  hierarchicznych?  Czy  
nasze  metody  podejmowania  decyzji  pomagają  nam  słuchać  całego  Ludu  Bożego?

•
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Podsumowując,  wyzwaniem  na  szczeblu  lokalnym  w  naszych  różnych  diecezjach  jest  zaakceptowanie,  że  mamy  iść  razem  jako  

zjednoczona  grupa,  a  nie  iść  w  pojedynkę.  W  CEPAC  istnieje  silne  pragnienie  bycia  bardziej  efektywnym  w  słuchaniu  we  wszystkich  

aspektach  posługi  Kościoła.  Kiedy  to  osiągniemy,  będziemy  naprawdę  na  Misji  dla  Kościoła.  Papież  Franciszek  przypomniał  nam:  

„Zorganizowanie  'synodu'  oznacza  kroczenie  razem.  Myślę,  że  jest  to  naprawdę  najwspanialsze  doświadczenie,  jakie  możemy  

mieć;  należeć  do  ludu  kroczącego,  wędrującego  przez  historię  razem  ze  swoim  Panem,  który  kroczy  pośród  nas!  Nie  jesteśmy  

sami;  nie  chodzimy  sami.

14  sierpnia  2022  r

•  Proces  rozeznania  jest  dobrym  narzędziem  do  wykorzystania  w  procesie  podejmowania  decyzji  w  naszym  

Kościele,  ale  jak  wskazały  różne  społeczności,  jest  to  umiejętność,  która  wymaga  szkolenia.  Prawdziwe  

słuchanie  siebie  nawzajem  wymaga  lat  praktyki,  aby  zdobyć  doświadczenie  w  sztuce  słuchania.  Wymaga  to,  

aby  osoby  na  stanowiskach  kierowniczych  słuchały  Ducha  Świętego  i  starały  się  szukać  woli  Bożej  w  sprawach  

parafii.  Wszyscy  są  zaproszeni  do  oddania  siebie  Bogu.  To  prośba  o  zbudowanie  silniejszej  relacji  z  Bogiem.  

To  uświadomienie  sobie,  że  jesteśmy  narzędziami  Boga,  zdolnymi  Mu  służyć  jedynie  poprzez  otwartość  na  

wypełnianie  Jego  woli.  Prosi,  abyśmy  prowadzili  życie  modlitewne,  ponieważ  uświadamianie  sobie,  że  jesteśmy  

narzędziami  Boga,  zdolnymi  Mu  służyć  jedynie  poprzez  otwartość  na  wypełnianie  Jego  woli,  jest  upokarzające  

i  wzmacniające.  Zgłaszanie  mediów  społecznościowych  i  proboszcza  prowadzącego  politykę  otwartych  drzwi.  

Aby  doskonalić  swoje  umiejętności  w  sztuce  słuchania,  należy  starać  się  uczestniczyć  w  większej  liczbie  

rekolekcji,  uczestniczyć  we  wspólnej  wierze  i  rozważaniach  biblijnych  poprzez  dzielenie  się  w  Małej  Wspólnocie  

Chrześcijańskiej.

(Przewodniczący  Konferencji  Biskupów  CEPAC)

W  jaki  sposób  możemy  wykorzystać  proces  rozeznania  w  procesie  podejmowania  decyzji  w  naszym  Kościele?

Biskup  Paul  Donoghue  sm

„wycofanie  się  do  kultury  milczenia”.  Istnieje  również  potrzeba  szkolenia  naszych  duchownych  w  zakresie  

podstawowych  umiejętności  zarządzania  –  znaczenia  odpowiedzialności  i  przejrzystości.

Jesteśmy  częścią  jednej  owczarni  Chrystusa,  która  idzie  razem”.
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