
EKSTRAKT Z SYNTEZY DIECEZJALNEJ

I Towarzysze podróży

Poczucie współodpowiedzialności za Kościół najczęściej przeżywają osoby blisko
związane ze swoimi parafiami, pełniące w nich jakąś służbę lub będące członkami
różnego rodzaju wspólnot lub ruchów. Takie doświadczenie nie jest jednak udziałem
większości ochrzczonych. W głosach synodalnych wybrzmiewał smutek z powodu
oddzielenia osób duchownych, świeckich i konsekrowanych. Brakuje praktyk
służących wzajemnemu spotkaniu i współdzieleniu misji. Poczucie jedności zaburza
także brak przejrzystości. Wszystko to powoduje, że w pewnym sensie na
marginesie życia Kościoła odnajduje się duża część jego członków.

II Słuchanie

Spotkania synodalne ujawniły wielką tęsknotę za byciem wysłuchanym. Powszechne
jest doświadczenie “niewysłuchania” spowodowane m.in. brakiem uznanych kanałów
komunikacyjnych, miejsca i czasu przeznaczonych na słuchanie, umiejętności
słuchania, czy tradycją przekazywania komunikatów “z góry do dołu”. Doświadczenie
“niewysłuchania” bywa potęgowane brakiem odpowiedzi lub konkretnych reakcji w
sytuacji, gdy komuś uda się już zabrać głos.

III Zabieranie głosu

W związku z doświadczeniem niewysłuchania lub obawą przed oceną,
niezrozumieniem lub wyśmianiem ze strony duchownych i innych wiernych wiele
osób wycofuje się w Kościele z wypowiadania własnych doświadczeń i refleksji.
Niektórzy mówią o “systemowym braku zainteresowania głosem wiernych”.
Szczególnie silne doświadczenie “niedoceniania” ich głosu towarzyszy kobietom i
młodzieży. Dla większości świeckich uczestników “Synod o synodalności” był
pierwszą okazją do zabrania głosu w Kościele.

IV Celebrowanie

Liturgia jest powszechnie wskazywana jako źródło jedności i wzrostu każdej
wspólnoty. Wybrzmiała troska o jej jakość i konieczność katechez pogłębiających jej
zrozumienie i umożliwiających świadome, aktywne w niej uczestnictwo (także w
ramach posługi akolity i lektora). Zauważono wielką potrzebę dobrze
przygotowanych, pokazujących związek Słowa Bożego z codziennym
doświadczeniem, głoszonych zrozumiałym językiem homilii oraz adoracji, na których
wierni mogliby w ciszy trwać razem z kapłanami.

V Współodpowiedzialni w misji



Pierwszym wyzwaniem w podejmowaniu misji przez wszystkich wiernych jest
uświadomienie sobie, że rzeczywiście jest ona zadaniem każdego ochrzczonego,
nie tylko duchownych, osób konsekrowanych, czy katechetów. Kolejną trudnością
jest brak tradycji pozwalającej świeckim na szerokie podejmowanie zadań
duszpasterskich i często brak miejsca na ich inicjatywy w życiu parafii. Pilnym
zadaniem misyjnym poza wyjściem do osób niewierzących, towarzyszeniem
wątpiącym i młodzieży jest ewangelizacja i katechizacja dorosłych osób
ochrzczonych.

VI Prowadzenie dialogu w Kościele i społeczeństwie

Dialog w Kościele pojawia się w parafiach i wspólnotach, w których udało się
nawiązać oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku relacje. Częściej jednak mamy
do czynienia ze zjawiskiem “monologu duchownych”. Brakuje miejsc służących
dialogowi, zwłaszcza przestrzeni rozmowy o problemach Kościoła w Kościele. Dialog
utrudniają wycofywanie się, niedostępność księży, roszczeniowość świeckich,
podziały polityczne i społeczne, lęk przed spotkaniem z ludźmi inaczej myślącymi,
brak czasu, chęć znajdowania szybkich odpowiedzi oraz brak umiejętności
komunikacyjnych. Nie mniej ważnym i trudnym tematem jest dialog ze
społeczeństwem w sprawach etyki, nauki i kultury. Bardzo ważne jest, abyśmy nie
wykluczali z niego samych siebie przez nieprzemyślane, obniżające naszą
wiarygodność interwencje.

VII Ekumenizm

Doświadczenia ekumeniczne większości wiernych naszej archidiecezji związane są
z Europejskimi Spotkania Młodych Taize. Ma je także część członków ruchów
charyzmatycznych. Brakuje tradycji regularnych, szerokich kontaktów
ekumenicznych. Częściej pojawia się brak zainteresowania tego typu spotkaniami,
brak rozpoznania ich wartości, a także strach przed utratą własnej tożsamości. Nowe
przestrzenie dla dialogu ekumenicznego otwiera będąca efektem trwającej wojny
migracja obywateli Ukrainy.

VIII Władza i uczestnictwo

Generalnie obecny sposób sprawowania władzy w Kościele nie pozostawia miejsca
na szerokie uczestnictwo, współodpowiedzialność innych osób niż sprawujący jakąś
funkcję kapłani. Cele wspólnotowe zazwyczaj ustalane są odgórnie, bez szerokich
konsultacji. W parafiach decyzje podejmuje proboszcz, czasami przy udziale rady
parafialnej. Rady są często zdominowane przez starszych parafian, w większości
mężczyzn, a przez to nie odzwierciedlają realnej struktury parafii. Brakuje kobiet,
przedstawicieli młodzieży, osób konsekrowanych. Świeckim zazwyczaj nie powierza



się istotnych funkcji i zadań. Nadzieję dają wspólnoty i parafie, w których
odpowiedzialność za Kościół spoczywa na osobach reprezentujących różne stany i
grupy, razem rozeznających i realizujących kierunki służby.

IX Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

Wspólnotowe rozeznawanie obecne od stuleci w tradycji Kościoła w codziennej
praktyce parafialnej okazuje się wyzwaniem. Wymaga wzajemnego zaufania,
przestrzeni na modlitwę, dzielenia się Słowem Bożym, rozmowy i serca gotowego na
nawrócenie i przekonania, że taka praktyka ma sens. Rozeznawanie bardzo często
zastępowane jest decyzjami podejmowanymi jednoosobowo lub w bardzo wąskim
gronie w oparciu o kryteria nieznane większości. Namysł zostaje zastąpiony
aktywizmem, który nie zawsze odpowiada na realne duchowe potrzeby danej
wspólnoty. Brakuje procedur pozwalających na wysłuchanie wszystkich
zainteresowanych, przepływu informacji.

X Formowanie do synodalności.

Grupy synodalne stały się w wielu parafiach przestrzenią (często wcześniej nieznaną
i nigdy niedoświadczoną) spotkania i dialogu dla wszystkich chętnych. Już sama
wymiana doświadczeń na forum parafialnym i diecezjalnym okazała się sposobem
formowania do synodalności.Jednak większość wiernych i duchowieństwa nie
włączyła się w proces synodalny. Często przyczyną takiego stanu był fundamentalny
lęk przed zmianami, spotkaniem z “innymi” oraz błędne postrzeganie synodalności
jako zagrożenia dla Kościoła. Potrzeba działań pogłębiających właściwe rozumienie
Synodu (komunia, uczestnictwo, misja) oraz formacji przygotowującej wszystkie
stany do współodpowiedzialności za Kościół, do słuchania, rozeznawania i
współpracy. Dzięki temu możliwe będzie przejście od postrzegania Kościoła jako
instytucji zdominowanej przez duchownych do “domu, gdzie jestem u siebie”.


