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Dziękuję  wam  zatem  za  wszystko,  co  każdy  z  was  wniósł  już  w  służbę  Synodu  2021-2024,  umożliwiając  konsultacje  Ludu  Bożego  w  

Kościołach  partykularnych  i  rozeznanie  przeprowadzone  w  ramach  Synodów/Rad  Kościołów  sui  iuris  i  Konferencje  Biskupów.

Via  della  Conciliazione,  34  –  00120  Città  del  Vaticano  Tel.:  
(+39)  06  698.84324/84821  –  Faks:  (+39)  06  698.83392  E-mail:  

synodus@synod.va  –  https://www.synod.va

Watykan,  26  stycznia  2023  r

DO  BISKUPÓW  EPARCHIALNYCH

Konstytucja  apostolska  Episcopalis  communio  przypomina  nam,  że  „każdy  biskup  ponosi  jednocześnie  i  nierozerwalnie  

odpowiedzialność  za  Kościół  partykularny,  powierzoną  mu  troskę  pasterską  i  troskę  o  Kościół  powszechny” (EC,  2).  Umożliwienie  

korzystania  z  tego  ostatniego  było  racją  bytu  Synodu  Biskupów  od  samego  początku.  Św.  Paweł  VI  z  wielką  przezornością  stwierdza  

w  swoim  własnym  dokumencie  założycielskim  Apostolica  Sollicitudo,  że  Synod  „podobnie  jak  wszystkie  instytucje  ludzkie,  z  biegiem  

czasu  może  być  udoskonalany”.  Właśnie  tego  doświadczamy  teraz:  Episcopalis  communio,  bynajmniej  nie  osłabiając  instytucji  

biskupiej,  podkreślając  procesowy  charakter  Synodu,  jeszcze  bardziej  podkreśla  rolę  pasterzy  i  ich  udział  w  poszczególnych  etapach.

DO  BISKUPÓW  DIECEZJALNYCH

Jak  wiecie,  na  zakończenie  etapu  konsultacji  „w  Kościołach  partykularnych”  proces  Synodu  2021-2024  przewiduje  celebrację  

Zgromadzeń  Kontynentalnych.  Właśnie  z  myślą  o  tym  etapie  kontynentalnym  zwracamy  się  do  was  wszystkich,  którzy  w  swoich  

Kościołach  partykularnych  jesteście  zasadą  i  fundamentem  jedności  świętego  Ludu  Bożego  (por.  LG  23).  Czynimy  to  w  imię  naszej  

wspólnej  odpowiedzialności  za  trwający  proces  synodalny  jako  Biskupi  Kościoła  Chrystusowego:  nie  ma  sprawowania  synodalności  

kościelnej  bez  sprawowania  kolegialności  biskupiej.

________________________

W  przededniu  Zgromadzeń  Kontynentalnych  czujemy  pilną  potrzebę  podzielenia  się  kilkoma  uwagami  w  celu  wspólnego  

zrozumienia  procesu  synodalnego,  jego  przebiegu  i  znaczenia  obecnego  etapu  kontynentalnego.  W  rzeczywistości  są  tacy,  którzy  

zakładają,  że  już  wiedzą,  jakie  będą  wnioski  zgromadzenia  synodalnego.  Inni  chcieliby  narzucić  Synodowi  porządek  obrad  z  

zamiarem  pokierowania  dyskusją  i  ustalenia  jej  wyniku.  Jednak  temat,  który  Papież  wyznaczył  XVI  Zwyczajnemu  Zgromadzeniu  

Ogólnemu  Synodu  Biskupów,  jest  jasny:  „Dla  Kościoła  synodalnego:  komunia,  uczestnictwo,  misja”.  Jest  to  zatem  jedyny  temat,  

który  mamy  badać  na  każdym  etapie  procesu.  Oczekiwania  wobec  Synodu  2021-2024  są  liczne  i  zróżnicowane,  ale  zadaniem  

Zgromadzenia  nie  jest  zajmowanie  się  wszystkimi  kwestiami  dyskutowanymi  w  Kościele.
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Ci,  którzy  twierdzą,  że  narzucają  Synodowi  jeden  temat,  zapominają  o  logice,  która  kieruje  
procesem  synodalnym:  jesteśmy  wezwani  do  wyznaczenia  „wspólnego  kursu”,  rozpoczynającego  
się  od  wkładu  wszystkich.  Być  może  zbyteczne  jest  przypominanie,  że  konstytucja  apostolska  
Episcopalis  communio  przekształciła  Synod  z  wydarzenia  w  proces  podzielony  na  etapy.  Oznacza  
to,  że  od  momentu  uroczystego  otwarcia,  10  października  2021  r.  w  Bazylice  św.  Piotra,  Synod  
podejmuje  i  rozwija  dany  temat,  najpierw  na  etapie  konsultacji  z  Ludem  Bożym,  a  następnie  na  
etapie  rozeznania  pasterzy  w  na  synodach/radach  Kościołów  sui  iuris,  w  Konferencjach  Biskupów,  
a  obecnie  w  Zgromadzeniach  Kontynentalnych.  Właśnie  ze  względu  na  wewnętrzny  związek  między  
różnymi  fazami  nie  można  ukradkiem  wprowadzać  innych  tematów,  wykorzystując  w  ten  sposób  
Zgromadzenie  i  lekceważąc  konsultacje  Ludu  Bożego.

Jednak  ten  brak  jasności  zmniejszył  się  w  kolejnych  krokach,  o  czym  świadczy  ton  syntez  przesłanych  
przez  Synody/Rady  Kościołów  sui  iuris  i  Konferencje  Episkopatów  do  Sekretariatu  Synodu.  Należy  
pamiętać,  że  te  syntezy  są  wynikiem  rozeznania  pasterzy  w  odniesieniu  do  wkładów  wniesionych  
podczas  konsultacji  Ludu  Bożego.  Z  tych  syntez  powstał  Dokument  Roboczy  dla  Sceny  Kontynentalnej  
(DCS),  w  którym  wyraźnie  rozbrzmiewa  głos  Kościołów  partykularnych.

Decyzja  o  przywróceniu  DCS  Kościołom  partykularnym,  prosząc,  aby  każdy  słuchał  głosu  
innych  (słuchanie,  które  rozbrzmiewa  w  całym  DCS,  a  tym  samym  ponowne  odczytanie  etapów  
procesu  synodalnego  na  poziomie  większej  świadomości),  naprawdę  pokazuje,  że  jedyną  zasadą,  
jaką  sobie  wyznaczyliśmy,  jest  ciągłe  słuchanie  Ducha:  „Kościół  synodalny  jest  Kościołem,  który  
słucha  […]  Lud  wierny,  Kolegium  Biskupów,  Biskup  Rzymu:  wszyscy  słuchają  się  nawzajem  i  wszyscy  
słuchają  Duchowi  Świętemu” (Franciszek,  Przemówienie  z  okazji  50.  rocznicy  ustanowienia  Synodu  
Biskupów,  2015).

Tematy  zaproponowane  przez  DCS  nie  stanowią  porządku  obrad  najbliższego  Zgromadzenia  
Synodu  Biskupów,  ale  wiernie  oddają  to,  co  wynika  z  syntez  przesłanych  przez  Synody/Rady  
Kościołów  sui  iuris  i  Konferencje  Biskupów,  dając  wgląd  w  oblicza  Kościoła,  który  uczy  się  słuchać  
Ducha  poprzez  słuchanie  siebie  nawzajem.  Zadaniem  Zgromadzeń  Kontynentalnych,  w  oparciu  o  
rezonans  wywołany  w  każdym  Kościele  partykularnym  poprzez  jego  odczytanie  DCS,  będzie  
zidentyfikowanie  „priorytetów,  powtarzających  się  tematów  i  wezwań  do  działania,  którymi  można  
podzielić  się  z  innymi  Kościołami  lokalnymi  na  całym  świecie  i  omówione  podczas  I  Sesji  
Zgromadzenia  Synodalnego  w  październiku  2023  roku” (DCS,  nr  106).

Zrozumiałe  jest,  że  w  pierwszej  fazie  słuchania  zakres  lub  marginesy  tematu  nie  zostały  
jasno  określone,  biorąc  pod  uwagę  nowatorstwo  metody  oraz  trudność  w  zrozumieniu  i  
rozpoznaniu,  że  cały  „święty  Lud  Boży  uczestniczy  także  w  proroctwach  Chrystusa  urząd” (LG,  12).
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Dlatego  ufamy,  że  w  Zgromadzeniach  Kontynentalnych  głos  Kościołów  partykularnych  
zabrzmi  ponownie  z  jeszcze  większą  siłą,  poprzez  syntezę  dokonaną  przez  Synody/Rady  Kościołów  
sui  iuris  i  Krajowe  Konferencje  Episkopatów.  Im  bardziej  wzrastamy  w  synodalnym  stylu  Kościoła,  
tym  bardziej  my  wszyscy  jako  członkowie  Ludu  Bożego  —  wierni  i  pasterze  —  nauczymy  się  czuć  
cum  Ecclesia,  w  wierności  Słowu  Bożemu  i  Tradycji.  Poza  tym,  jak  moglibyśmy  odpowiedzieć  na  
konkretne  pytania,  często  wywołujące  podziały,  bez  uprzedniej  odpowiedzi  na  wielkie  pytanie,  
przed  którym  stoi  Kościół  od  Soboru  Watykańskiego  II:  „Kościele,  co  mówisz  o  sobie?”.  Długa  droga  
przyjęcia  Soboru  prowadzi  nas  do  stwierdzenia,  że  odpowiedź  znajduje  się  w  Kościele,  który  jest  
„konstytutywnie  synodalny”,  w  którym  wszyscy  są  wezwani  do  realizowania  swojego  charyzmatu  
kościelnego  w  celu  realizacji  wspólnej  misji  ewangelizacji.
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+  Mario  Grech

Już  w  tej  pierwszej  fazie  procesu  synodalnego  mogliśmy  zobaczyć,  jak  każdy  członek  odegrał  swoją  rolę,  
szanując  rolę  i  wkład  innych.  Musimy  iść  tą  drogą,  nie  myląc  synodalności  ze  zwykłą  metodą,  ale  przyjmując  ją  jako  
formę  Kościoła  i  styl  wypełniania  wspólnej  misji  ewangelizacyjnej.  W  ten  sposób  posługa  pasterzy  staje  się  jeszcze  
bardziej  decydująca  dla  drogi  Świętego  Ludu  Bożego.  Jesteśmy  przekonani,  że  na  tej  drodze  Duch,  który  kieruje  
drogą  Kościoła,  pozwoli  nam  doświadczyć,  jak  „Synod  Biskupów,  reprezentujący  episkopat  katolicki,  staje  się  
wyrazem  kolegialności  biskupiej  w  Kościele  całkowicie  synodalnym” (Franciszek,  Przemówienie  z  okazji  50.  rocznicy  
ustanowienia  Synodu  Biskupów,  2015).

Obecny  proces  synodalny  pokazuje  nam,  jak  to  jest  możliwe.  Ze  względu  na  swój  udział  w  prorockiej  funkcji  
Chrystusa,  święty  Lud  Boży  jest  podmiotem  procesu  synodalnego  poprzez  konsultację,  którą  każdy  biskup  
przeprowadza  w  swoim  Kościele:  w  ten  sposób  rzeczywiście  można  wsłuchać  się  w  „ całe  grono  wiernych,  
namaszczonych  przez  Świętego  (1  J  2,  20,  27),  nie  może  błądzić  w  sprawach  wiary” (LG  12).  Kolegium  Biskupów,  które  
„jest  także  podmiotem  najwyższej  i  pełnej  władzy  nad  Kościołem  powszechnym,  o  ile  rozumiemy  to  ciało  wraz  z  jego  
głową  Biskupa  Rzymskiego  i  nigdy  bez  tej  głowy” (LG  22),  uczestniczy  w  procesie  synodalnym  w  następujące  dwa  
momenty:  1)  kiedy  każdy  Biskup  inicjuje,  prowadzi  i  kończy  konsultacje  powierzonego  sobie  Ludu  Bożego;  oraz  2)  w  
kolejnych  etapach,  kiedy  biskupi  wspólnie  wykonują  swój  charyzmat  rozeznania  na  synodach/radach  Kościołów  sui  
iuris,  na  konferencjach  episkopatów,  na  zgromadzeniach  kontynentalnych,  aw  szczególności  na  zgromadzeniu  
synodalnym.  Analogicznie,  w  odniesieniu  do  Soboru  Powszechnego,  prerogatywą  Biskupa  Rzymu,  który  jest  „wieczną  
i  widzialną  zasadą  i  fundamentem  jedności  biskupów  i  wiernych” (LG  23),  jest  zwoływanie,  przewodniczenie  i  
zatwierdzić  zgromadzenia  synodalne.

w  Christo

kardynał  arcybiskup  Luksemburga

Generalny  Relator  Synodu

+  Jean-Claude  Hollerich

Etap  kontynentalny  może  pomóc  nam  zrozumieć  tę  wizję,  jeśli  jako  Kolegium  Biskupów  zjednoczymy  się  w  
poszukiwaniu  dróg,  które  pomogą  Kościołowi  być  „sakramentem  jedności”,  czyli  ludem  świętym  zjednoczonym  i  
uporządkowanym  pod  przewodnictwem  swoich  biskupów” (por.  SC  26).  Co  więcej,  udział  w  procesie  synodalnym  
pozwoli  nam  umocnić  tę  jedność  kolegialną,  która  „przejawia  się  także  we  wzajemnych  stosunkach  poszczególnych  
biskupów  z  Kościołami  partykularnymi  i  Kościołem  powszechnym” (LG  23).  Jeśli  prawdą  jest,  że  wszyscy  biskupi  
„rządząc  dobrze  własnym  Kościołem  jako  częścią  Kościoła  powszechnego,  sami  skutecznie  przyczyniają  się  do  dobra  
całego  Ciała  Mistycznego,  które  jest  także  ciałem  Kościołów” (LG  23),  prawdą  jest  również,  że  wszyscy  razem  cum  et  
sub  Petro  jesteśmy  wezwani  do  reprezentowania  „całego  Kościoła  w  więzi  pokoju,  miłości  i  jedności” (LG  23).  Czy  jest  
lepszy  sposób  niż  „iść  razem”,  mając  pewność,  że  „właśnie  takiej  drogi  synodalności  Bóg  oczekuje  od  Kościoła  
trzeciego  tysiąclecia” (Franciszek,  Przemówienie  z  okazji  50.  rocznicy  ustanowienia  Synodu  Biskupów,  2015)?

Kardynał  Sekretarz  Generalny  Synodu
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