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Drodzy bracia, 

 
Jak wiecie, na zakończenie etapu konsultacji "w Kościołach partykularnych" proces Synodu 

2021-2024 przewiduje celebrację Zgromadzeń Kontynentalnych. Właśnie w perspektywie tego 
etapu kontynentalnego 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 bowiem sprawowania synodalności eklezjalnej bez sprawowania 
kolegialności biskupiej. 

Konstytucja apostolska Episcopalis communio przypomina nam, że "każdy biskup posiada 
jednocześnie i nierozerwalnie odpowiedzialność za Kościół partykularny powierzony jego 
pasterskiej trosce oraz troskę o Kościół powszechny" (KE, n. 2). Umożliwienie wykonywania tej 
ostatniej stanowi rację bytu Synodu Biskupów od samego początku jego istnienia. Paweł VI, z 
wielką dalekowzrocznością, w swoim własnym dokumencie założycielskim, Apostolica Sollicitudo, 

stwierdza, że Synod "jak wszystkie instytucje ludzkie, może być ulepszany z upływem czasu". Tego 
właśnie doświadczamy obecnie: Episcopalis communio, daleki od osłabienia instytucji biskupiej, 
podkreślając procesualny charakter Synodu, czyni rolę Pasterzy i ich udział w poszczególnych 
etapach jeszcze bardziej kluczową. Dziękuję zatem za wszystko, co każdy z Was już wniósł w 
służbę Synodu 2021- 2024, umożliwiając konsultacje Ludu Bożego w Kościołach partykularnych 
oraz rozeznanie dokonywane w ramach Synodów/Rad Kościołów sui iuris i Konferencji 
Episkopatu. 

W przeddzień Zgromadzenia Kontynentalnego odczuwamy 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 kierowania dyskusją i określenia 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, do którego zgłębiania jesteśmy wezwani 
na każdym z etapów w ramach tego procesu. Oczekiwania wobec Synodu 2021-2024 są liczne i 
różnorodne, ale zadaniem Zgromadzenia nie jest zajęcie się wszystkimi kwestiami dyskutowanymi 
w Kościele. 
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Ci, którzy chcą narzucić Synodowi jakiś jeden temat, zapominają o logice, która rządzi 
procesem synodalnym: jesteśmy wezwani do wytyczenia "wspólnego kursu", zaczynając od wkładu 
wszystkich. Być może nie trzeba przypominać, że konstytucja apostolska Episcopalis communio 

przekształciła Synod z wydarzenia w proces, artykułowany etapami. Oznacza to, że właśnie od 
uroczystego otwarcia, 10 października 2021 r. w Bazylice św. Piotra, Synod podejmuje i rozwija 
zadany temat, najpierw na etapie konsultacji Ludu Bożego, następnie w rozeznaniu Pasterzy w 
Synodach/Radach Kościołów sui iuris, w Konferencjach Biskupów, a obecnie w Zgromadzeniach 
Kontynentalnych. Właśnie z powodu wewnętrznej relacji między poszczególnymi fazami nie 
można ukradkiem wprowadzać innych tematów, wykorzystując w ten sposób Zgromadzenie i 
lekceważąc konsultacje Ludu Bożego. 

Jest zrozumiałe, że w pierwszej fazie słuchania zakres czy marginesy tematu nie były jasno 
określone, biorąc pod uwagę nowość metody oraz trudność w zrozumieniu i uznaniu, że cały 
"święty Lud Boży ma również udział w urzędzie prorockim Chrystusa" (LG, n. 12). Ten brak 
jasności zmniejszył się jednak w kolejnych etapach, o czym świadczy tenor syntez przesyłanych 
przez Synody/Rady Kościołów sui iuris i Konferencje Episkopatów do Sekretariatu Synodu. Należy 
pamiętać, że syntezy te są wynikiem rozeznania Pasterzy co do wkładu wniesionego podczas 
konsultacji Ludu Bożego. Z tych syntez powstał Dokument Roboczy dla Etapu Kontynentalnego 

(DCS), w którym wyraźnie wybrzmiewa głos Kościołów partykularnych. 

Decyzja o przywróceniu DCS Kościołom partykularnym, prosząc, aby każdy z nich 
wsłuchiwał się w głos innych (wsłuchiwanie, które rozbrzmiewa w całym DCS, odczytując w ten 
sposób na nowo etapy procesu synodalnego na poziomie większej świadomości), rzeczywiście 
ukazuje, że jedyną regułą, jaką sobie daliśmy, jest nieustanne słuchanie Ducha: "Kościół synodalny 
to Kościół, który słucha [...] Lud wierny, kolegium biskupów, Biskup Rzymu: wszyscy słuchają 
siebie nawzajem i wszyscy słuchają Ducha Świętego" (Franciszek, Przemówienie z okazji 

upamiętnienia 50th rocznicy ustanowienia Synodu Biskupów, 2015). 

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

Dlatego ufamy, że w Zgromadzeniach Kontynentalnych głos Kościołów partykularnych 
rozbrzmi ponownie z jeszcze większą siłą, dzięki syntezie dokonanej przez Synody/Rady 
Kościołów sui iuris oraz przez Krajowe Konferencje Episkopatów. Im bardziej będziemy wzrastać 
w synodalnym stylu Kościoła, tym bardziej my wszyscy jako członkowie Ludu Bożego - wierni i 
pasterze - będziemy uczyć się czuć cum Ecclesia, w wierności Słowu Bożemu i Tradycji. Poza tym, 
jak moglibyśmy zająć się spiczastymi pytaniami, często dzielącymi, nie odpowiadając najpierw na 
wielkie pytanie, które stanowi wyzwanie dla Kościoła od czasu Soboru Watykańskiego II: 
"Kościele, co mówisz o sobie?". Długa droga recepcji Soboru prowadzi nas do stwierdzenia, że 
odpowiedź znajduje się w Kościele, który jest "konstytutywnie synodalny", gdzie wszyscy są 
wezwani do sprawowania swojego charyzmatu kościelnego w perspektywie realizacji wspólnej 
misji ewangelizacyjnej. 
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Obecny proces synodalny pokazuje nam, jak to jest możliwe. Święty Lud Boży, na mocy 

swego udziału w prorockiej funkcji Chrystusa, jest podmiotem procesu synodalnego poprzez 
konsultacje, które każdy biskup przeprowadza w swoim Kościele: w ten sposób bowiem można 
rzeczywiście słuchać "całego ciała wiernych, którzy namaszczeni, jak są przez Świętego, (1 J 2.20, 
27) nie mogą błądzić w sprawach wiary" (LG 12). Kolegium biskupów, które "jest także 
podmiotem najwyższej i pełnej władzy nad Kościołem powszechnym, o ile rozumiemy to ciało 
razem z jego głową Papieżem Rzymskim, a nigdy bez tej głowy" (LG 22), uczestniczy w procesie 
synodalnym w dwóch następujących momentach: 1) gdy każdy biskup inicjuje, prowadzi i kończy 
powierzoną mu konsultację Ludu Bożego; oraz 2) w kolejnych etapach, gdy biskupi wspólnie 
sprawują swój charyzmat rozeznawania w Synodach/Radach Kościołów sui iuris, w Konferencjach 
Episkopatów, w Zgromadzeniach kontynentalnych, a w szczególności w Zgromadzeniu 
Synodalnym. Analogicznie, w odniesieniu do Rady Ekumenicznej, zwoływanie, przewodniczenie i 
potwierdzanie Zgromadzeń Synodalnych jest prerogatywą Biskupa Rzymu, który jest "wieczystą i 
widzialną zasadą i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak i wiernych" (LG 23). 

Już w tej pierwszej fazie procesu synodalnego mogliśmy zobaczyć, jak każdy członek 
odgrywał swoją rolę, szanując rolę i wkład innych. Musimy nadal podążać 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 Święty, który prowadzi 
Kościół, 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). 

Etap kontynentalny może nam pomóc w zrozumieniu tej wizji, jeśli jako Kolegium 
Biskupów będziemy zjednoczeni w poszukiwaniu dróg, które pomogą Kościołowi być 
"sakramentem jedności", czyli świętym ludem zjednoczonym i uporządkowanym pod swoimi 
biskupami" (SC 26). Co więcej, udział w procesie synodalnym pozwoli nam umocnić tę kolegialną 
jedność, która jest "widoczna także we wzajemnych relacjach poszczególnych biskupów z 
Kościołami partykularnymi i z Kościołem powszechnym" (LG 23). Jeśli prawdą jest, że wszyscy 
biskupi "dobrze zarządzając swoim Kościołem jako cząstką Kościoła powszechnego, sami 
skutecznie przyczyniają się do dobra całego Ciała Mistycznego, które jest także ciałem Kościołów" 
(LG 23), to prawdą jest także, że jesteśmy powołani, wszyscy razem cum et sub Petro, do 
reprezentowania "całego Kościoła w więzi pokoju, miłości i jedności" (LG 23). Jaki jest lepszy 
sposób niż "kroczenie razem", w pewności, że "właśnie tej drogi synodalności Bóg oczekuje od 
Kościoła trzeciego tysiąclecia" (Franciszek, Przemówienie z okazji upamiętnienia 50. rocznicy 
ustanowienia Synodu Biskupów, 2015)? 

W Christo 

 

 
 

+ Mario  Grech+ Jean Claude Hollerich 

Kardynał Sekretarz Generalny SynoduKardynał Arcybiskup Luksemburga 

Relator Generalny Synodu 


