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Proces synodalny w zakonach w Polsce, w ramach konferencji
zakonnych i Ko cio a lokalnego2
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Streszczenie:
W wielu zgromadzeniach zakonnych „styl synodalny” jest praktykowa-
ny od wieków. Ten rodzaj namys u nad wieloma sprawami jest w nich
rzecz  naturaln , nawet je li nie zawsze atw . Realizuj  go m.in. ka-
pitu y  domowe,  prowincjalne,  generalne,  zwyczajne  i  nadzwyczajne
oraz inne formy otwierania si  na dzia anie Ducha wi tego i wspól-
notowego rozeznawania znaków czasu. Podczas Synodu o synodalno-
ci musimy si  zastanowi , w jaki sposób – bez popadania w skrajno-
ci, przed którymi przestrzega papie  Franciszek – praktycznie zreali-

zowa  synodalno  w ca ym Ko ciele. Jako osoby ycia konsekrowa-
nego, mo emy wnie  wiele cennych do wiadcze  do dyskusji, ucz c
si  jednocze nie s ucha  jeszcze wi cej innych, tak e osób wieckich,
tworz cych wraz z nami wspólnot  Ko cio a.

Wprowadzenie3

Zosta em poproszony o wprowadzenie w temat zaanga owania osób
konsekrowanych w proces synodalny, jaki rozpocz  si  w Ko ciele pow-
szechnym i trwa  b dzie do samego XVI Zgromadzenia Zwyczajnego
Ogólnego Synodu Biskupów w 2023 roku, wraz z poszczególnymi eta-

1 Sekretarz wykonawczy Konferencji Wy szych Prze o onych Zakonów M skich w Polsce,
delegat KWPZM ds. zakonów m skich w Archidiecezji Warszawskiej.
2 Publikujemy pierwsz  cz  opracowania; drug  zamie cimy w nast pnym numerze.
Ze wzgl du na aktualno  zagadnienia, ca o  udost pniamy w pliku pdf na interneto-
wej stronie naszego dwumiesi cznika: www.zk.klaretyni.pl
3 Pewne refleksje zawarte w rozmowie z dziennikark  KAI, z Dzia u Krajowego, Dorot
Giebu towsk , w niniejszym wyst pieniu rozszerzy em. Zob. KAI, Depesza 04.11.2021:
Jak przebiegaj  prace synodalne w zakonach?, w: www.ekai.pl/jak-przebiegaja-prace-
synodalne-w-zakonach/ (dost p 05.11.2021).



pami, na jaki ten proces synodalny zosta  podzielony. Sama faza przy-
gotowawcza mia a trwa  pocz tkowo do kwietnia 2022, ale na pro by
episkopatów zosta a przed u ona do 15.08.20224, co daje nam kilka
kolejnych miesi cy, których nie mo na zmarnowa , ale trzeba je twór-
czo wykorzysta .

Wydaje si  jednak, e pomi dzy og oszeniem harmonogramu prac
a rozpocz ciem procesu synodalnego na poziomie ca ego Ko cio a, a
zw aszcza poziomu diecezjalnego, stracili my przynajmniej 5 miesi cy
(mi dzy majem a pa dziernikiem), w których ju  móg  odbywa  si  na-
mys , modlitwa i rozeznawanie, bez zbytniego po piechu, który nieste-
ty obecnie nam mo e towarzyszy  i w ten sposób „popsu ” s uchanie
tego, co Duch wi ty mówi do Ko cio a.

Ten synod bowiem de facto, jak mówi  nawet same dokumenty,
jest synodem o synodalno ci. Wspólnie zatem jako pasterze i lud Bo y,
we wszystkich jego stanach, a co za tym idzie,  tak e w czaj c w to
osoby ycia konsekrowanego, musimy zastanowi  si , jak t  synodal-
no  w Ko ciele praktycznie zrealizowa , bez popadania w skrajno ci,
przed którymi przestrzega papie  Franciszek5. Mamy zatem wypraco-
wa  pewne metody wzajemnego s uchania siebie, by ws uchuj c si
w podpowiedzi Ducha wi tego, odpowiedzie  sobie na pytanie: co Pan
Bóg dzi  mówi Ko cio owi.

Co prawda wiele wspólnot ycia konsekrowanego ma wypracowa-
ny w pewnym sensie styl synodalny, który w wielu zgromadzeniach
panuje, gdy  przecie  mamy kapitu y domowe, prowincjalne czy gene-
ralne, zwyczajne i nadzwyczajne, i ten rodzaj „namys u” nad wieloma
sprawami  jest  dla  nas  rzecz  naturaln ,  cho  nie  zawsze  atw  i  w
sposób poprawny realizowan . By  mo e, jak wska  w dalszej cz ci
wyst pienia, podejmuj c drog  synodaln  mamy wi cej s ucha  tak e
osób wieckich, ale jako wspólnota Ko cio a najzwyczajniej musimy
si  tego wzajemnie nauczy .

Ze wzgl du na to, e zakony i zgromadzenia m skie rozpocz y ju
ten namys  synodalny podczas 147 Zebrania Plenarnego Konferencji
Wy szych Prze o onych Zakonów M skich w Polsce, które odbywa o
si  w Krakowie w dniach 19-20.10.2021, pragn  zach ci  w kwestiach
pewnych podstaw teologicznych i praktycznych do zapoznania si  z
wyg oszonymi wtedy referatami: o. Carlosa Garcia Andrade CMF z Rzy-
mu, który podj  temat „Synodalno  ko cielna. Nowe spojrzenie, które

4 Zob. Watykan przed u y pierwszy etap synodu o synodalno ci, w: www.vaticannews.
va/pl/watykan/news/2021-10/watykan-przedluzy-pierwszy-etap-synodu-o-synodal-
nosci.html (dost p 01.11.2021).
5 Zob. Franciszek, Przemówienie na otwarcie XVI Zwyczajnego Ogólnego Synodu Bisku-
pów (Watykan, Aula synodalna 9.10.2021), w: www.vatican.va/content/francesco/pl/
speeches/2021/october/documents/2021 1009-apertura-camminosinodale.html (dos-
t p 05.11.2021); Zob. Franciszek, Homilia na otwarcie synodu na temat synodalno ci
(Watykan, Bazylika w. Piotra 10.10.2021), w: www.vatican.va/content/Francesco/pl/
homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html (dost p 05.11.2021).



uwzgl dnia przesz o , by spojrze  ku przysz o ci”6 oraz ks. Grzegorza
Strzelczyka, który przedstawi  temat „Mi dzy ide  synodalno ci a prak-
tyk  synodaln . Uwagi o szansach i zagro eniach”7, zawieraj c wiele
wskaza  praktycznych ze swojego do wiadczenia organizacji synodu
Archidiecezji Katowickiej. Z pewnych my li zawartych w tych wyst -
pieniach b d  te  korzysta  w czasie mojego przedstawienia tematu.

1. Sk d dystans do procesu synodalnego?

Jednak e zanim podejm  w a ciwy temat synodalno ci, chcia bym
zatrzyma  si  nad pewnymi obawami, obiekcjami czy wprost przera e-
niem niektórych osób konsekrowanych sam  ide  papie a Franciszka,
jak  zaproponowa  on Ko cio owi. Niektórzy swoje obiekcje wypowia-
daj  g o no kontestuj c ten namys  Ko cio a, inni znów nie chc c si
wychyla  –  cho  publicznie  nie  wyra aj  dezaprobaty  –  to  jednak w
indywidualnych rozmowach zadaj  wiele pyta , podwa aj c nawet
czysto  intencji, jaka towarzyszy samemu papie owi Franciszkowi
czy sekretariatowi synodu. Cz sto wynika to z nieznajomo ci doku-
mentów, których najzwyczajniej nie przeczytali a czasem z czerpania
informacji z „zatrutych róde ”, gdzie jest doskona a po ywka dla teo-
rii spiskowych i zam tu we wspólnotach ycia konsekrowanego.

Sk d jednak rodzi si  ta nieufno ? My l  e ma ona swoje ród o
w dwóch o rodkach: w Ko ciele w Niemczech, za nasz  zachodni  gra-
nic  i w samym Rzymie. Dlaczego? Dlatego, e w wypadku drogi syno-
dalnej w Niemczech próbowano pój  drog  zwyk ego ludzkiego parla-
mentaryzmu, gdzie wszystko mo na g osowa , w cznie ze sprawami
nienaruszalnymi w wierze na tzw. „drodze synodalnej” (by  mo e z te-
go powodu oficjalne dokumenty sekretariatu synodu u ywaj  innego
poj cia: „procesu synodalnego”, „refleksji synodalnej” czy „namys u
synodalnego”). Towarzyszy a temu olbrzymia manipulacja medialna,
która wzbudzi a co do zasady nieufno  do drogi synodalnej w sercach
wielu osób konsekrowanych i wieckich, pomimo osobistego listu pa-
pie a Franciszka do Ko cio a w Niemczech na temat w a ciwego rozu-
mienia kwestii synodalno ci8.  Drugim  momentem,  a  w a ciwie  mo-
mentami w Rzymie, by y dwa synody dotycz ce rodziny oraz synod o
Amazonii, wobec których artyku owano wiele medialnych oczekiwa ,
planów czy wr cz gotowych rozwi za  i przez ich pryzmat interpreto-

6 Zob. Carlos Garcia Andrade CMF, Synodalno  ko cielna. Nowe spojrzenie, które uw-
zgl dnia przesz o , by spojrze  ku przysz o ci, w: www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/
kraj/carlos-garcia-andrade-cmf-synodalnosc-koscielna-nowe-spojrzenie-ktore-uwzgle-
dnia-przeszlosc-by-spojrzec-ku-przyszlosci-114961/ (dost p 05.11.2021).
7 Nie ma jeszcze tekstu in extenso, wi c posi kowa em si  zrobionymi w czasie wyst pie-
nia notatkami.
8 Zob. List papie a Franciszka do niemieckich katolików na temat drogi synodalnej, w:
www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-06/papiez-list-do-niemcow-droga-synodal-
na-ewangelizacja.html (dost p 05.11.2021).



wano obrady i dokumenty ko cowe tych e synodów.
Jest jeszcze jednak niestety jedna sprawa, o której wspomina  w

swoim  wyk adzie  w  Krakowie  ks.  Grzegorz  Strzelczyk,  a  mianowicie
skompromitowanie si  w wielu miejscach rzeczywisto ci ko cielnej
cia  synodalnych, które albo nie dzia aj , istniej c tylko na papierze
albo te  s  jedynie cia em pewnych „klakierów”, przyklaskuj cych
ochoczo wszystkim nawet niedorzecznym pomys om, by si  czasem
nie narazi . To powoduje te  pewn  nieufno  do kolejnych struktur,
rad, kapitu  czy innych cia  i zebra , które cz sto zamiast s ucha
Ducha wi tego, funkcjonuj  na bazie czysto ludzkich kalkulacji: two-
rzenia frakcji, sojuszy, chc cych przepchn  okre lony punkt widze-
nia, przed czym zreszt  przestrzega wci  papie  Franciszek.

2. Dlaczego proces synodalny w zakonach?

Kiedy 7.03.2021 biuro prasowe Stolicy Apostolskiej og osi o ko-
munikat sekretariatu generalnego synodu o tematyce XVI synodu
biskupów, dla wielu by a to informacja okre lana mianem „newsa”,
rozpocz cia czego  nowego9.  Tym bardziej  takie  przekonanie  zosta o
ugruntowane, kiedy w maju 2021 zosta  og oszony harmonogram
prac synodalnych, a w nim do  mocno rozszerzony etap konsultacji
w Ko cio ach lokalnych10.

Tymczasem podstaw procesu synodalnego nale y szuka  w s abo
zauwa onym na gruncie polskim dokumencie papie a Franciszka, ja-
kim by a Konstytucja Apostolska Episcopalis communio o synodzie bis-
kupów i drodze synodalnej z 15.09.201811. By a to w pewnym sensie
pierwsza zapowied  drogi synodalnej czy procesu synodalnego w Ko cie-
le powszechnym wed ug obecnie realizowanej wizji papie a Franciszka.

Mo na tam m.in. znale  nast puj ce sugestie dla pasterzy Ko -
cio a: „Zatem wielkie znacznie ma równie  i to, aby podczas przygoto-
wywania zgromadze  synodalnych szczególn  uwag  zwracano na
konsultacje ze wszystkimi Ko cio ami partykularnymi. W tej pierwszej
fazie, biskupi id c za wskazaniami Sekretariatu Generalnego Synodu,
niech przedk adaj  kwestie, które maj  by  podejmowane podczas
zgromadzenia synodalnego kap anom, diakonom i wiernym wieckim
swoich Ko cio ów, czy to indywidualnie czy te  zrzeszonym w stowa-
rzyszeniach, nie pomijaj c cennego wk adu, jaki mog  wnie , zarów-
no m czy ni, jak i kobiety konsekrowane”12.

9 Zob. Papie  zwo uje synod biskupów o synodalno ci, w: www.archwwa.pl/wiadomo
ci/papiez-zwoluje-synod-biskupow-o-synodalnosci/ (dost p 05.11.2021).

10 Zob. Znamy szczegó y najbli szego synodu biskupów, w: www.wiez.pl/2021/05/22/
znamy-szczegoly-najblizszego-synodu-biskupow/ (dost p 05.11.2021).
11 Zob. Franciszek, Konstytucja Apostolska Episcopalis communio (Rzym, 15.09.2018),
w: www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_constitutions/documents/papa-fran
cesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html (dost p 05.11.2021).
12 Franciszek, Episcopalis communio, nr 7. Por. SGSB, Dokument przygotowawczy XVI



Dalej dokument ten podpowiada, e: „Unie, Federacje oraz Kon-
ferencje Instytutów ycia Konsekrowanego i Stowarzysze  ycia Apo-
stolskiego m skich i e skich zasi gaj  opinii prze o onych wy szych,
którzy z kolei mog  zasi gn  opinii swoich rad i innych cz onków tych
instytutów i stowarzysze ”13.

Po zapowiedzi papie a Franciszka, e „konsultacja Ludu Bo ego”
ma dokona  si  przed zbli aj cym si  XVI Zwyczajnym Zgromadzeniem
Synodu Biskupów w sposób o wiele szerszy ni  mia o to miejsce doty-
chczas, Kongregacja ds. Instytutów ycia Konsekrowanego i Stowa-
rzysze  ycia Apostolskiego (KI KiS A) wyda a 24.06.2021 trzy listy:
do osób konsekrowanych14, poszczególnych konferencji skupiaj cych
zakonne jurysdykcje15, jak i pasterzy Ko cio ów lokalnych16. Dodat-
kowo 7.10.2021 przez kongregacje zosta  skierowany do konferencji
zakonnych list przedstawiaj cy fazy procesu synodalnego17.

Uzupe nieniem Konstytucji Episcopalis communio w aspekcie pra-
ktycznym sta y si  dwa dokumenty wydane przez Sekretariat General-
ny Synodu Biskupów (SGSB): Dokument przygotowawczy XVI Zwy-
czajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów18 oraz Vademe-
cum Synodu o synodalno ci19. Zawarto z nich konkretne wskazania
zwi zane z pytaniami i 10 zagadnieniami, jakie nale y podj  w pro-
cesie synodalnym (Dokument przygotowawczy, zw aszcza nr 26-30;
Vademecum,  zw aszcza  p.  5.3).  Dodatkowo  w Vademecum znalaz a
si  zach ta skierowana do osób konsekrowanych: „Zach ca si  wspól-
noty zakonne, ruchy wieckich, stowarzyszenia wiernych i inne grupy
ko cielne do uczestnictwa w procesie synodalnym w ramach Ko cio-
ów lokalnych”20.

Wskazuj c za  rol  biskupa w procesie synodalnym Vademecum

Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (Rzym, 7.09.2021), nr 31, w:
www.episkopat.pl/dokument-przygotowawczy-xvi-zwyczajnego-zgromadzenia-ogolnego-
synodu-biskupow-2/ (dost p 05.11.2021); SGSB, Vademecum Synodu o synodalno ci
(Rzym, 7.09.2021), p. 1.5, 4.3, w: www.episkopat.pl/vademecum-synodu-o-synodalno
sci-tekst/ (dost p 05.11.2021).
13 Franciszek, Episcopalis communio, art. 6, § 2. Por. SGSB, Vademecum Synodu, p. 1.5.
14 Zob. KI KiS A, List do wszystkich osób konsekrowanych o drodze synodalnej (Rzym,
24.06.2021), w: www.zyciezakonne.pl/dokumenty/ko ció … -109819/ (dost p 05.11.
2021).
15 Zob. KI KiS A, List do Unii i Konferencji Mi dzynarodowych oraz Krajowych, do Federa-
cji monastycznych i innych organizmów po czonych o drodze synodalnej (Rzym, 24.06.
2021), w: www.zyciezakonne.pl/dokumenty/ko ció … -109818/ (dost p 05.11.2021).
16 Zob. KI KiS A, List do pasterzy Ko cio ów lokalnych o udziale osób konsekrowanych
w drodze synodalnej (Rzym, 24.06.2021), w: www.zyciezakonne.pl/dokumenty/ko ció …
-109817/ (dost p 05.11.2021).
17 Zob. KI KiS A, List do Unii i Konferencji Mi dzynarodowych oraz Krajowych, do Fede-
racji monastycznych i innych organizmów po czonych (Rzym, 01.10.2021), w: Biuletyn
Tygodniowy CIZ, nr 46/2021, s. 9, w: www.zyciezakonne.pl/download/biuletyn/2021/
Biuletyn-Tygodniowy-CIZ-46-2021.pdf (dost p 16.11.2021).
18 Zob. SGSB, Dokument przygotowawczy.
19 Zob. SGSB, Vademecum Synodu.
20 SGSB, Vademecum Synodu, p. 1.5. Por. SGSB, Dokument przygotowawczy, nr 31.



stwierdzi: „Zadaniem biskupa jest równie  zach canie do zaanga o-
wania ró nych grup i osób, tak aby proces synodalny by  wysi kiem
prawdziwie zespo owym, korzystaj cym z szerokiego uczestnictwa
wiernych i docieraj cym do ca ej ró norodno ci Ludu Bo ego: kap a-
nów, diakonów, osób konsekrowanych i wieckich”21.

Natomiast kiedy jest mowa o ustanowieniu osoby kontaktowej czy
te  zespo u kontaktowego Vademecum dalej podkre la e „Diecezjalna
osoba kontaktowa/zespó , powinna/powinien zach ca  parafie do roz-
wijania ducha braterstwa, wspó odpowiedzialno ci oraz pe nego i ak-
tywnego uczestnictwa duchownych, osób konsekrowanych oraz wiec-
kich kobiet i m czyzn ze wspólnoty, w tym dzieci, m odzie , osoby sa-
motne, ma e stwa, rodziny i osoby starsze. (…) Opracowanie metod
uzyskiwania wk adu z procesu konsultacji w ca ej diecezji i komuni-
kowanie tego procesu parafiom, grupom diecezjalnym, wspólnotom
zakonnym i ruchom, anga uj c jak najszersze mo liwe uczestnictwo.
(…) Zespó  wspó pracuj cy z diecezjaln  osob  kontaktow  (osobami
kontaktowymi) powinien odzwierciedla  ró norodno  diecezji i obej-
mowa  kluczowych liderów diecezjalnych: kobiety i m czyzn wiec-
kich, duchownych i osoby konsekrowane, pochodz cych z ró nych
kultur, pokole  i rodowisk, reprezentuj cych ró ne pos ugi i charyz-
maty Ko cio a”22.

W zwi zku z powy szymi dokumentami Konferencja Episkopatu
Polski wyda a List Pasterski „Synod czyli nasza wspólna droga”23. Mo -
na tam m.in. przeczyta : „Mo na ju  w czy  pytanie o to, jak wspólnie
szukamy woli Bo ej, w tematy spotka  wspólnot parafialnych, zakon-
nych, diecezjalnych. A przede wszystkim mo na i trzeba w modlitwie
osobistej i wspólnotowej wzywa  Ducha wi tego, aby towarzyszy
swoim tchnieniem wszystkim synodalnym rozmowom. eby podpowia-
da , jak w cza  do dialogu tych, którzy trzymaj  si  z boku, albo któ-
rzy  zostali  zepchni ci  na  peryferie  naszych  wspólnot.  eby  otwiera
nam serca na to, co maj  do powiedzenia inni. eby uczy  s uchania
cierpliwego, empatycznego, wytrwa ego oraz mówienia pokornego i od-
wa nego zarazem”24.

Natomiast w ostatnich dniach, 6.11.2021, swoje przes anie skie-
rowa  tak e o. bp Jacek Kici ski CMF, przewodnicz cy Komisji ds. In-
stytutów ycia Konsekrowanego i Stowarzysze  ycia Apostolskiego
Konferencji Episkopatu Polski25. Wskaza  on m.in.: „Ka da osoba kon-

21 SGSB, Vademecum Synodu, p. 4.2.
22 Tam e, Aneks A.
23 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Synod czyli nasza wspólna droga
(Warszawa, 07.10.2021), w: www.episkopat.pl/list-pasterski-w-zwiazku-z-xvi-zgroma
dzeniem-ogolnym-synodu-biskupow/ (dost p 05.11.2021).
24 Tam e.
25 Zob. Bp Jacek Kici ski CMF, List zach caj cy do w czenia si  w proces synodalny
(Wroc aw, 06.11.2021), w: www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/slowa-zachety-bp-
jacka-kicinskiego-cmf-do-uczestnictwa-w-synodzie-115838/ (dost p 6.11.2021).



sekrowana nale y do takiej, czy innej wspólnoty w Ko ciele. Niezale -
nie od tego, czy jest to indywidualna forma ycia konsekrowanego,
instytut o charakterze czynnym czy kontemplacyjnym – ka dy z nas –
uczestniczy na swój sposób w yciu Ko cio a. Tego Ko cio a, który two-
rzymy we wspólnocie najbli szych osób, zarówno w wymiarze party-
kularnym (diecezjalnym), jak i w wymiarze powszechnym. (…) Prosz
wszystkie osoby konsekrowane oraz poszczególne wspólnoty zakonne
do w czenia si  w prace Synodu, by my na nowo odkryli warto  na-
szej wiary, pog bili nasz  to samo  w Ko ciele i stali si  otwarci na
nowe wyzwania, które niesie ze sob  wspó czesny wiat. Zapro my do
naszej modlitwy, naszego s uchania i naszego dzielenia si  inne osoby,
z którymi jeste my zwi zani. Niech to b dzie czas, w którym ka dy mo-
e czu  si  potrzebnym i wys uchanym. Owoce naszych spotka  prze-

ka my osobom odpowiedzialnym za Synod w wymiarze diecezjalnym
lub do sekretariatu Konferencji Wy szych Prze o onych Zakonnych”26.

My l  te , e warto w tym wzgl dzie pochyli  si  nad dwoma teks-
tami papie a Franciszka na rozpocz cie obrad synodalnych, gdy  one
wytyczaj  pewien kierunek dzia ania i my lenia: homili  w Bazylice
w. Piotra z 10.10.202127 oraz przemówieniem na rozpocz cie obrad

w auli synodalnej z 9.10.202128.
W homilii papie  Franciszek m.in. stwierdzi : „I dzi , gdy rozpoczy-

namy drog  synodaln , zadajemy sobie wszyscy – papie , biskupi,
kap ani, osoby konsekrowane, bracia i siostry wieccy – pytanie: czy
my, wspólnota chrze cija ska, uciele niamy styl Boga, który kroczy
przez dzieje i uczestniczy w wydarzeniach ludzko ci? Czy jeste my go-
towi podj  przygod  podró y, czy te ,  boj c si  nieznanego, wolimy
schroni  si  w wymówkach typu «nie potrzeba» i «zawsze robili my to
w ten sposób»?”29.

Natomiast w tym samym kontek cie dzie  wcze niej w auli syno-
dalnej papie  Franciszek powiedzia : „Wreszcie, mo e pojawi  si  poku-
sa bezczynno ci: poniewa  «zawsze si  tak robi o» (Evangelii gaudium,
33) – to s owo jest trucizn  w yciu Ko cio a, «zawsze si  tak robi o»,
lepiej  nie  zmienia .  Ci,  którzy  zmierzaj  w tym kierunku,  nawet  nie
zdaj c sobie z tego sprawy, pope niaj  b d polegaj cy na niepowa -
nym traktowaniu czasu, w którym yjemy. Ryzyko polega na tym, e
w ko cu dla nowych problemów przyjmuje si  stare rozwi zania: at
z  surowego  sukna,  która  w ko cu tworzy  jeszcze  gorsze  rozdarcie
(por. Mt 9,16). Z tego powodu wa ne jest, aby Droga Synodalna by a
rzeczywi cie taka, aby by a procesem w trakcie tworzenia; aby anga o-
wa a, na ró nych etapach i oddolnie Ko cio y lokalne, w dzie o pe ne

26 Tam e.
27 Zob. Franciszek, Homilia na otwarcie Synodu na temat synodalno ci, dz. cyt.
28 Zob. Franciszek, Przemówienie na otwarcie XVI Zwyczajnego Ogólnego Synodu Bis-
kupów, dz. cyt.
29 Franciszek, Homilia na otwarcie Synodu na temat synodalno ci, dz. cyt.



fascynacji i ukonkretnione, które wyznacza styl komunii i uczestnic-
twa naznaczony misj ”30.

3. Co nie gwarantuje dobrego procesu synodalnego?

Samo u ywanie s ów „synod” czy „synodalno ”, jako pewnego ro-
dzaju s ownych talizmanów we wspólnocie Ko cio a, nie sprawi owo-
ców procesu synodalnego. Mo e si  bowiem okaza , e wszyscy o tym
mówi  a nie do ko ca wszyscy tak samo t  rzeczywisto  rozumiej .
W a ciwe rozumienie synodalno ci zak ada w a ciw  interpretacj ,
która jasno okre la w sposób w a ciwy cel tego procesu, a nie jedynie
jego  zewn trzn  struktur .  We  w a ciwym  rozumieniu  synodalno ci
wa na jest wiadomo , e w wietle Ducha wi tego drog  t  podej-
mujemy razem, gdy  chrze cijanie s  nosicielami Boga a tym samym
synodalno ci. Do wiadczenie to, zdaniem papie a Franciszka, zwi za-
ne jest z pewnego rodzaju mistyk  spotkania, by mie  zdolno  odczu-
wania, nawi zywania relacji z drugim cz owiekiem i pod ania wspól-
n  drog , by odkrywa  obecno  i plany Boga dla Ko cio a. Proces ten
ma by  postrzegany, jak chce papie  Franciszek i o czym obszernie
wspomina o. Andrade, jako pewnego rodzaju nawrócenie pastoralne
ca ego Ko cio a na wiecie: osobiste, strukturalne i duszpasterskie.

Dokument przygotowawczy powie wr cz: „Je li bowiem styl syno-
dalno ci nie wcieli si  w struktury i procesy, atwo ulegnie zdegrado-
waniu z p aszczyzny intencji i pragnie  na p aszczyzn  retoryki. Tym-
czasem, procesy i wydarzenia, je li nie s  o ywiane przez odpowiedni
styl, okazuj  si  pustymi formalno ciami”31.

Tak samo, jak wskaza  w swoim krakowskim wyst pieniu ks.
Grzegorz Strzelczyk, synodalne struktury nie gwarantuj  realnej syno-
dalno ci, jak i samo rozumienie idei synodalno ci nie gwarantuje pra-
ktycznego jej zastosowania. Podobnie jak wola prze o onego do uru-
chomienia procesów synodalnych nie gwarantuje realnej synodalno -
ci, tak samo oddolne pragnienie synodalno ci równie  nie gwarantuje
jej realnego prze ywania. Nie wystarczy sam szkielet, powo uj ce dek-
rety, uroczyste celebracje, ale potrzeba da  szans  Duchowi wi temu.

Mo na te  y  w pewnych mira ach procesu synodalnego. Z jed-
nej strony synodalno  nie oznacza demokracji, ma pomóc rozpozna ,
czego chce Duch od Ko cio a, a nie budowa  decyduj c  wi kszo . Z
drugiej jednak strony w procesie synodalnym nie da si  czasem osi g-
n  jednomy lno ci, gdy  proces synodalny nie zawsze wska e jedno-
znaczne rozwi zanie, ale chodzi w nim o podj cie decyzji zgodnej z wo-
l  Boga. Ks. Grzegorz Strzelczyk wskaza , e czasem mo na chcie
schowa  si , ukry  za procesem synodalnym czy chcie  zapewni  so-

30 Franciszek, Przemówienie na otwarcie XVI Zwyczajnego Ogólnego Synodu Biskupów,
dz. cyt.
31 SGSB, Dokument przygotowawczy, nr 27; Zob. SGSB, Vademecum Synodu, p. 3.1.



bie jego wynik z góry ustalony, zanim rozeznanie si  odb dzie. Czasem
mo na tak e wybiera  takie rozwi zania, jakie s  wygodne dla domi-
nuj cej grupy, a wszystko ubra  w pobo ne i pi kne idea y. Wskaza
tak e, e obawy mo e wzbudza  decyzja podejmowana w procesie sy-
nodalnym ma  ró nic  ilo ci g osów, gdy  to oznacza e nast pi  ja-
ki  pot ny rozd wi k w procesie wspólnotowego rozeznania.

Vademecum powie wr cz o pewnych 9 pokusach, które mog  znisz-
czy  proces synodalny: pokusa ch ci kierowania sob , zamiast bycia
prowadzonym przez Boga; pokusa skupienia si  na sobie i na nagl -
cych troskach; pokusa, by widzie  tylko «problemy»; pokusa skupie-
nia si  tylko na strukturach; pokusa, by nie patrze  poza widzialne
granice Ko cio a; pokusa utraty skupienia na celach procesu synodal-
nego; pokusa konfliktu i  podzia u; pokusa traktowania synodu jako
swego  rodzaju  parlamentu;  pokusa,  aby  s ucha  tylko  tych,  którzy
ju  s  zaanga owani w dzia alno  Ko cio a32. Wszystkie te pokusy
s  tam w sposób obszerny omówione, wi c warto do tej cz ci doku-
mentu si gn .

4. Jakie s  zatem warunki dobrego procesu synodalnego?

W dokumencie Papieskiej Komisji Teologicznej z 2018 roku na
temat synodalno ci, wskazano e podstawowym elementem procesu
synodalnego jest za o enie i wymaganie dzia ania Ducha wi tego,
a nie jedynie pewnego rodzaju parlamentaryzmu, gdy  w przeciwnym
razie stworzone nawet sprawne struktury ludzkie b d  w pewnym sen-
sie martwe czy te  b d  prowadzi y proces synodalny w niew a ciw
stron 33. W procesie tym na pocz tku trzeba rozró ni  rzeczy niena-
ruszalne oraz to, co jest mo liwe do poddania dyskusji. Najwi ksze
wyzwanie synodu to w a nie odpowiednie wyja nienie warunków i
zasad procesów synodalnych, by móc pó niej i  drog  w a ciw  bez
zb dnego tracenia czasu na rzeczy nieistotne czy rozmowy o rzeczach,
których zmieni  w wierze nie mo na.

Ks. Grzegorz Strzelczyk wskaza , e samo odkrycie synodalno ci
nie jest jeszcze realn  synodalno ci , gdy  kluczowe jest wewn trzne

32 Zob. SGSB, Vademecum Synodu, p. 2.4.
33 Zob. Mi dzynarodowa Komisja Teologiczna, La sinodalità nella vita e nella missione
della Chiesa (Synodalno  w yciu i misji Ko cio a) (Rzym, 02.03.2018), w: www.vatican.
va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_it.h
tml?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul (dost p 05.11.2021). Dokument ten
zosta  wydany w j zyku polskim w dwóch wersjach t umaczeniowych (ks. Adam Sejbuk
i ks. prof. Janusz Bujak): Mi dzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalno  w yciu i
misji Ko cio a, Kraków 2021. Jest dost pna wersja drukowana publikacji ks. Adama Sej-
buka (Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Ksi y Misjonarzy) i wersja PDF ks. prof.
Janusza Bujaka (Kongres Katoliczek i Katolików), w: www.kongreskk.pl/wp-content/
uploads/2021/09/Synodalnosc-w-zyciu-i-misji-Kosciola.pdf (dost p 08.11.2021). Jed-
nak ze wzgl du na do  trudne s ownictwo mo e by  ma o strawny dla przeci tnego
czytelnika.



nastawienie pragnienia rozpoznania woli Bo ej i przyj cie, e w rozez-
naniu ja nie musz  mie  racji a kto  inny w tym procesie mo e mie
realne wiat o Bo e, które otrzymuje. Jest to potrzebne, by nie budo-
wa  koterii czy grup zwolenników „za” lub „przeciw”, ale rzeczywi cie
s ucha  tylko samego Boga. Ostatecznie jednak oczywi cie ta wola
Bo a musi te  by  wyartyku owana przez kogo  uczestnicz cego w
procesie synodalnym.

Wskaza  trzeba tak e na dwa wa ne warunki: stworzenie pewnych
narz dzi tej rozmowy, jak to obecnie czyni papie  Franciszek za w.
Ignacym Loyol , ale równie  – jak sugerowa  w swoich wypowiedziach
podsumowuj cych ad limina Apostolorum abp Stanis aw G decki – da
sobie odpowiedni  ilo  czasu, aby najpierw samemu z zagadnieniem
si  zaznajomi  i je przemodli , nast pnie podzieli  si  swoimi spostrze-
eniami z innymi i znów da  sobie odpowiedni  ilo  czasu na modli-

twie i adoracji, by wreszcie bez szukania sojuszy i stronników, opowie-
dzie  si  za tym, co wskazuje Duch wi ty, a nie ludzkie kalkulacje34.

Trzeba zatem stworzy  odpowiednie warunki dla procesu rozez-
nania: odpowiedni  ilo  czasu, zapoznanie si  wcze niej bez po pie-
chu z zagadnieniami, o których ma si  podejmowa  decyzj . W tym
wypadku s  potrzebne 4 elementy: indywidualna refleksja na temat
wiedzy o problemie i wskazanie w asnego stanowiska; nast pnie mo-
ment bezpo redniego s uchania innych i danie sobie na to czasu a tak-
e by próba sprowokowania do wypowiedzi ka dego uczestnika. Warto

bra  tak e pod uwag  g osy eksperckie, by odpowiednio nazwa  prob-
lem i wyznaczy  granice dyskusji. Ks. Strzelczyk ze swojego do wiad-
czenia prac synodalnych w archidiecezji wskaza , e najbardziej kryty-
czny jest etap podejmowania decyzji, dlatego trzeba bardziej rozdzieli
etap pomi dzy dyskusj  a podj ciem decyzji, by da  czas na przemy -
lenie, skonfrontowanie, przemodlenie itp., po czym wreszcie nast pu-
je ponowne podej cie wspólnotowe charakteryzuj ce si  wzajemnym
s uchaniem.

Problemem, oprócz wspomnianego ju  braku zaufania do struktur
synodalnych, które czasem mia y okazj  si  zdyskredytowa , jest zau-
fanie wobec siebie wzajemnie, gdy  bez tego aden proces synodalny
nie zaistnieje. W tym wypadku niezmiernie wa ne jest odpowiednie
dobranie osoby moderuj cej dyskusj , bo musi ona mie  tak e pewne
predyspozycje, zw aszcza wtedy, gdy s  podejmowane tematy wzbu-
dzaj ce emocje i trzeba w a ciwie sobie z nimi radzi .

Vademecum powie wr cz o pewnych zasadach, które rzutuj  na
dobre prze ycie procesu synodalnego: Synodalno  wymaga czasu na
dzielenie si  / Pokora w s uchaniu musi odpowiada  odwadze w mó-
wieniu / Dialog prowadzi nas do nowo ci / Otwarto  na nawrócenie

34 Zob. Franciszek, Homilia na otwarcie Synodu na temat synodalno ci, dz. cyt.; Zob.
Franciszek, Przemówienie na otwarcie XVI Zwyczajnego Ogólnego Synodu Biskupów,
dz. cyt.



i zmian  / Synody s  eklezjalnym wiczeniem w rozeznawaniu / Jes-
te my znakami Ko cio a s uchaj cego i pod aj cego / Odrzuci  up-
rzedzenia i stereotypy / Przezwyci y  plag  klerykalizmu / Wyleczy
wirusa samowystarczalno ci / Przezwyci anie ideologii / Budzi  na-
dziej  / Synody to czas na marzenia i «sp dzanie czasu z przysz o -
ci » / Innowacyjne spojrzenie / W czanie ró norodno ci / Otwarty
umys  / S uchanie ka dego / Rozumienie «pod ania razem» / Rozu-
mienie koncepcji Ko cio a wspó odpowiedzialnego / Docieranie po-
przez dialog ekumeniczny i mi dzyreligijny35. Wszystkie te kwestie s
tam w sposób obszerny wyja nione, wi c warto tak e do tej cz ci
dokumentu si gn .

5. Co z dokumentów o procesie synodalnym wynika dla ycia
konsekrowanego?

Jako osoby ycia konsekrowanego, we wszystkich jego formach,
mamy zadania wynikaj ce ze wspomnianych przed chwil  dokumen-
tów, ale tak e wskaza , jakie zawar  papie  Franciszek w homilii roz-
poczynaj cej synod w Rzymie 10.10.2021, jak i w przemówieniu do
uczestników rozpocz cia synodu w auli synodalnej 9.10.2021. Ogrom-
na  zach ta  p ynie  do  osób  konsekrowanych  w Vademecum, gdzie
zapisano: „Etap s uchania b dzie bardzo wzbogacony przez dyskusj
w ród parafii, ruchów wieckich, szkó  i uniwersytetów, zgromadze
zakonnych, wspólnot chrze cija skich z s siedztwa, akcji spo ecznych,
ruchów ekumenicznych i mi dzyreligijnych oraz innych grup”36.

KI KiS A wskazuje, aby wszystkie osoby konsekrowane odwa nie
i twórczo w czy y si  w proces synodalny w Ko ciele. Wr cz zawiera
sugestie: „Poczujcie si  wezwani poprzez trzy s owa, które charaktery-
zuj  temat Synodu Biskupów o Ko ciele synodalnym: komun ia ,
uczes tn ic t wo  i  m i s ja . Módlcie si , rozwa ajcie, konfrontujcie i
dzielcie si  swoimi do wiadczeniami, przemy leniami i pragnieniami.
Czy cie to z wolno ci  tych, którzy wiedz , e pok adaj  ufno  w Bogu
i dzi ki temu s  w stanie przezwyci y  wszelk  nie mia o , poczucie
ni szo ci lub, co gorsza, oskar e  i skarg. Czy cie to w duchu poko-
ry, poruszeni przez Ducha wi tego i dlatego bez zarozumia o ci, ale
zawsze czuj c si  wspó odpowiedzialnymi”37.

Dalej dokumenty kongregacyjne wzywaj  wszystkie zakonne kon-
ferencje: m skie, e skie, kontemplacyjne i instytutów wieckich do
zaanga owania si  w proces synodalny. Wskazuj  m.in., e „poza oso-
bistym uczestnictwem, jaki poszczególna osoba konsekrowana mo e
wnie  z racji swojej obecno ci w niektórych organizmach po czo-
nych lub wk adu indywidualnej wspólnoty lokalnej, uwa amy za nie-

35 Zob. SGSB, Vademecum Synodu, p. 3.1.
36 Tam e.
37 KI KiS A, List do wszystkich osób konsekrowanych, dz. cyt.



zwykle wa ne, aby zosta y opracowane konkretne wypowiedzi wyra o-
ne przez Konferencje krajowe, mi dzynarodowe oraz przez Federacje
wspólnot monastycznych. W porozumieniu z Sekretariatem Synodu
postanowili my powierzy  ka demu z Was zaanga owanie Waszych
cz onków i  opracowanie podsumowania, które zostanie przes ane do
tej Dykasterii do ko ca marca 2022 [zapewne wobec przed u enia
pierwszej fazy procesu synodalnego tak e i ten termin zostanie wyd u-
ony – przyp. w .]. Nasza Dykasteria zadba o to, aby przekaza  wszyst-

ko Sekretariatowi Synodu”38.
W ostatnim li cie kongregacji, skierowanym do pasterzy Ko cio-

ów lokalnych, prosi si  pasterzy o w czenie osób konsekrowanych w
drog  synodaln  w poszczególnych diecezjach. Znajduj  si  tam m.in.
s owa: „Poprosili my i zach cili my osoby konsekrowane z ca ego wia-
ta do aktywnego udzia u w tej drodze. Prosimy Ksi dza Biskupa o zwró-
cenie szczególnej uwagi na ró ne wspólnoty ycia konsekrowanego
obecne w Jego diecezji oraz na specyfik  ró nych form ycia konse-
krowanego. (…) Poprosili my osoby konsekrowane o dzielenie si  do -
wiadczeniami, spostrze eniami i pragnieniami, w sposób wolny, poko-
nuj c wszelk  nie mia o , poczucie ni szo ci czy, co gorsza, obwi-
niania si , ale równocze nie w duchu pokory. (…) Zwracamy si  do
Ciebie jako Pasterza diecezji, poniewa  wiemy, e czasami Pasterze
niewystarczaj co znaj  wspólnoty czy charyzmaty obecne w ich die-
cezjach i dlatego ycie konsekrowane pozostaje odizolowane od cz ci
Ludu Bo ego obecnego w Ko ciele partykularnym”39.

Jak widzimy wyra nie, dokumenty kongregacyjne wskazuj  zasad-
niczo dwie drogi zaanga owania osób konsekrowanych: poprzez zakon-
ne konferencje i na poziomie diecezji: osobi cie i wspólnotowo. Wska-
zane jest to bardzo wyra nie w li cie do osób konsekrowanych: „B dzie
kilka mo liwych sposobów uczestnictwa, zarówno na poziomie osobis-
tym, jak i wspólnotowym: pocz wszy od mo liwej obecno ci pojedyn-
czej osoby konsekrowanej przynale cej do organów istniej cych w
Ko cio ach lokalnych, poprzez wypracowanie wk adu przez poszcze-
gólne wspólnoty wchodz ce w sk ad danej diecezji, poprzez udzia  na
poziomie krajowym lub mi dzynarodowym ze strony krajowych Konfe-
rencji Wy szych Prze o onych lub Konferencji Instytutów wieckich,
Federacji, Zrzesze  Monastycznych, innych grup koordynacyjnych,
Konferencji Kontynentalnych, Mi dzynarodowych Unii Wy szych Prze-
o onych (UISG i USG), wiatowej Konferencji Instytutów wieckich
(CMIS)”40.

Jednak kongregacja nade wszystko usilnie prosi pasterzy Ko cio-
ów lokalnych o w czenie osób konsekrowanych w proces synodalny

38 KI KiS A, List do Unii i Konferencji Mi dzynarodowych oraz Krajowych, do Federacji
monastycznych, dz. cyt.
39 KI KiS A, List do pasterzy Ko cio ów lokalnych, dz. cyt.
40 KI KiS A, List do wszystkich osób konsekrowanych o drodze synodalnej, dz. cyt.



na poziomie diecezji w której yj  i funkcjonuj , by w ten sposób mo-
g y odpowiedzie  na zaproszenie lokalnego biskupa. Tak bowiem rze-
czywi cie objawi si  ca y charyzmat diecezji, na który sk adaj  si  tak-
e charyzmaty wspólnot zakonnych tam yj cych i funkcjonuj cych.

Pozostanie tylko na poziomie pierwszej z tych metod w ramach kon-
ferencji zakonnych, cho  mo e wydawa  si  atwiejsze, to jednak z
ca  pewno ci  mo e tak e rodzi  rzeczywi cie tendencje izolacyjne,
dlatego konieczne jest to drugie zaanga owanie osób konsekrowanych
w namys  na poziomie poszczególnych diecezji, tam gdzie te osoby y-
j  i funkcjonuj , by w ten sposób podzieli y si  z ludem Bo ym swoim
charyzmatem41.

Czasem mo e rodzi  si  w tym momencie pytanie, czy da si  tak
funkcjonowa  w rzeczywisto ci zaproponowanej przez papie a Franci-
szka i j  wprowadzi  w ycie? Jeden z wy szych prze o onych zakon-
nych w czasie spotkania w Krakowie wskaza , e w jego zgromadzeniu
ta metoda zosta a praktycznie zastosowana w czasie przygotowa  do
kapitu y generalnej. S uchano przed jej rozpocz ciem samych zakon-
ników we wspólnotach domów, pa stw czy regionów oraz starano si
zaprasza  ludzi wieckich yj cych charyzmatem zgromadzenia i w -
czonych do wspó pracy na rzecz prowadzonych dzie , aby wskaza y,
co widz  jako pozytyw czy negatyw w codziennym yciu zakonników.
Potem wed ug metodologii papie a Franciszka te oceny, wraz z modli-
tw  i wzajemnym s uchaniem siebie, zosta y zebrane w ogólnym pod-
sumowaniu i przedstawione na kapitule. Dzi ki takiemu przygotowa-
niu, wspomina  ów zakonnik, kapitu a generalna w Rzymie by a bardzo
owocna. Wida  wi c z praktyki konkretnego zgromadzenia, e nie jest
to jedynie teoria, ale e metodologia zaproponowana Ko cio owi przez
papie a Franciszka w duchu ignacja skim rzeczywi cie dzia a i fun-
kcjonuje42.

Szczególnie na spotkaniu osób odpowiedzialnych za ycie konse-
krowane w diecezjach koncentrowali my si  12.11.2021 na w czeniu
osób konsekrowanych w proces synodalny w Ko cio ach lokalnych43,
gdy  „kana ” konferencji zakonnych ma swoj  specyfik  i zasady, o któ-
rych nieco poni ej. W czenie osób konsekrowanych w proces syno-
dalny w diecezji b dzie wskazywa o na praktyczne kwestie dotycz ce
relacji ycia diecezjalnego z yciem konsekrowanym, gdy  normalnie
– poza synodami diecezjalnymi – gdzie pojawia si  np. komisja ds. y-
cia konsekrowanego czy pozasynodalne rady ds. ycia konsekrowa-

41 Zob. Robert Wawrzeniecki OMI, Delegat Konferencji Wy szych Prze o onych Zako-
nów M skich w Polsce jako cznik mi dzy m skimi wspólnotami ycia konsekrowane-
go a biskupem diecezjalnym, w: www.zyciezakonne.pl/dokumenty/referaty… -97811/
(dost p 05.11.2021).
42 Zob. Wolni od stronniczo ci, czyli duchowo  ignacja ska podczas drogi synodalnej, w:
www.jezuici.pl/2021/10/duchowosc-ignacjanska-podczas-drogi-synodalnej/ (dost p
05.11.2021).
43 Zob. SGSB, Vademecum Synodu, p. 2.4.



nego44, ma o jest instytucji nastawionych na sprz enie synodalno ci
tych dwóch nurtów ycia Ko cio a.

Ks. Grzegorz Strzelczyk wskaza  w czasie spotkania w Krakowie,
e znacz ca obecno  zakonów sprzyja takiej relacji, a ma a obecno

mo e by  ignorowana, gdy  prawo tego nie wymusza i jest to wyzwa-
nie do podj cia w ramach procesu synodalnego. Wa n  rzecz  w tym
procesie by oby podj cie drogi w gronie mieszanym pewnych spotka
trójstronnych ró nych form ycia konsekrowanego: instytutów m s-
kich oraz e skich, zarówno czynnych jak i klauzurowych, instytutów
wieckich a tak e innych stanów ycia konsekrowanego: wdów i dzie-

wic konsekrowanych oraz diecezji, by poszczególne charyzmaty by y
w diecezji uznawane jako bogactwo, wspierane w sprawach trudnych
i szanowane za to, co w diecezji i dla diecezji robi .

Pewien konflikt mo e by  te  w tym, e diecezja ma zazwyczaj
swoje oczekiwania wobec osób konsekrowanych i potrzeba, aby w
tych oczekiwaniach liczy  si  z danym charyzmatem w konkretnej
rzeczywisto ci. Ks. Strzelczyk wskaza , e czasem mamy problem z
synodalno ci  w tym wzgl dzie, kto ma podejmowa  dzia ania, gdy
cz sto wzajemne relacje blokuje wszechobecna w Ko ciele precedencja,
powoduj ca nieraz niemoc kontaktow .

W tym kontek cie dokumenty o synodalno ci, zarówno przywo y-
wana ju  konstytucja apostolska, jak i dokument przygotowawczy
synodu mówi  o szczególnej roli rady kap a skiej czyli rady prezbite-
rów oraz rady duszpasterskiej, w których m.in. s  zazwyczaj zaanga-
owane osoby konsekrowane na poziomie diecezjalnym45.

Dodatkowo w Vademecum znajdujemy inn  podpowied  dotycz -
c  ycia konsekrowanego, cho  wspólnoty zakonne wymienione s  tu
w pewnym kontek cie wspólnie dzia aj cych duszpasterstw, parafii
lub w sposób okre lony zaanga owanych podmiotów: „Sposób, w jaki
te spotkania b d  si  odbywa y zale y od lokalnych warunków. Kilka
parafii mo e si  po czy , a tak e takie duszpasterstwa jak duszpas-
terstwo s u by zdrowia czy szkolnictwo katolickie, wspólnoty zakonne,
ruchy wieckich i grupy ekumeniczne”46.

W ramach diecezjalnego procesu synodalnego w Vademecum mo-
wa jest o tym, e „Diecezjalny zespó  synodalny powinien raczej za-
wiera  przedstawicieli parafii, ruchów, duszpasterstw diecezjalnych
i wspólnot zakonnych. Mog  oni by  powo ani jako cia o doradcze
i robocze dla diecezjalnej osoby kontaktowej (osób kontaktowych). Po
zako czeniu etapu diecezjalnego obecnego Synodu, diecezjalny zes-

44 Zob. Sk ad Rady ds. Instytutów ycia Konsekrowanego w Diecezji Warszawsko-Pras-
kiej powo anej 19.12.2019 roku, funkcjonuj cej poza strukturami synodu diecezjalnego
jako sta e cia o w diecezji, w: www.diecezja.waw.pl/rady/ds-instytutow-zycia-konsekro
wanego (dost p 05.11.2021).
45 Franciszek, Episcopalis communio, nr 7, art. 6 § 1. Por. SGSB, Dokument przygotowa-
wczy, nr 31; SGSB, Vademecum Synodu, p. 1.5; 4.3.
46 SGSB, Vademecum Synodu, p. 4.1.



pó  synodalny mo e kontynuowa  promocj  i wdra anie drogi synodal-
no ci w diecezji w przysz o ci, w czno ci z biskupem diecezjalnym”47.

Wreszcie, kiedy mowa jest o organizacji presynodalnego spotka-
nia na poziomie diecezji na zako czenie procesu synodalnego, wska-
zuje si  tak e na zaproszone do tego wydarzenia osoby. W Vademecum
czytamy, e maj  by  zaproszeni: „Duchowie stwo (ksi a diecezjalni,
zakonni, diakoni itd.); Cz onkowie Instytutów ycia Konsekrowanego
i Stowarzysze  ycia Apostolskiego (odzwierciedlaj cych ró norodno
charyzmatów) oraz kierownictwo instytucji apostolskich i charytatyw-
nych”48.

Pojawia si  tu te  kwestia formacji w tym wzgl dzie osób przygo-
towuj cych si  do kap a stwa i ycia konsekrowanego, gdy  proces
synodalny nie jest spraw  zamkni t  raz na zawsze, ale rodzi si  bar-
dzo powoli i potrzebuje wiele czasu a tak e zaufania. Realne do wiad-
czenie synodalno ci musi by  zatem najpierw obecne w domach forma-
cyjnych, czemu mo e sprzyja  na przysz o  zasada zawarta w nowym
dokumencie „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis
sacerdotalis pro Polonia” dotycz ca praktyki wyk adów z zakresu y-
cia konsekrowanego dla seminariów diecezjalnych i wzajemnie wyk a-
du dla domów formacyjnych instytutów ycia konsekrowanego w za-
kresie teologii ko cio a partykularnego49.

6. Jakie pytania towarzysz  nam na drodze synodalnej?

Obecnie trwa, przynajmniej w cz ci konferencji ycia konsekro-
wanego, opracowywanie obszaru tematów i szczegó owych pyta , któ-
re powinny by  podj te w czasie konsultacji, a wynikaj  wprost z do-
kumentów  przygotowanych  przez  sekretariat  synodu:  „Dokumentu
przygotowawczego” (zw aszcza nr. 26-30) i Vademecum synodu (zw a-
szcza p. 5.3). Ich konsultacja odbywa  si  b dzie za po rednictwem
„kana u” wy szych prze o onych. Rozmowy b d  prowadzone we wspól-
notach zakonnych, zgodnie z zach tami kierowanymi do osób konse-
krowanych, a nast pnie drugim torem za po rednictwem wy szych
prze o onych kierowane b d  najpierw do kongregacji a nast pnie do
sekretariatu synodu.

Jest to praktyczna realizacja wskaza  dokumentów sekretariatu
synodu. Gdy mowa jest o organizacji spotka  synodalnych, to mo na
znale  w Vademecum konkretne wskazania, co do ich organizacji.
Czytamy tam m.in. na temat kwestii zaproponowanych zestawów py-

47 Tam e, p. 4.4.2.
48 Tam e, Aneks C.
49 Zob. List Sekretarza Generalnego KWPZM o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv do
delegatów KWPZM ds. zakonów m skich w diecezjach polskich z 16.06.2021 roku (l.dz.
168/2021). Por. Informacja o spotkaniu IV konsult ycia konsekrowanego 27.09.2021
roku, w: www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/spotkanie-konsult-czterech-konferen
cji-zycia-konsekrowanego-113626/ (dost p 05.11.2021).



ta  do poszczególnych zagadnie : „G ówne pytania do refleksji powin-
ny by  istotne i krótkie. Cz sto lepiej jest mie  mniej pyta , które
mo na bardziej zg bi , ni  wiele pyta , które by yby potraktowane
powierzchownie”50.

Pierwsza cz  dotyczy pyta  natury ogólnej, które dokumenty
streszczaj  w nast puj cy sposób: „Ko ció  synodalny, g osz c Ewan-
geli , «pod a razem»; jak owo «pod anie razem» realizuje si  dzisiaj
w waszym Ko ciele partykularnym? Do podj cia jakich kroków za-
prasza nas Duch wi ty, aby my wzrastali w naszym «pod aniu ra-
zem»?”51. Do tego podane s  trzy uszczegó owienia, sformu owane
w nast puj cy sposób: „a) zadanie sobie pytania, jakie do wiadczenia
z waszego Ko cio a przywodzi na my l to fundamentalne pytanie?;
b) g bsze odczytanie tych do wiadcze : jakie rado ci wywo a y? Jakie
trudno ci i przeszkody napotka y? Jakie rany wydoby y na wiat o
dzienne? Jakie wzbudzi y intuicje/przemy lenia? c) zebranie owoców,
by si  nimi podzieli : gdzie w tych do wiadczeniach rozbrzmiewa g os
Ducha wi tego? O co nas prosi? Jakie s  punkty, które nale y po-
twierdzi , jakie s  perspektywy zmian, jakie kroki nale y podj ? Gdzie
dostrzegamy zgodno ? Jakie drogi otwieraj  si  dla naszego Ko cio a
partykularnego/lokalnego?”52.

Oba dokumenty: przygotowawczy i vademecum wskazuj  na 10
p aszczyzn, które powinny zosta  poddane refleksji w procesie syno-
dalnym53:

1. TOWARZYSZE PODRÓ Y: „Kim s  ci, którzy w waszym Ko ciele
lokalnym «pod aj  razem»? Kiedy mówimy «nasz Ko ció », kto do nie-
go nale y? Kto nas prosi, aby my szli razem? Kim s  towarzysze po-
dró y, tak e poza obszarami ko cielnymi? Jakie osoby lub grupy s
pozostawione na marginesie, formalnie lub faktycznie?”.

2. S UCHANIE: „Wobec kogo nasz Ko ció  partykularny jest «d u -
ny s uchania»? W jaki sposób wys uchiwani s  wieccy, zw aszcza m o-
dzi i kobiety? W jaki sposób w czamy wk ad osób konsekrowanych,
m czyzn i kobiet? Jak  przestrze  ma g os mniejszo ci, odrzuconych
i wykluczonych? Czy potrafimy zidentyfikowa  uprzedzenia i stereo-
typy, które utrudniaj  nam s uchanie? W jaki sposób ws uchujemy
si  w spo eczny i kulturowy kontekst, w jakim yjemy?”.

3. ZABIERANIE G OSU: „W jaki sposób krzewimy wolny i autenty-
czny styl komunikacji wewn trz wspólnoty i jej organów, bez dwulico-
wo ci i  oportunizmu? A w odniesieniu do spo ecze stwa, do którego
nale ymy? Kiedy i jak udaje nam si  powiedzie  to, co jest dla nas
wa ne?  Jak funkcjonuj  relacje  z  systemem medialnym (nie  tylko  z

50 SGSB, Vademecum Synodu, Aneks B.
51 SGSB, Dokument przygotowawczy, nr 26; Zob. SGSB, Vademecum Synodu, p. 5.3.,
Aneks B,
52 Tam e.
53 Zob. tam e. nr 30; SGSB, Vademecum Synodu, p. 5.3.



mediami katolickimi)? Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrze ci-
ja skiej i jak jest on wybierany?”.

4. CELEBROWANIE: „W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgi-
czna skutecznie inspiruj  i ukierunkowuj  nasze «pod anie razem»?
W jaki sposób inspiruj  najwa niejsze decyzje? W jaki sposób krzewi-
my czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii i pe nienie
funkcji u wi cania? Jak  przestrze  przeznacza si  na wykonywanie
pos ugi lektora i akolity?”.

5. WSPÓ ODPOWIEDZIALNI W MISJI: „Skoro wszyscy jeste my
uczniami-misjonarzami, to w jaki sposób ka dy ochrzczony jest powo-
any do bycia czynnym uczestnikiem misji? W jaki sposób wspólnota
wspiera  swoich cz onków zaanga owanych w s u b  na  rzecz  spo e-
cze stwa (zaanga owanie spo eczne i polityczne, badania naukowe i
nauczanie, krzewienie sprawiedliwo ci spo ecznej, ochrona praw cz o-
wieka i troska o wspólny dom itp.)? Jak pomaga im prze ywa  to za-
anga owanie w logice misyjnej? W jaki sposób dokonuje si  rozezna-
nia wyborów zwi zanych z misj  i kto w nich uczestniczy? W jaki
sposób s  w czane i dostosowywane ró ne tradycje dotycz ce stylu
synodalnego, stanowi ce dziedzictwo wielu Ko cio ów, zw aszcza
wschodnich, w perspektywie skutecznego wiadectwa chrze cija -
skiego? Jak przebiega wspó praca na terytoriach, gdzie istniej  ró ne
Ko cio y sui iuris?”.

6. PROWADZENIE DIALOGU W KO CIELE I SPO ECZE STWIE:
„Jakie s  miejsca i sposoby dialogu w obr bie naszego Ko cio a party-
kularnego? W jaki sposób s  rozwi zywane ró nice pogl dów, konfli-
kty i trudno ci? W jaki sposób krzewimy wspó prac  z diecezjami s -
siednimi, z oraz pomi dzy wspólnotami zakonnymi obecnymi na tym
terenie, z oraz pomi dzy stowarzyszeniami i ruchami wieckich itd.?
Jakie do wiadczenia dialogu i wspólnego zaanga owania rozwijamy z
wyznawcami innych religii i niewierz cymi? W jaki sposób Ko ció  pro-
wadzi dialog i uczy si  od innych instytucji spo ecze stwa: wiata poli-
tyki, ekonomii, kultury, spo ecze stwa obywatelskiego, ubogich itd.?”.

7. PROWADZENIE DIALOGU Z INNYMI WYZNANIAMI CHRZE CI-
JA SKIMI: „Jakie relacje utrzymujemy z naszymi bra mi i siostrami
innych wyzna  chrze cija skich? Jakich obszarów one dotycz ? Ja-
kie owoce wynie li my z tego «pod ania razem»? Jakie s  trudno ci?”.

8. W ADZA I UCZESTNICTWO: „W jaki sposób s  okre lane cele,
do których nale y d y , droga do ich osi gni cia i kroki, które nale y
podj ? Jak sprawowana jest w adza w naszym Ko ciele partykular-
nym? Jakie s  praktyki pracy zespo owej i wspó odpowiedzialno ci?
Jak promuje si  pos ugi wieckich i podejmowanie odpowiedzialno ci
przez wiernych? Jak funkcjonuj  organy synodalne na poziomie Ko -
cio a partykularnego? Czy s  one do wiadczeniem owocnym?”.

9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI: „Za pomoc  ja-
kich procedur i jakich metod wspólnie rozeznajemy i podejmujemy



decyzje? Jak je mo na ulepszy ? Jak krzewimy udzia  w podejmowa-
niu decyzji w onie wspólnot zorganizowanych hierarchicznie? Jak
artyku ujemy faz  konsultacyjn  z decyzyjn , proces dochodzenia do
decyzji (decision-making) z  momentem jej  podj cia (decision-taking)?
W jaki sposób i za pomoc  jakich instrumentów promujemy przejrzy-
sto  i mo liwo  rozliczenia?”.

10. FORMOWANIE SI  DO SYNODALNO CI: „Jak formujemy oso-
by, zw aszcza te, które pe ni  odpowiedzialne funkcje we wspólnocie
chrze cija skiej, aby by y bardziej zdolne do «pod ania razem», s u-
chania siebie nawzajem i dialogowania? Jak  formacj  oferujemy w
zakresie rozeznawania i sprawowania w adzy? Jakie narz dzia poma-
gaj  nam odczytywa  dynamiki kultur, w których jeste my zanurzeni
i ich wp yw na nasz styl Ko cio a?”.

Zasadniczo w wi kszo ci diecezji powtórzone zosta y pytania z do-
kumentów sekretariatu synodu54. Ciekawe jednak, e w procesie syno-
dalnym nie s  one traktowane jako elementy cis y, gdy Dokument
przygotowawczy m.in. stwierdza: „W celu u atwienia wydobycia do -
wiadcze  i wniesienia bogatszego wk adu do konsultacji, wskazujemy
poni ej dziesi  g ównych kwestii, wyra aj cych ró ne aspekty «prze y-
wanej synodalno ci». Tematy te nale y dostosowa  do ró nych kon-
tekstów lokalnych i w razie potrzeby uzupe ni , wyja ni , upro ci  lub
pog bi , zwracaj c szczególn  uwag  na tych, którzy maj  najwi k-
sze trudno ci w uczestniczeniu i odpowiadaniu; Vademecum, które
towarzyszy niniejszemu Dokumentowi przygotowawczemu, oferuje w
tym wzgl dzie narz dzia, drogi i sugestie, tak, aby ró ne grupy pyta
mog y w sposób konkretny inspirowa  chwile modlitwy, formacji, ref-
leksji i wymiany”55.

7. Metoda synodalnego namys u: „rozmowa duchowa”

W pochylaniu si  nad tymi zagadnieniami Vademecum proponuje
konkretne zasady organizacyjne oraz konkretn  metod  synodaln ,
jak  jest „rozmowa duchowa”, promuj ca aktywne uczestnictwo, cho
nie wyklucza ona innych metod. Proponuje ona konkretny schemat
dzia ania, aby owoce procesu synodalnego mog y si  objawi  w ca ej
pe ni56.

Czym jest jednak ta zaproponowana metoda, jak  jest „rozmowa
duchowa” i jakimi etapami si  charakteryzuje? W definicji tej metody
rozeznania, stosowanej w towarzyszeniu duchowym w celu zobiekty-
zowania osobistych prze y , znajdujemy nast puj ce wskazania: „Kie-
dy jednak mówimy o rozmowie duchowej, warunkiem, który wysuwa

54 Zob. np. Archidiecezja Warszawska: Pytania synodalne, w: www.synod.mkw.pl/o-
synodzie/pytania-synodalne/ (dost p 08.11.2021).
55 SGSB, Dokument przygotowawczy, nr 30.
56 Zob. SGSB, Vademecum Synodu, Aneks B, p. 1-13.



si  na pierwszy plan, jest jej charakter duchowy. To Jezus ma by  w
centrum tego spotkania. Co jednak jeszcze bardziej istotne, Bóg powi-
nien by  w centrum ycia  osób zaanga owanych w t  rozmow .  Nie
chodzi tu bowiem o rozwa ania teologiczne czy doktrynalne, ale o
do wiadczenie ywego Boga, z którym pragniemy mie  coraz g bsz
relacj . To bardzo jasno pokazuje, jaki jest cel, i sk ania nas do tego,
by w razie oddalania si  od tematu zada  to najwa niejsze pytanie:
«A co na to Pan Jezus?»”57.

Kluczem do rozumienia dlaczego ta metoda znalaz a si  jako kon-
kretna propozycja w Vademecum mo e by  jej szerokie zastosowanie.
Nadaje si  ona bowiem do wykorzystania na wiele ró nych sposobów,
tak e w ramach spotka  synodalnych. „Podstawow  przestrzeni  do
jej prowadzenia jest relacja towarzyszenia duchowego, kiedy jedna
osoba przychodzi do drugiej, by podzieli  si  swoim do wiadczeniem
spotkania z Bogiem. Równie dobrze jednak rozmowa duchowa mo e
odbywa  si  podczas sakramentu pokuty, mi dzy przyjació mi, we
wspólnocie czy mi dzy osobami, które spotka y si  w jakim  kontek-
cie religijnym”58.

Wida  zatem z tego wyra nie, e metoda ta doskonale nadaje si
do wspólnotowego rozeznawania, a takie jest za o enie synodu i syno-
dalno ci. „Rozmowa duchowa mo e te  zosta  podj ta przez konkretn
wspólnot  – zakonn  lub wieck  – która pragnie szuka  woli Bo ej w
jakiej  sprawie. W takim wypadku spotkanie nie b dzie polega  tylko
na wymianie my li i argumentów, ale oprze si  na owocach indywidu-
alnej modlitwy ka dego z cz onków wspólnoty. Przy prowadzeniu tego
rodzaju  rozmowy  wa ne  jest  zadbanie  o  odpowiedni  przestrze  na
wypowiedzenie si  ka dej osoby. Wtedy nie pominiemy «cichych g o-
sów», które mog yby nie zosta  us yszane w ogólnej dyskusji, gdzie
rz dzi prawo g o niejszego. Taka forma poszukiwania wspólnej drogi
jest bardzo cenn  pomoc , bo pozwala Duchowi wi temu mówi  do
nas na ró ne sposoby i odkrywa  perspektywy, które by yby przed na-
mi zakryte, gdyby my nie wys uchali tego, co inni maj  do powiedzenia.
Ró norodno  we wspólnocie mo e by  ogromn  si  i chroni  nas
przed patrzeniem na wiat przez pryzmat w asnych zachcianek”59.

Jak zatem kszta tuje t  metod  samo Vademecum? Mo na stwier-
dzi , e wydziela ono dwie zasadnicze fazy spotkania synodalnego, ma-
j cego s u y  rozeznaniu: jego przygotowanie i przebieg. Faza pierwsza,
przygotowawcza, wskazuje najpierw na potrzeb  stworzenia zespo u
organizacyjnego, który zaplanuje proces i rozezna, jak dotrze  do osób,
które powinny si  wypowiedzie  i jakie zapewni  w tym procesie wa-
runki. Ma umo liwi  nie tylko odpowiedni  informacj  o procesie sy-

57 Ewa Bartosiewicz RSCJ, Rozmowa duchowa, w: „ ycie duchowe” 99 (2019), w: www.
zycie-duchowe.pl/art-37554.rozmowa-duchowa.htm (dost p 09.11.2021).
58 Tam e.
59 Tam e.



nodalnym, ale w czy  w niego jak najszersz  reprezentatywnie grup
osób, pod wzgl dem ró norodno ci charyzmatów, wieku i stylu ycia,
a co za tym idzie, wzi  pod uwag  te  osoby oddalone od wiary i wspól-
noty Ko cio a, jak równie  kontekst ekumeniczny60.

Dalej nale y stworzy  warunki odpowiedniego przygotowania si
do spotkania dla uczestników: 2-3 tygodnie przed spotkaniem powinny
by  rozes ane materia y, aby by  czas na osobist  refleksj  i modlitw ,
zw aszcza w oparciu o S owo Bo e, co jest tak naprawd  kluczowe w
pó niejszym dialogu. Do odpowiedniego przygotowania b dzie te  s u-
y  zapoznanie uczestników spotkania z zastosowan  w jego trakcie

metod  „pracy”. Pytania dotycz ce refleksji maj  by  istotne i krótkie,
jasne i precyzyjne, a nie rozwlek e i rozbudowane czy na adowane
„ argonem teologicznym”. Lepiej, gdy jest ich mniej ni  gdyby mia
by  nat ok pyta , który nie pozwala skupi  si  na istocie, zwi zanej z
dotychczasow  drog  Ko cio a lokalnego61.

Po tym etapie przygotowania rozpoczyna si  w „rozmowie ducho-
wej” w a ciwe spotkanie, któremu nale y zapewni  odpowiedni  liczb
moderatorów, którzy maj  do tego odpowiednie predyspozycje i b d
odpowiednio wprowadzeni do przeprowadzenia ca ego procesu. W jego
centrum ma by  nie tyle dyskusja z czyimi  argumentami, ale modli-
twa i liturgia, s uchanie siebie wzajemnie, S owa Bo ego i Ducha wi -
tego. Pomoc  oka e si  te  odpowiednia metoda dialogu w grupie, jak
„rozmowa duchowa”, która sprzyja aktywnemu uczestnictwu, uwa ne-
mu s uchaniu, refleksyjnemu mówieniu i rozeznawaniu duchowemu62.

Dopiero po wspólnej modlitwie wszystkich, gdy zespó  synodalny
jest wi kszy, dokonuje si  jego podzia u na mniejsze grupy. Vade-
mecum wskazuje, e je li grupa jest wi ksza, to mniejsze zespo y po-
winny sk ada  si  z oko o 6-7 osób zró nicowanych pod wzgl dem
wiekowym (w wypadku grup osób konsekrowanych nie b dzie to ró -
nica stanu, chyba e do grupy zostan  zaproszeni wieccy yj cy cha-
ryzmatem, np. trzeci zakon, grupy modlitewne czy apostolskie w opar-
ciu o duchowo  zgromadzenia itp.). Spotkanie trwaj ce co najmniej
godzin  (trzeba uwa a ,  by  nie  przegada  spotkania,  a  w wypadku
wi kszych grup spotkanie mo e si  nadmiernie przed u y ) sk ada
si , oprócz modlitwy wspólnej, z 3 rund:

1. Dzielenie si  swoimi osobistymi refleksjami z fazy przygotowa-
nia czyli modlitwy i refleksji nad otrzymanym wcze niej materia em
(nie ma tu miejsca na dyskusje, ale na s uchanie w skupieniu ka dej
z osób oraz zwróceniu uwagi na to jak Duch wi ty dzia a w s ucha-
j cym, mówi cym i ca ej grupie). Po tym momencie nale y pozostawi
chwil  ciszy na zanotowanie wewn trznych porusze .

2. Dzielenie si  przez uczestników tym, co ich najbardziej poru-

60 Zob. SGSB, Vademecum Synodu, Aneks B, p. 1-3.
61 Zob. Tam e, p. 4-5.
62 Zob. Tam e, p. 6-8.



szy o w tej pierwszej cz ci spotkania, kiedy ka dy dzieli  si  swoimi
refleksjami oraz w ciszy, która po tych refleksjach nast pi a (tu mo e
pojawi  si  pewien dialog, ale trzeba zachowa  uwa no , aby nie zro-
bi a si  z tego „bitwa” na argumenty). Na zako czenie tej cz ci znów
nale y zostawi  odpowiedni czas ciszy.

3. Dzielenie si  tym, co ma najwi kszy wyd wi k w rozmowie i po-
ruszy o najbardziej uczestników, co jest ju  pewn  refleksj  wspóln
dla wszystkich. Nale y wtedy zanotowa  nowe spostrze enia czy pewne
kwestie nierozwi zane. Ta cz  mo e zako czy  si  modlitw  wdzi cz-
no ci i dzi kczynienia63.

Ostatecznie spotkanie ma ych grup ko czy si  podsumowaniem
i podzieleniem si  pomi dzy nimi swoimi do wiadczeniami tego rozez-
nania: jakie to by o do wiadczenie; co by o trudno ci , upadkiem, a co
pozytywem i wzlotem; co nowego uda o si  odkry  (od wie aj ce spoj-
rzenie na sprawy); czego da o si  nauczy  w tym synodalnym zespole;
a tak e jak Bóg by  obecny i dzia a  w czasie tego spotkania64.

Gdy wi ksza grupa by a podzielona na mniejsze grupy 6-7 osobo-
we, to o wyznaczonej porze wszyscy mog  zebra  si  razem na zako -
czenie, gdzie przedstawiciel danej grupy (np. moderator lub osoba ro-
bi ca notatki) mo e podzieli  si  krótko do wiadczeniami w asnej gru-
py. Nast pnie informuje si  wszystkich o dalszych etapach procesu sy-
nodalnego, a nast pnie spotkanie ko czy si  modlitw  lub pie ni 65.

W wypadku syntezy, jakiej nale y dokona  na ko cu konsultacji,
trzeba ju  od pocz tku wyznaczy  do tego odpowiedni zespó  zarówno
w ca o ci du ej grupy, jak i w mniejszych grupach. Ka da grupa bo-
wiem powinna mie  nie tylko moderatora, ale tak e osob  sporz dza-
j c  notatki, by pó niej w ramach decyzji ca ej grupy móc przekaza
odpowiednie informacje do syntezy: z ma ych grup do zespo u synodal-
nego a ostatecznie z zespo u synodalnego do syntezy diecezjalnej czyli
do osób kontaktowych czy diecezjalnego zespo u synodalnego. Przed-
stawiciele grup lub zespó  organizacyjny/pomocniczy mog  spotka  si
po zako czeniu ca o ci spotkania, aby podsumowa  wszystkie do wiad-
czenia i opracowa  syntez  do przekazania na poziom diecezjalny66.

Vademecum podaje na koniec wa ne wskazania, dotycz ce tych
którzy nie mogli uczestniczy  w spotkaniu ani osobi cie, ani przez
rodki techniczne (np. online – co wskazuje, e nie s  wykluczone spot-

kania synodalne prowadzone tak e i w ten sposób np. ze wzgl du na
trwaj c  wci  epidemi  czy znaczne odleg o ci pomi dzy wspólnotami
zakonnymi). Proponuje przekaza  im informacje ze spotkania za pomo-
c  tekstu, rozmów telefonicznych, radia czy innych rodków przekazu,
by nikogo nie pozostawi  poza procesem synodalnym, by nikt nie czu

63 Zob. Tam e, p. 8.
64 Zob. Tam e, p. 9.
65 Zob. Tam e, p. 11.
66 Zob. Tam e, p. 6, 8, 10, 12.



si  zmarginalizowany67.

8. Proces synodalny uruchomiony w diecezjach

Po pewnym ogólnym zestawieniu kwestii zwi zanych z procesem
synodalnym i oczekiwa  wobec tego procesu ze strony Ko cio a, jak
równie  osób konsekrowanych, chcia bym teraz przyjrze  si  praktyce
funkcjonuj cej w diecezjach polskich, na podstawie odnalezionych w
internecie dokumentów (czasem na stronach diecezji, czasem na oso-
bnych stronach dedykowanych w diecezji synodowi) czy te  otrzyma-
nych z poszczególnych diecezji w inny sposób. Na podstawie 3 mate-
ria ów, jakie s  w moim posiadaniu (Warszawa, Kraków, Pozna )
chcia bym omówi  sposób podej cia w kontek cie diecezjalnym do
w czenia wspólnot ycia konsekrowanego do procesu synodalnego
na poziomie poszczególnych diecezji.

Cz  informacji dotycz cych procesu synodalnego i w czenia w
jego prace osób konsekrowanych ma charakter ogólny, zach caj cy do
tworzenia zespo ów synodalnych tak e we wspólnotach zakonnych, ale
te  i w wielu miejscach niestety na pró no szuka  materia ów dedyko-
wanych dla wspólnot ycia konsekrowanego, by ich charyzmaty w -
czy  w proces synodalny a tym samym wple  w charyzmat diecezji.

Nie chodzi bowiem o to, aby odby y si  celebracje rozpoczynaj ce
i ko cz ce proces synodalny czy nawet przekopiowanie pyta  z doku-
mentów sekretariatu synodu, ale by by a to realna konsultacja ludu
Bo ego,  w tym tak e  osób konsekrowanych.  Wydaje  si  te ,  patrz c
na wyznaczonych koordynatorów, e jednak przewa aj  w nich ksi -
a, czasem tylko zdarzaj  si  osoby konsekrowane.

W archidiecezji gda skiej na dedykowanej stronie internetowej
do przygotowa  etapu diecezjalnego w czono dokument Kongregacji
ds. Duchowie stwa z 29.06.2020: „Instrukcja «Nawrócenie duszpas-
terskie wspólnoty parafialnej w s u bie misji ewangelizacyjnej Ko cio-
a»”68. Mo e to by  pomocne tam, gdzie wspólnoty ycia konsekrowa-
nego przede wszystkim prowadz  dzia alno  duszpastersk  w opar-
ciu o struktury parafialne czy ko cio y rektoralne lub specjalistyczne
duszpasterstwa.

Archidiecezja bia ostocka, przygotowa a na stronach interneto-
wych specjalny formularz synodalny, gdzie ka dy mo e go pobra  w
formacie word lub pdf i wype ni , zaznaczaj c m.in. kwestie dotycz ce
w czenia wk adu osób konsekrowanych w ycie i funkcjonowanie

67 Zob. Tam e, p. 13.
68 Zob. Archidiecezja Gda ska: Kongregacja ds. Duchowie stwa, Instrukcja «Nawró-
cenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w s u bie misji ewangelizacyjnej Ko cio a»
(Watykan, 29.06.2020), w: www.diecezja.gda.pl/content/instrukcja-o-nawroceniu-
duszpasterskim.pdf (dost p 08.11.2021).



diecezji69. W diecezji bydgoskiej na stronie internetowej zosta  zamie-
szczony formularz interaktywny z ankiet  synodaln , gdzie niektóre z
pyta  dotycz  tak e osób konsekrowanych czy te  dzia alno ci prowa-
dzonej przez wspólnoty zakonne70.

W diecezji p ockiej w zarz dzeniu Biskupa P ockiego na temat pro-
cesu synodalnego z 28.10.2021 jest wyra ne zaproszenie osób konse-
krowanych na rozpocz cie synodu, a w ród koordynatorów rejonowych
procesu synodalnego pojawiaj  si  przedstawiciele wspólnot ycia kon-
sekrowanego71. Podobnie w archidiecezji ódzkiej, w grupie roboczej
synodu, znajduj  si  osoby ycia konsekrowanego a w diecezjach: kie-
leckiej i opolskiej w zespole synodalnym swoje miejsce znale li przed-
stawiciele zakonów m skich i e skich72. W diecezji radomskiej jest
sugestia, aby tak e we wspólnotach ycia konsekrowanego powstawa y
zespo y synodalne73. W diecezji widnickiej z ka dego rejonu maj  zo-
sta  wyznaczone przez wikariusza biskupiego 2 osoby z m skich wspól-
not ycia konsekrowanego (mowa jest o ojcach, jakby bracia nie ist-
nieli!) oraz 2 osoby z e skich wspólnot ycia konsekrowanego74.

W archidiecezji warszawskiej przewidziano w ramach konsultacji
na poziomie lokalnym 3 jej drogi, gdzie m.in. w wypadku drogi 2 zapi-
sano: „Cz  konsultacji b dzie odbywa a si  od razu na szczeblu die-
cezjalnym: chodzi o ruchy i stowarzyszenia katolickie, instytucje, zgro-
madzenia zakonne itp., uczelnie, rodowiska naukowe i intelektualne.
Wszyscy s  zaproszeni i mog  w czy  si  w prace synodalne. Wystar-

69 Zob. Archidiecezja Bia ostocka: Kwestionariusz synodalny, zw aszcza nr 1.5, 2.3, 2.4,
5.2, 6.3, w: www.archibial.pl/synod/16-kwestionariusz-synodalny/ (dost p 08.11.
2021). Por. Broszura o pracy w grupach synodalnych w archidiecezji bia ostockiej, w:
www.archibial.pl/synod/6-broszura-o-pracy-w-grupach-synodalnych-w-archidiecezji-
bialostockiej/dokumenty_do_pobrania/broszura-o-pracy-w-grupach-synodalnych-w-
archidiecezji-bialostockiej-20211023185644.pdf (dost p 08.11.2021).
70 Zob. Diecezja Bydgoska: Ankieta synodalna, w: www.surveymonkey.com/r/ZXMTTRZ
(dost p 08.11.2021).
71 Zob. Diecezja P ocka: Zarz dzenie Biskupa P ockiego na temat organizacji i przebiegu
procesu synodalnego w diecezji p ockiej (P ock 28.10.2021), w: www.diecezjaplocka.pl/
dokumenty/proces-synodalny-2021-2023/proces-synodalny-2021-2023/dokumenty-
kosciola-plockiego/zarzadzenie-biskupa-plockiego-na-temat-organizacji-i-przebiegu-
procesu-synodalnego-w-diecezji-plockiej (dost p 08.11.2021).
72 Zob. Archidiecezja ódzka: Jak rozpocz  prace XVI synodu – #SynodoSynodzie w
parafii, wspólnocie, diecezji, w: www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2021/10/jak-
rozpoczac-prace-xvi-synodu-synodosynodzie-w-parafii-wspolnocie-diecezji (dost p 08.
11.2021); Diecezja Kielecka: Bp Jan Piotrowski zainaugurowa  synod rzymski w diece-
zji kieleckiej, w: www.diecezja.kielce.pl/bp-jan-piotrowski-zainaugurowal-synod-rzym
ski-w-diecezji-kieleckiej (dost p 08.11.2021); Diecezja Opolska: Dekret powo uj cy die-
cezjalny zespó  synodalny, w: www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci
/2960-prosba-biskupa-opolskiego-o-stala-modlitwe-za-synod-o-synodalnosci (dost p
08.11.2021).
73 Zob. Diecezja Radomska: Praca w zespo ach synodalnych, przygotowanie spotkania,
w: www.diecezja.radom.pl/praca-w-zespolach-synodalnych-przygotowanie-spotkania/
(dost p 08.11.2021).
74 Zob. Diecezja widnicka: Kalendarium spotka  synodalnych grup konsultacyjnych w
diecezji widnickiej, w: www.diecezja.swidnica.pl/synod (dost p 08.11.2021).



czy zebra  si  i zg osi  wybran  przez siebie osob  kontaktow  do se-
kretariatu synodu (sekretariat.synodu@archwwa.pl) a w nast pnym
kroku osoby te zostan  zaproszone do prac zespo u synodalnego. Rów-
nocze nie,  osoby kontaktowe b d  stara y si  same kierowa  zapro-
szenia do wszystkich znanych grup i rodowisk”75.

Jednak e, bior c pod uwag  harmonogram, ma o czasu pozostaje
na realne rozeznanie i konsultacje, ale zosta  on podany jeszcze przed
zmian  przez Watykan terminu fazy w Ko cio ach lokalnych, wi c za-
pewne czas na dokonanie konsultacji zostanie równie  przed u ony.
Wydaje si  te , e w wypadku osób koordynuj cych synod na poziomie
lokalnym w archidiecezji warszawskiej inicjatywa w czenia si  w pro-
ces synodalny ze strony osób ycia konsekrowanego zosta a pozosta-
wiona zakonom i zgromadzeniom lub te  strukturalnie wydzia owi y-
cia konsekrowanego kurii metropolitalnej warszawskiej.

W wypadku archidiecezji krakowskiej zosta  skierowany przez bp.
Janusza Mastalskiego list do prze o onych domów zakonnych z pro -
b  o  modlitw  i  podj cie  refleksji  nad zaproponowanym schematem
we wspólnotach ycia konsekrowanego. List nosi dat  21.10.2021 i
zak ada dwa etapy: 1. do 30.11.2021 jako konsultacj  we wspólno-
tach zakonnych oraz 2. do 20.12.2021 jako czas na sformu owanie
odpowiedzi i przes anie ich do komitetu organizacyjnego synodu na
poziomie diecezjalnym76.

Patrz c na zaproponowan  ilo  czasu, to w kontek cie wcze niej-
szych uwag wydaje si  on nie wystarczaj cy, ale zapewne po przed u-
eniu przez Watykan etapu konsultacji na poziomie diecezji ten czas

zostanie wyd u ony. Pytania s  dostosowane do sytuacji diecezji i oso-
by konsekrowane mog  mia o wpisa  si  nie tylko swoim funkcjono-
waniem w diecezj , ale tak e sta  si  g osem ró nego rodzaju „wyklu-
czonych” w ród których pos uguj  oraz maj  okazj , by zaprezentowa
wk ad, jaki konsekrowani wnosz  w s uchanie g osu Boga i Ko cio a77.

W wypadku archidiecezji pozna skiej mog em ostatnio, b d c na
wprowadzeniu  relikwii  b .  Stefana  Wyszy skiego,  rozmawia  z  ks.
Miros awem Tykwerem, który udost pni  mi ciekawie skonstruowane
dokumenty przygotowawcze synodu, gdzie pomi dzy innymi grupami,
do których skierowana jest konsultacja, znajduj  si  w du ej ilo ci re-
prezentowane osoby konsekrowane. Zreszt  w samym archidiecezjal-

75 Zob. Archidiecezja Warszawska: Synod krok po kroku, w: www.archwwa.pl/aktualno
sci/synod-krok-po-kroku/ (dost p 08.11.2021).
76 Zob. Archidiecezja Krakowska: Synod Biskupów, etap konsultacji diecezjalnych w Ar-
chidiecezji Krakowskiej, w: Materia y drukowane w posiadaniu autora. Materia y te roze-
s ane zosta y do m skich wspólnot ycia konsekrowanego w archidiecezji. Z rozmowy z
delegatem KWPZM ds. zakonów m skich i referentem wydzia u zakonnego kurii krako-
wskiej o. Rufinem Maryjk  OFM wynika, e podobne kwestionariusze otrzyma y wspól-
noty e skie wspólnoty konsekrowane.
77 W materiale przes anym do wspólnot zakonnych w archidiecezji zw aszcza chodzi o
p. 1, 2d-e, 5d-e, 6c, 8e.



nym zespole synodalnym s  takie osoby78, a zaproszenie zach caj ce
do udzia u w diecezjalnym etapie synodalnym skierowano do: „Wspól-
not ycia Konsekrowanego, które form  ycia buduj  komuni  wspól-
noty Ko cio a i szczególnie uczestnicz  w kszta towaniu jego ycia i
misji”79. W wypadku procesu synodalnego dano odpowiedni  ilo
czasu na refleksj , modlitw  i dzielenie si : etap I: przygotowanie – do
Bo ego Narodzenia 2021, etap II: konsultacja – do Wielkanocy 2022 i
etap III: synteza – po Wielkanocy 202280.

W przygotowanych ju  materia ach mo na za to m.in. przeczyta :
„Koordynatorzy Wspólnot ycia Konsekrowanego: s  osobami kon-

sekrowanymi lub osobami wieckimi; wybierani s  wed ug zwyczaju
danej wspólnoty (jeden koordynator dla wspólnoty lub jeden koordyna-
tor dla kilku wspólnot); koordynuj  prac  grupy lub grup sk adaj cych
si  z cz onków wspólnot lub osób, którym wspólnoty s u , lub – co jest
szczególnie zalecane – organizuj  grupy mieszane (w jednej grupie nie
powinno by  z zasady wi cej ni  20 osób, cho  warto by  elastycznym)”.

„Ponadto: ka da grupa opracowuje w asn  syntez  (maksymalnie
10 tys. znaków, niezale nie od ilo ci podejmowanych tematów); koor-
dynatorzy wspólnot ycia konsekrowanego we wspó pracy z prze o o-
nymi oraz zgodnie z w asn  praktyk  rozeznania wspólnotowego opra-
cowuj  jedn  syntez  (maksymalnie 10 tys. znaków, niezale nie od
ilo ci wspólnot, grup i podejmowanych tematów; je li jest powo any
jeden koordynator dla kilku wspólnot, powstaje równie  jedna synte-
za ko cowa); ka da grupa podejmuje jeden, kilka lub wszystkie tema-
ty; wyj tek od zasady «jednej syntezy ko cowej» jest wtedy, gdy pozo-
staje jedna lub kilka grup, których nale y wys ucha  szczególnie (np.
grupy spotka  z rodzinami romskimi, migrantami, wyznawcami innych
religii, cz onkami innych Ko cio ów i wspólnot chrze cija skich, ro-
dowiskiem LGBT itp.). Wówczas obok jednej syntezy ko cowej, b dzie
mo na do cza  syntezy opracowane przez te dodatkowe, szczególne
grupy – oby wyj tków by o jak najwi cej!”81.

9. Proces synodalny uruchomiony za po rednictwem wy szych
prze o onych

Znów powracamy do dokumentów zwi zanych z procesem syno-
dalnym, które wskazuj  na drugi kana  zakonnego zaanga owania w

78 Zob. Archidiecezja Pozna ska: Archidiecezjalny Zespó  Synodalny, w: www.synodpoz
nan.pl/zespol/ (dost p 08.11.2021).
79 Archidiecezja Pozna ska: Synod o synodalno ci z udzia em Metropolity Pozna skiego,
w: www.archpoznan.pl/pl/synod-o-synodalnosci-z-udzialem-metropolity-poznanskiego
-1 (dost p 08.11.2021).
80 Zob. Tam e.
81 Zob. Materia y rozes ane w archidiecezji pozna skiej w posiadaniu autora. Por. Ar-
chidiecezja Pozna ska: Jak uczestniczy ?, w: www.synodpoznan.pl/jak-uczestniczyc/
(dost p 08.11.2021).



proces synodalny: „Konferencje Instytutów ycia Konsekrowanego
i Stowarzysze  ycia Apostolskiego m skich i e skich zasi gaj  opinii
prze o onych wy szych,  którzy  z  kolei  mog  zasi gn  opinii  swoich
rad i innych cz onków tych instytutów i stowarzysze ”82.

Uwa am, e kluczowe s  tu s owa, e wy si prze o eni mog  a za-
tem wydawa  by si  mog o, e nie musz , a wszystko zale y od ich
inwencji i poczyna . Wed ug Konstytucji Episcopalis communio mog
zasi gn  tylko opinii swoich rad, ale wtedy ten namys  synodalny
b dzie zaw ony, ale mog  tak e zasi gn  opinii wszystkich cz onków
wspólnot i b dzie to wtedy namys  szeroki, ale wymagaj cy wi cej
czasu i wysi ku. Tak e i w tym procesie wa ne b dzie wykorzystanie
narz dzia, jakim jest „rozmowa duchowa”.

Jednak obliguj cymi dla wy szych prze o onych s  wspominane
ju  listy kongregacji, a szczególnie ten skierowany w sposób bezpo re-
dni do konferencji wy szych prze o onych, gdzie czytamy, wyra one
oczekiwanie „poprzez udzia  na poziomie krajowym… ze strony krajo-
wych Konferencji Wy szych Prze o onych lub Konferencji Instytutów

wieckich, Federacji, Zrzesze  Monastycznych”83 oraz „uwa amy za
niezwykle wa ne, aby zosta y opracowane konkretne wypowiedzi
wyra one przez Konferencje krajowe… oraz przez Federacje wspólnot
monastycznych… Postanowili my powierzy  ka demu z Was zaanga-
owanie Waszych cz onków i opracowanie podsumowania”84.

Tak e i wypadku tej drogi zaanga owania osób konsekrowanych
Vademecum podpowiada: „Sposób, w jaki te spotkania b d  si  odby-
wa y zale y od lokalnych warunków. Kilka… mo e si  po czy , a tak e
takie duszpasterstwa jak duszpasterstwo s u by zdrowia czy szkolnic-
two katolickie, wspólnoty zakonne”85.

Równie  i w tym wymiarze niezb dne jest dostosowanie pyta  po-
jawiaj cych si  w dokumentach synodalnych, zgodnie z zawartymi
tam wytycznymi, o których ju  by a mowa, czyli przepracowanie pyta
i 10 obszarów na potrzeby konkretnych wspólnot zakonnych, a tak e
by  mo e tylko zaw enie ich do pewnych aspektów tego, czym zaj-
muje si  dane zgromadzenie. Wa ne s  tu dwie podpowiedzi: „Tematy
te nale y dostosowa  do ró nych kontekstów lokalnych i w razie po-
trzeby uzupe ni , wyja ni , upro ci  lub pog bi , zwracaj c szcze-
góln  uwag  na tych, którzy maj  najwi ksze trudno ci w uczestnicze-
niu i odpowiadaniu…, aby ró ne grupy pyta  mog y w sposób konkre-
tny inspirowa  chwile modlitwy, formacji, refleksji i wymiany”86 oraz
„G ówne pytania do refleksji powinny by  istotne i krótkie. Cz sto

82 Franciszek, Episcopalis communio, art. 6, § 2. Por. SGSB, Vademecum Synodu, p. 1.5.
83 KI KiS A, List do wszystkich osób konsekrowanych o drodze synodalnej dz. cyt.
84 KI KiS A, List do Unii i Konferencji Mi dzynarodowych oraz Krajowych, do Federacji
monastycznych, dz. cyt.
85 SGSB, Vademecum Synodu, p. 4.1.
86 SGSB, Dokument przygotowawczy, nr 30.



lepiej jest mie  mniej pyta , które mo na bardziej zg bi , ni  wiele
pyta , które by yby potraktowane powierzchownie”87.

Zako czenie: wnioski

Na koniec pragn  zaznaczy  to, co ju  wida  w zebranych z pol-
skich diecezji informacji, jak i to jakie s  dalsze mo liwo ci dzia ania
osób konsekrowanych wzgl dem w czenia si  w proces synodalny w
Ko ciele lokalnym i za po rednictwem wy szych prze o onych. Jak
zatem wygl da obecnie wk ad osób konsekrowanych w ten pierwszy
etap procesu synodalnego w diecezjach? Na chwil  obecn  w pewnych
strukturach synodalnych jest to zaanga owanie pojedynczych osób
konsekrowanych w zwi zku z powo aniem ich do rady kap a skiej
czy duszpasterskiej diecezji oraz powo anie osób konsekrowanych do
diecezjalnych zespo ów synodalnych (o charakterze lokalnym czy para-
fialnym, rejonowym i ogólnodiecezjalnym).

W ramach namys u podejmowanego za po rednictwem prze o o-
nych wy szych mo na te  wykorzysta  okazj , aby z jednej strony nie
dublowa  organizmów strukturalnych, a z drugiej strony zmobilizowa
wspólnoty ycia konsekrowanego do w czenia si  w proces synodal-
ny w Ko ciele lokalnym. Warto rozwa y  takie wyartyku owanie pyta ,
na które odpowiedzi b d  oczekiwali wy si prze o eni, by znalaz o si
tam odniesienie do sytuacji danej wspólnoty w Ko ciele lokalnym.

Wydaje si , e szczególnym polem, na jakim osoby konsekrowane
mog  wnie  wk ad, zarówno na poziomie Ko cio ów lokalnych, jak i
za po rednictwem wy szych prze o onych, jest zaprezentowanie g osu
ludzi, których g osu we wspólnocie Ko cio a czasem pró no szuka :
dzieci, m odzie y, ubogich, zmarginalizowanych, b d cych daleko od
wspólnoty wiary, cz onków innych Ko cio ów i wspólnot religijnych,
itp. Wynika to bowiem z jednej strony z tego, e pod uwag  bierze si
wielkie bogactwo charyzmatów i inicjatyw podejmowanych przez wspól-
noty ycia konsekrowanego, jak i zakres osobowy oraz wiekowy takie-
go docierania. Z drugiej strony, kiedy we mie si  pod uwag  warunki,
w jakich funkcjonuj  zgromadzenia klauzurowe, bezhabitowe, insty-
tuty wieckie, dziewice i wdowy konsekrowane, pustelnicy i pustelni-
ce, to w ca o ci osoby ycia konsekrowanego w ró nych jego formach
s  w stanie sta  si  pewnego rodzaju „pasem transmisyjnym” wypo-
wiedzi wspomnianych ju  ludzi, których obecno  w ten sposób uboga-
ci aby proces synodalny.

Proces synodalny, a szczególnie zaproponowana przez papie a
Franciszka metoda „rozmowy duchowej” s  dobr  propozycj  zarówno
dla ycia konsekrowanego, jak i Ko cio a lokalnego, aby wybory czy
podejmowane decyzje – niezale nie jakich struktur osób konsekrowa-

87 SGSB, Vademecum Synodu, Aneks B.



nych czy Ko cio a lokalnego dotycz  – dokonywa y si  nie jako proces
decyzyjny z zakomunikowaniem z góry powzi tych decyzji i postano-
wie , ale w a nie jako droga szukania woli Bo ej przez modlitw , ref-
leksj , rozmow  i s uchanie Ducha wi tego.

My l , e tam gdzie do chwili obecnej brak bezpo redniego zaan-
ga owania osób konsekrowanych w proces synodalny w diecezjach i
zakonach lub osoby kontaktowe czy prze o eni wy si czekaj  na inicja-
tyw  ze strony samych osób konsekrowanych, to pewnego rodzaju pole
do wspó pracy na poziomie diecezji widz  wspólnie dla wikariusza bis-
kupiego, dyrektora wydzia u ycia konsekrowanego, siostry referentki
i delegata ds. zakonów m skich a na poziomie zgromadzenia tych osób
konsekrowanych, którzy w tym procesie synodalnym chc  realnie bra
udzia  i mog  w pewien sposób zdopingowa  swoich prze o onych. W
ten sposób – u ywaj c j zyka dokumentów synodalnych – b dzie mo-
na wnie  cenny wk ad, jaki daj  konsekrowane kobiety i konsekro-

wani m czy ni.
Mo e warto w tym kontek cie pomy le , czy zamiast tworzy  zes-

po y synodalne w ka dej wspólnocie konsekrowanej lub te  powo ywa
koordynatorów dla kilku wspólnot (zawsze b dzie to obarczone doz
nielubianej „obowi zkowo ci” i nie b dzie efektywne, gdy  mo e si
okaza , e jest robione z musu),  nie stworzy  na poziomie zarówno
zgromadze , jak i diecezji przynajmniej jednego zespo u synodalnego.

W wypadku diecezji b dzie to zespó  z o ony z przedstawicieli wszy-
stkich charyzmatów zakonnych z jej terenu: m skich i e skich, czyn-
nych i klauzurowych (mo e wtedy spotkanie zespo u zorganizowa  w
klasztorze klauzurowym w rozmównicy!), instytutów wieckich oraz
dziewic i wdów konsekrowanych, by adna z tych form nie by a odizo-
lowana od Ko cio a lokalnego. Natomiast w wypadku jurysdykcji zakon-
nych mo e to by  zespó  reprezentuj cy wszystkie typy zaanga owania
danego zgromadzenia, jak i jego struktur  wiekow . Gdy b dzie te
taka potrzeba, mo na stworzy  zespo y tematyczne z ró nych osób
konsekrowanych zajmuj ce si  np. tylko wybran  kwesti  zwi zan
z danym charyzmatem, cz c w ten sposób si y zgromadze  tym si
zajmuj cych (np. edukacja, ekumenizm, pomoc ubogim czy wykluczo-
nym spo ecznie itp.).

By  mo e owocem b dzie pozostanie takiej rady na sta e w diece-
zji czy takiego cia a konsultacyjnego w zgromadzeniu po zako czeniu
procesu synodalnego, co mog oby wzbogaci  funkcjonowanie konse-
krowanych w diecezji  i  proces  decyzyjny  w danej  rodzinie  zakonnej.
Wtedy taki zespó  z wypracowan  metod  pracy w czasie procesu sy-
nodalnego ma szans  sta  si  cia em, które rzeczywi cie b dzie o y-
wia o ko cieln  rzeczywisto  i – jak mówi  dokumenty dotycz ce sy-
nodalno ci – mo e pó niej stanowi  grup  wprowadzaj c  w konkretn
realizacj  synodalne zalecenia.

Dokumenty dotycz ce synodalno ci, wskazuj  te  bardzo mocno,



aby w procesie synodalnym – zarówno w kontek cie wy szych prze o-
onych, jak i Ko cio a lokalnego – poprzez ró nego rodzaju kana y do-

ciera  do jak najszerszej liczby osób, które mog yby w czy  si  w pro-
ces synodalny. Czas epidemii wskaza  na rol  spotka  za po rednic-
twem ró nego rodzaju rodków komunikacji,  kiedy nie by y mo liwe
spotkania osobiste i bezpo rednie. Warto to do wiadczenie – zw asz-
cza w kontek cie m odszego pokolenia – wykorzysta  zarówno w zako-
nach, jak i w Ko cio ach lokalnych, jako jeden z kana ów synodalnej
komunikacji, cho  nie zast puj cy realnego spotkania (czy to np. jako
element pracy zespo ów synodalnych sk adaj cych si  z osób, które
mieszkaj  w do  sporym oddaleniu od siebie czy te  nawet wspólnot
zakonnych rozproszonych nie tylko po Polsce, ale i poza jej granicami,
które np. w czasie spotkania podsumowuj cego swoj  syntez , mog y-
by bezpo rednio przekaza  swoje uwagi wy szym prze o onym czy ca-
ej wspólnocie zgromadzenia przedstawi  swoje wnioski zwi zane z
kontekstem ich pos ugi, cz sto bardzo odmiennym od tego w Polsce).

Wskazanie Kongregacji Instytutów ycia Konsekrowanego i Sto-
warzysze  ycia Apostolskiego, aby rozwa a , konfrontowa , dzieli
si  przemy leniami i pragnieniami pozwoli wykorzysta  zarówno na
poziomie zgromadze , jak i diecezji „u piony” potencja  ludzi wiec-
kich, yj cych ró nymi charyzmatami zakonnymi (np. trzecie zakony,
grupy animuj ce ko cieln  rzeczywisto  modlitewnie lub apostolsko
czy nawet ewangelizacyjnie w oparciu o konkretne zakonne tradycje
czy duchowo , itp.). W ten sposób b dzie mo na przej  od zewn -
trznej wspó pracy do wspó uczestnictwa, by nie tyle wieccy co  dla
zakonów czy diecezji robili, ale by przede wszystkim czynili to z oso-
bami konsekrowanymi i z diecezj .

Wreszcie, w ramach przygotowania cyklu wyk adów dla semina-
riów diecezjalnych odno nie ycia konsekrowanego oraz dla domów
formacyjnych instytutów ycia konsekrowanego (tu nie chodzi oby je-
dynie o seminaria zakonne, ale tak e e skie domy formacyjne!) cyk-
lu wyk adów o teologii Ko cio a partykularnego, nale a oby po o y
nacisk na kwesti  synodalno ci i wykorzystania narz dzia, jakim jest
„rozmowa duchowa”. Wtedy bowiem, gdy realne do wiadczenie syno-
dalno ci pojawi si  w tych domach formacyjnych, to pó niej b dzie ono
kszta towa o realne ycie poszczególnych wspólnot w zgromadzeniu
czy diecezji, a zarazem uwa no  Ko cio a lokalnego na posiadane na
swoim terenie zakonne charyzmaty i inicjatywy, co ostatecznie wp y-
nie pozytywnie na relacj  z osobami wieckimi.

Jednym s owem w staraniach osób odpowiedzialnych za ycie
konsekrowane w diecezjach i w ród wy szych prze o onych nale y
porzuci  – jak to okre la papie  Franciszek – pokus  „bezczynno ci”
z „magicznym zakl ciem” cz sto towarzysz cym rzeczywisto ci ko ciel-
nej, e „zawsze tak by o”, ale trzeba dzi  otwiera  nowe horyzonty, by
pobudza  rzeczywisto  zgromadze  i diecezji do aktywnego ycia



oraz poszukiwania dróg docierania do ludzi w post pandemicznej
rzeczywisto ci.

Uwa am bowiem, e jedn  z przyczyn dzisiejszego kryzysu powo-
a  – po ród wszystkich innych – jest w a nie uleganie tej pokusie. W

ten sposób rodzi si  marazm, malkontenctwo, „przycinanie wszystkich
do jednej ramki” a tymczasem wida  bardzo wyra nie u ludzi m odych,
e to ich nie poci gnie. Poci gn  ich mo e na drog  ycia kap a s-

kiego czy konsekrowanego tylko to, co jest oparte na marzeniach i
pragnieniach, a w a nie tak  drog  synodaln  proponuje nam papie
Franciszek.

Tak jak 28.10.2021 mówi em dla Katolickiej Agencji Informacyj-
nej, tak te  pragn  powtórzy  na koniec tego wyst pienia: „My l , e
dzi ki procesowi synodalnemu nauczymy si  s ucha  siebie nawzajem,
ale tak e w ca ym tym procesie tak e nauczymy si  s ucha  ludzi
wieckich, i  to mog  by  konkretne owoce «synodu o synodalno ci».

Ostatecznie to pozwoli rozeznawa  potrzeby Ko cio a, pozostawiaj c
nienaruszalne to, co niezmienne, jednocze nie dostosowuj c to, co
mo na do obecnych warunków ycia i funkcjonowania wspólnoty
Ko cio a”88.

Summary
Synodal process in religious congregations in Poland within religious
conferences and local Church.
Many religious congregations have practised the “synodal style” for ages. This
way of discerning numerous things is always a natural way of thinking, even
if it is not always easy. It is realised by home, provincial, general, ordinary and
extraordinary chapters and other forms of opening to the Holy Spirit as well
as community discernment of the signs of the times. During the Synod on
synodality we ought to consider how to – without going to the extreme, which
we are warned against by the pope Francis – put into practice synodality in
the whole Church.  As the consecrated we may contribute our valuable expe-
riences to the discussion, learning at the same time how to listen much more
to others including the lay people who constitute together with us the commu-
nity of the Church.

88 KAI, Depesza 04.11.2021: Jak przebiegaj  prace synodalne w zakonach?, dz. cyt.


