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 Co to jest materiał przygotowawczy?  

To są fragmenty Pisma Świętego oraz wybrane fragmenty dokumentów Kościoła katolickiego, 

które mają służyć do modlitwy i refleksji, aby jak najlepiej przygotować się na trzecie 

synodalne spotkanie konsultacyjne. Chodzi o to, aby wsłuchując się w głos Ducha Świętego, 

na modlitwie, zmierzyć się z pytaniem/tematem naszego spotkania synodalnego. Papież 

Franciszek przypomina nam, że wspólne podjęcie tematu „wymaga od nas wsłuchania się w 

Ducha Świętego, który jak wiatr „wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, 

skąd przychodzi i dokąd podąża” (J 3,8), pozostając otwartymi na niespodzianki, jakie z 

pewnością przygotuje nam On po drodze. W ten sposób uaktywnia się dynamizm, który 

pozwala zacząć zbierać pewne owoce nawrócenia synodalnego, które będą stopniowo 

dojrzewały. Są to cele o wielkim znaczeniu dla jakości życia Kościoła i dla wypełniania misji 

ewangelizacyjnej, w której wszyscy uczestniczymy na mocy naszego chrztu i bierzmowania1”. 

Na spotkaniu 19 kwietnia 2022 r., wszyscy razem będziemy próbowali zbierać pierwsze 

duchowe owoce naszej modlitwy. 

W tym materiale znajdziecie: 

 Temat piątego synodalnego spotkania konsultacyjnego na poziomie diecezjalnym 

 Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus 

 Fragmenty Pisma Świętego 

 Dokumenty Kościoła katolickiego 

 

1. Temat piątego synodalnego spotkania konsultacyjnego na poziomie diecezjalnym 

 „Synodalność: metodą Kościoła misyjnego”. Jak nam przypomina Vademecum, 

synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego członkowie. 

Kościół „ze swej natury jest misyjny, posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby z 

nich czynić uczniów”2. Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to w jaki sposób 

każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła? Co 

przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji? Jakie obszary misji są przez nas 

zaniedbywane? W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w 

służbę na rzecz społeczeństwa w różny sposób (zaangażowanie społeczne i polityczne, 

badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw 

człowieka, troska o środowisko itp.). Czy moja diecezja/parafia jest misyjna? Co nowego 

wnosi do Kościoła synodalność jako metoda duszpasterska? 

 

                                                           
1 Dokument przygotowawczy XVI zwyczajnego zgromadzenia ogólnego synodu biskupów, Ku Kościołowi 

synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja, 2021, n. 2. 
2 KKK 767 



Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus 

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, 

zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu 

Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń 

Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 

4 kwietnia 636 rok). Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha 

Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w 

latach 2021-2023 proponujemy następującą uproszczoną wersję, aby każda grupa lub 

zgromadzenie liturgiczne mogło łatwiej ją odmawiać.  

 

 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, 

 zgromadzeni w Imię Twoje. 

 Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;  

zamieszkaj w naszych sercach,  

naucz nas drogi, którą mamy iść  

i jak mamy nią podążać.  

Jesteśmy słabi i grzeszni;  

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.  

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, 

 albo stronniczość wpływała na nasze działania.  

 Pomóż nam odnaleźć w Tobie naszą jedność, 

 abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, 

 i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy 

 i tego, co jest słuszne.  

O to wszystko prosimy Ciebie,  

który działasz w każdym miejscu i czasie,  

w komunii Ojca i Syna, 

 na wieki wieków. Amen. 

 

 

 

 



2. Fragmenty Pisma Świętego 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13, 1-3. 13-16a. 26-33a 

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon 

zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem 

tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: 

«Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście 

i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich. Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego 

towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączywszy się od nich. 

Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do 

synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich i 

powiedzieli: «Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu». Wstał więc 

Paweł i skinąwszy ręką, przemówił: „Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy 

się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i 

ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co 

szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby 

Go stracił.  A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w 

grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z 

Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My 

właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako 

ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa”. 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 12 (R.: por. Mk 16, 15) 

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.  

1 Chwalcie Pana, wszystkie narody, 

wysławiajcie Go, wszystkie ludy,  

2 bo potężna nad nami Jego łaska, 

a wierność Pana trwa na wieki. 

Refren. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ       J 15, 16 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

EWANGELIA Mk 16, 15-18 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię   

 

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: « Idźcie na cały 

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 

zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 

będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą 



do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci 

odzyska ją zdrowie». 

EWANGELIA Łk 10, 1-12 

Wysłanie siedemdziesięciu dwóch  

  
Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed 

sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana 

żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między 

wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie 

pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli 

tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W 

tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. 

Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, 

co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was 

królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego 

ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 

wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej 

będzie w ów dzień niż temu miastu. 

 

3. Dokumenty Kościoła 

Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus 2.5.8.11-12 

2. Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze 

wedle planu Ojca z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego. 

Plan ten zaś wypływa „ze źródła miłości”, czyli z miłości Boga Ojca. On to będąc Początkiem 

bez początku, z którego rodzi się Syn, a przez Syna pochodzi Duch Święty, stwarzając nas 

dobrowolnie w swej niezmiernej i pełnej miłosierdzia łaskawości i powołując łaskawie do 

uczestnictwa z sobą w życiu i chwale, rozlewa hojnie swą boską dobroć i rozlewać jej nie 

przestaje, tak żeby będąc Stwórcą wszystkiego, stał się ostatecznie „wszystkim we wszystkim” 

(1 Kor 15, 28), osiągając równocześnie i własną chwałę i naszą szczęśliwość. Spodobało się 

zaś Bogu powołać ludzi do uczestnictwa w swym życiu, nie pojedynczo tylko, z wykluczeniem 

wszelkiej wzajemnej więzi, lecz do utworzenia z nich ludu, w którym rozproszone Jego dzieci 

zgromadziłyby się w jedno. 

5.Pan Jezus na początku „przywołał do siebie tych, których sam chciał i przybyli do 

Niego. I ustanowił dwunastu, aby z Nim przebywali i żeby ich wysyłał nauczać” (Mk 3, 13-

14). W ten sposób zostali Apostołowie zarodkiem nowego Izraela i równocześnie zaczątkiem 

nowej hierarchii. Następnie, kiedy raz na zawsze swoją śmiercią i zmartwychwstaniem dopełnił 

w sobie samym tajemnic naszego zbawienia i odnowienia wszystkiego, osiągnąwszy jako Pan 

wszelką władzę w niebie i na ziemi, zanim został wzięty do nieba, założył swój Kościół jako 

sakrament zbawienia. Apostołów zaś posłał na cały świat, podobnie jak Jego posłał Ojciec, 

polecając im: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). 

„Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, 

będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16). Dlatego na Kościele 

spoczywa obowiązek rozkrzewiania wiary i zbawienia Chrystusowego, tak na mocy wyraźnego 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=300#W1
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=302#W13
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=302#W13
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=364#W19
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=315#W15


rozkazu, który po Apostołach odziedziczył stan biskupi, wspomagany przez kapłanów i 

zjednoczony z Następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła, jak też na mocy życia, które 

Chrystus przekazuje swoim członkom: „Z Niego całe ciało złączone i zjednoczone wszystkimi 

spojeniami wzajemnych usług według sposobu działania właściwego każdemu członkowi 

przyczynia sobie wzrostu i buduje się w miłości” (Ef 4, 16). Posłannictwo więc Kościoła 

uskutecznia się działalnością, przez którą Kościół posłuszny rozkazowi Chrystusa, poruszony 

łaską i miłością Ducha Świętego, staje się w pełni obecny dla wszystkich ludzi czy narodów, 

aby ich doprowadzić do wiary, wolności i pokoju Chrystusowego przez przykład życia, 

głoszenie słowa oraz przez sakramenty święte i inne środki łaski, tak aby stała dla nich otworem 

wolna i pewna droga do pełnego uczestnictwa w misterium Chrystusa. 

Ponieważ to posłannictwo trwa nadal i rozwija w ciągu dziejów posłannictwo samego 

Chrystusa, który został posłany, aby nieść ubogim dobrą nowinę, Kościół winien kroczyć tą 

samą drogą, pod działaniem Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, mianowicie drogą 

ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do śmierci, z której przez zmartwychwstanie 

swoje powstał Chrystus zwycięzcą. Tak bowiem z nadzieją kroczyli wszyscy Apostołowie, 

dopełniając wielu udrękami i cierpieniami braki cierpień Chrystusa dla dobra Jego Ciała, 

którym jest Kościól. Często też krew chrześcijan była posiewem. 

8. Działalność misyjna związana jest również bardzo ściśle z samą naturą ludzką i jej 

dążeniami. Ukazuje bowiem Chrystusa, Kościół tym samym objawia ludziom autentyczną 

prawdę o ich stanie oraz ich pełnym powołaniu; Chrystus jest bowiem źródłem oraz wzorem 

tej odnowionej, przenikniętej braterską miłością, szczerością i duchem pokoju ludzkości, której 

wszyscy pragną. Chrystus i Kościół, który daje o Nim świadectwo przez głoszenie Ewangelii, 

stoją ponad wszelkimi partykularyzmami rasowymi czy narodowościowymi i dlatego nie mogą 

przez nikogo i nigdzie być uważani za obcych. Chrystus sam jest prawdą i drogą, które 

uprzystępnia wszystkim głoszenie Ewangelii, przekazującej wszystkim słowa tegoż Chrystusa: 

„Pokutujcie i wierzcie Ewangelii” (Mk 1, 15). A ponieważ ten, kto nie wierzy, już jest 

osądzony, przeto słowa Chrystusa są równocześnie słowami sądu i łaski, śmierci i życia. Do 

nowego bowiem życia możemy dojść tylko wtedy, kiedy zadamy śmierć sprawom starym; 

odnosi się to przede wszystkim do osób, ale i do różnych dóbr tego świata, które równocześnie 

noszą na sobie znamię grzechu człowieka i błogosławieństwa Bożego: „Wszyscy bowiem 

zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23). Nikt nie doznaje wyzwolenia z grzechu 

ani nie wznosi się ponad siebie sam przez siebie i własnymi siłami; nikt też w ogóle nie uwalnia 

się od swej słabości, osamotnienia czy niewoli; wszyscy natomiast potrzebują Chrystusa jako 

wzoru, nauczyciela, wyzwoliciela, zbawiciela, ożywiciela. Zaiste, Ewangelia była w dziejach 

ludzkości, także ziemskich, zaczynem wolności i postępu i wciąż okazuje się zaczynem 

braterstwa, jedności i pokoju. Nie bez przyczyny więc wierni czczą Chrystusa jako 

„oczekiwanie narodów i ich Zbawiciela”.  

11.Kościół powinien w tych społecznościach ludzkich być obecny przez swoich synów, 

którzy wśród nich żyją, albo są do nich posłani. Wszyscy bowiem wyznawcy Chrystusa, 

gdziekolwiek się znajdują, są zobowiązani tak ukazywać świadectwem słowa i przykładem 

życia nowego człowieka, przyobleczonego przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który 

umocnił ich w sakramencie bierzmowania, aby inni widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i 

pełniej pojęli prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej. 

Aby mogli dawać skutecznie to świadectwo o Chrystusie, powinni tym ludziom 

okazywać miłość i szacunek, uważać się za członków społeczności ludzi, wśród których żyją, 

i brać udział w życiu kulturalnym i społecznym przez różne życiowe kontakty i zajęcia. Powinni 

też zżyć się z ich narodowymi i religijnymi tradycjami; niech z radością i z szacunkiem 

odkrywają drzemiące w nich zarodki Słowa; równocześnie zaś niech zwracają uwagę na 

głębokie przemiany dokonujące się wśród narodów i starają się, aby ludzie naszej epoki, 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1031#W1
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=267#W1
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=272#W1


zafascynowani zbytnio nauką i techniką dzisiejszego świata, nie zaniedbywali spraw Bożych, 

lecz owszem, aby obudzali w sobie gorętsze pragnienie prawdy i miłości objawionej przez 

Boga. Jak Chrystus przenikał serca ludzi i przez prawdziwie ludzkie rozmowy doprowadzał ich 

do światła Bożego, tak niech i Jego uczniowie, przejęci głęboko duchem Chrystusowym, 

poznają ludzi, wśród których żyją, i niech tak z nimi przestają, aby się oni przez szczery i 

cierpliwy dialog dowiedzieli, jakimi bogactwami szczodrobliwy Bóg obdarzył narody; 

równocześnie zaś niech usiłują owe bogactwa rozjaśnić światłem Ewangelii, wydobywać na 

wierzch i oddawać pod władzę Boga Zbawiciela. 

12.Obecność chrześcijan w społecznościach ludzkich powinna być ożywiona tą miłością, 

jaką umiłował nas Bóg, który chce, abyśmy i my tą samą miłością wzajemnie się miłowali. 

Przecież miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie 

społeczne czy religię; nie oczekuje też żadnej korzyści czy wdzięczności. Jak bowiem Bóg 

umiłował nas miłością bezinteresowną, tak i wierni powinni z miłością troszczyć się o 

człowieka, okazując mu taką samą miłość, z jaką Bóg szukał człowieka. Jak więc Chrystus 

obchodził wszystkie miasta i wioski uzdrawiając wszelkie choroby i niemoce na znak, że 

nadeszło Królestwo Boże, tak i Kościół przez dzieci swoje łączy się z ludźmi każdego stanu, 

szczególnie zaś z biednymi i uciśnionymi i chętnie poświęca się dla nich. Uczestniczy bowiem 

w ich radościach i cierpieniach, zna ich pragnienia i tajniki życia, współczuje im w śmiertelnych 

niepokojach. Tym, co szukają pokoju, pragnie wyjść naprzeciw z braterskim dialogiem, 

przynosząc im pokój i światło wypływające z Ewangelii. 

Chrześcijanie powinni dołożyć starań, aby współpracować z innymi w należytym 

układaniu stosunków ekonomicznym i społecznych. Ze szczególną troską niech poświęcają się 

wychowaniu dzieci i młodzieży przez szkoły różnego stopnia, które należy uważać nie tylko za 

doskonały środek do kształcenia i rozwijania młodzieży chrześcijańskiej, lecz jednocześnie za 

najwyższej wagi usługę dla ludzi, a przede wszystkim dla narodów rozwijających się, oddaną 

podnoszeniu godności ludzkiej i przygotowaniu warunków życia bardziej ludzkich. Nadto 

niech biorą udział w wysiłkach tych narodów, które przez walkę z głodem, analfabetyzmem i 

chorobami dążą do stworzenia lepszych warunków życia i do umacniania pokoju w świecie. W 

tej działalności niech wierni starają się wspomagać roztropnie przedsięwzięcia, których 

podejmują się prywatne i publiczne instytucje, rządy, organizacje międzynarodowe, różne 

wspólnoty chrześcijańskie, jak i religie niechrześcijańskie. 

Kościół w żadnym wypadku nie chce się wtrącać w rządy ziemskiego państwa. Nie żąda 

dla siebie żadnej innej prerogatywy prócz tej, aby z pomocą Bożą mógł służyć ludziom miłością 

i wiernym posługiwaniem. 

Uczniowie Chrystusa, złączeni ściśle z ludźmi w swym życiu i działalności, mają 

nadzieję, że będą mogli dawać im prawdziwe świadectwo o Chrystusie i pracować dla ich 

zbawienia również tam, gdzie nie mogą w pełni głosić Chrystusa. Nie szukają bowiem jedynie 

materialnego postępu i dobrobytu ludzi, lecz przyczyniają się do wzrostu ich godności i 

braterskiej jedności, ucząc prawd religijnych i moralnych, które Chrystus opromienił swym 

światłem, i w ten sposób stopniowo torują coraz bardziej drogę do Boga. Tak więc przez miłość 

Boga i bliźniego pomaga się ludziom w osiąganiu zbawienia i jaśnieć zaczyna tajemnica 

Chrystusa, w którym ukazał się nowy człowiek stworzony na obraz Boży, i w którym objawia 

się miłość Boża. 

 

Adhortacja Apostolska Evangelii Nuntiandi Pawła VI, nr 15-16 

 



15. Ten, kto wczytuje się w księgi Nowego Testamentu, zwraca uwagę na początki Kościoła i 

uważnie bada poszczególne etapy jego rozwoju oraz sposób życia i działania, nie może nie 

zauważyć, że ewangelizacja wiąże się z jego najgłębszą istotą: 

— Kościół bierze swój początek z ewangelizacji Jezusa i dwunastu Apostołów; jest jakby 

naturalnym owocem tego dzieła, owocem zamierzonym, najbliższym i najbardziej widocznym: 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”, I rzeczywiście, ci, którzy „przyjęli jego naukę, 

zostali ochrzczeni; i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz ... Pan zaś pomnażał 

codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”. 

— Kościół, zrodzony z tego rodzaju misji, z kolei sam został posłany przez Jezusa. Pan chwały 

wrócił do Ojca, a on zostaje na świecie. Jest jakby znakiem przyciemnionym, a zarazem jasnym 

nowej obecności Jezusa, Jego odejścia i pozostania. On nieprzerwanie je przedłuża. 

Przede wszystkim zaś Kościół powinien ustawicznie prowadzić Jego własną misję i Jego dzieło 

ewangelizacji. Wspólnota chrześcijan nigdy nie zamyka się sama w sobie; jej życie wewnętrzne 

— życie modlitwy, słuchanie słowa i nauki Apostołów, wykonywanie miłości braterskiej, 

łamanie chleba — osiąga swą pełną moc tylko wtedy, kiedy staje się świadectwem, wzbudza 

podziw, rodzi nawrócenie, staje się przepowiadaniem i obwieszczaniem Ewangelii. I tak cały 

Kościół podejmuje misję ewangelizacji, a działanie każdego z osobna bardzo pomaga 

wszystkim. 

— Kościół jako głosiciel Ewangelii, zaczyna swe dzieło od ewangelizowania samego siebie. 

Jako wspólnota wierzących, jako wspólnota nadziei wyrażanej życiem i dzielonej z innymi oraz 

wspólnota braterskiej miłości, musi ciągle słuchać tego, w co wierzy, i motywów swej nadziei, 

i nowego przykazania miłości. Jako Lud Boży, który żyje wśród świata i często jest kuszony 

przez jego bożki, ustawicznie musi przyjmować wieść o „wielkich sprawach Bożych”, dzięki 

którym nawrócił się do Pana, żeby znowu być przezeń wzywanym i zgromadzonym w jedno. 

Mówiąc krócej, Kościół zawsze winien być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą 

świeżość, żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii. Sobór Powszechny Watykański II 

wspomniał, a Synod Biskupów w roku 1974 mocno podjął na nowo ten argument o Kościele, 

jako ewangelizującym siebie samego poprzez ustawiczne nawracanie się i odnawianie, aby 

mógł wiarygodnie ewangelizować świat. 

— W Kościele został złożony depozyt Dobrej Nowiny, celem głoszenia jej ludziom. Obietnice 

Nowego Przymierza, spełnione w Jezusie Chrystusie, nauka Pana i Apostołów, Słowo życia, 

źródło łaski i dobroci Bożej, droga zbawienia: to wszystko zostało powierzone Kościołowi. 

Tych dóbr, zawartych w Ewangelii, a zatem i w ewangelizacji, strzeże on jako żywy i 

drogocenny depozyt, nie po to, aby on pozostał w ukryciu, ale żeby zanosić go do ludzi. 

— Kościół, będąc posłany i ewangelizowany, sam z kolei posyła głosicieli Ewangelii. Wkłada 

niejako w ich usta słowo zbawienia; wyjaśnia im nowinę, którą posiada w swym depozycie, 

daje im taki sam rozkaz, jaki on otrzymał i posyła ich na przepowiadanie: nie na przepowiadanie 

siebie samych, ani swoich własnych pomysłów, ale Ewangelii; ani oni, ani sam Kościół nie są 

jej absolutnymi panami i nie mają władzy dowolnego jej używania, ale są tylko sługami, którzy 

mają ją szerzyć z zachowaniem najwyższej wierności. 

16. Tak więc pomiędzy Chrystusem, Kościołem i ewangelizacją zachodzi jak najściślejszy 

związek. W tym „czasie Kościoła” on sam posiada powierzony sobie urząd ewangelizowania. 

Nie godzi się wykonywać tego urzędu bez niego, albo tym bardziej przeciw niemu. 



Trzeba krótko wspomnieć, że nie bez bólu słyszymy w naszych czasach o ludziach — chociaż 

kierowanych dobrą wolą, jak chcemy wierzyć, ale z całą pewnością schodzących z prawej 

drogi, którzy często twierdzą, że chcą kochać Chrystusa, ale nie Kościół. Jak niedorzeczny jest 

taki rozdział, jasno wynika ze zdania Ewangelii: „Kto wami gardzi, Mną gardzi”. Z jakiej racji 

ktoś mówi, że chce kochać Chrystusa, jeśli nie kocha Kościoła, skoro jednym, najwspanialszym 

ze wszystkich świadectw o Chrystusie jest ta wypowiedź św. Pawła: „Chrystus umiłował 

Kościół i wydał zań samego siebie?”. 

Katechizm Kościoła Katolickiego (898-913) 

898 "Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa 

Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej... Szczególnym 

więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne... i tak nimi kierować, aby 

się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela 

i Odkupiciela". 

899 Inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna, gdy chodzi o odkrywanie i 

poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć 

wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka inicjatywa jest zwyczajnym elementem 

życia Kościoła: 

Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi 

życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni 

uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są 

Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem 

papieża oraz biskupów pozostających z nim w łączności. Oni są Kościołem. 

900 Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do apostolstwa na mocy 

chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni w 

stowarzyszeniach, starania się, by orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez 

wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie 

przez nich inni ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we 

wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości przypadków 

apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne. 

901 "Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym, w przedziwny 

sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze 

owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie 

małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w 

Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, 

miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym 

obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie 

działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają". 

902 W sposób szczególny w misji uświęcania uczestniczą rodzice, "prowadząc w duchu 

chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie wychowanie dzieci". 

903 Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą być przyjęci na stałe do posługi 

lektora i akolity. "Tam gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy także 

świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w 



ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, 

udzielanie chrztu, a także rozdzielanie Komunii świętej, zgodnie z przepisami prawa". 

904 "Chrystus... pełni swe prorocze zadanie... nie tylko przez hierarchię... ale także przez 

świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa": 

Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem każdego kaznodziei, a nawet 

każdego wierzącego. 

905 Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, "to znaczy 

głoszenie Chrystusa... zarówno świadectwem życia, jak i słowem". W przypadku świeckich 

"ta ewangelizacja... nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że 

dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu". 

Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia. Prawdziwy 

apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to niewierzącym. . . bądź 

wierzącym. 

906 Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i przygotowani, mogą wnosić swój wkład w 

formację katechetyczną, w nauczanie świętej nauki i w wykorzystanie środków społecznego 

przekazu. 

907 "Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje 

im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swego zdania świętym pasterzom w 

sprawach dotyczących dobra Kościoła oraz - zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, 

szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby - podawania 

go do wiadomości innym wiernym". 

908 Chrystus, przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci, udzielił swoim wiernym daru 

królewskiej wolności, by "przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w 

sobie samych panowanie grzechu". 

Ten, kto utrzymuje w karności swoje ciało i kieruje swoją duszą, nie pozwalając, by była ona 

niepokojona namiętnościami, jest panem siebie; słusznie może być nazwany królem, 

ponieważ umie panować nad samym sobą; jest wolny i niezależny oraz nie poddaje się w 

niewolę grzechu. 

909 "Ponadto świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące na świecie urządzenia 

i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, by to wszystko stosowało się do norm 

sprawiedliwości i raczej sprzyjało praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując, 

przepoją kulturę i dzieła ludzkie wartością moralną". 

910 "Świeccy mogą czuć się powołani do współdziałania ze swymi pasterzami w służbie dla 

wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, wybierając rozmaite posługi, według łaski 

i charyzmatów, jakich im Pan udzieli". 

911 W Kościele "wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu władzy, zgodnie z 

przepisami prawa". Dotyczy to ich obecności na synodach partykularnych synodach 

diecezjalnych, w radach duszpasterskich ; sprawowania misji duszpasterskiej w parafii ; 

współpracy w radach ekonomicznych ; udziału w trybunałach kościelnych itd. 



912 Wierni powinni "pilnie wyróżniać prawa i obowiązki, jakie spoczywają na nich jako na 

członkach Kościoła, od tych, które przysługują im jako członkom społeczności ludzkiej. I 

mają starać się harmonijnie godzić jedne z drugimi, pamiętając o tym, że w każdej sprawie 

doczesnej kierować się winni sumieniem chrześcijańskim, bo żadna działalność ludzka, nawet 

w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod władzy Boga". 

913 "W ten sposób każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał, staje się świadkiem 

i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła <<według miary daru 

Chrystusowego>> (Ef 4, 7)" . 

Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium Papieża Franciszka (nr 24. 27-30. 34-36) 

24. Kościół «wyruszający w drogę» stanowi wspólnotę misyjną uczniów, którzy przejmują 

inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują. «Primerear – to przejąć 

inicjatywę»: zechciejcie wybaczyć mi ten neologizm. Wspólnota ewangelizacyjna doświadcza, 

że to Pan podjął inicjatywę, że On sam nas umiłował (por. 1 J 4, 10) i dlatego wie, jak kroczyć 

naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by zaprosić wykluczonych. Żywi nieprzebrane pragnienie 

ofiarowania miłosierdzia jako owoc doświadczenia nieskończonego miłosierdzia Ojca i jego 

dynamicznej, wszystko ogarniającej mocy. Odważmy się trochę bardziej przejąć inicjatywę! W 

wyniku tego Kościół potrafi «włączyć się». Jezus umył nogi swoim uczniom. Pan angażuje się 

i swoich uczniów, klękając przed innymi, aby ich obmyć. Ale zaraz potem mówi uczniom: 

«będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie» (J 13, 17). Wspólnota 

ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża 

się aż do upokorzenia, jeśli to jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, dotykając cierpiącego 

ciała Chrystusa w ludzie. W ten sposób ewangelizatorzy mają «zapach owiec», a one słuchają 

ich głosu. Wspólnota ewangelizacyjna staje się zatem gotowa, by «towarzyszyć». Towarzyszy 

ludzkości we wszystkich jej doświadczeniach, także tych dotkliwych, nierzadko długotrwałych. 

Wie, co znaczy długo czekać, i zna wytrwałość apostolską. Ewangelizacja wymaga cierpliwości 

i uwzględniania ograniczeń. Wierność wobec daru Pana w głoszeniu Dobrej Nowiny przynosi 

owoce. Wspólnota ewangelizacyjna zwraca zawsze uwagę na owoce, ponieważ Pan chce ją 

mieć płodną. Troszczy się o ziarno i nie traci spokoju z powodu kąkolu. Siewca, widząc 

wyrastający kąkol pośród ziarna, nie reaguje, lamentując i wszczynając alarm. Znajduje sposób, 

aby Słowo wcieliło się w konkretnej sytuacji i wydało owoce nowego życia, chociaż pozornie 

wyglądają na niedoskonałe lub niedokończone. Uczeń jest zdolny ofiarować całe życie i 

ryzykować nim aż po męczeństwo jako świadectwo Jezusa Chrystusa, ale jego marzeniem nie 

jest przysporzyć sobie nieprzyjaciół, ale raczej to, aby Słowo było przyjmowane i ukazało swą 

wyzwalającą i odnawiającą moc. W końcu, radosna wspólnota ewangelizacyjna potrafi 

«świętować». Obchodzi i świętuje każde małe zwycięstwo, każdy krok naprzód w 

ewangelizacji. Radosna ewangelizacja przybiera postać piękna w liturgii i codziennie pomnaża 

dobro. Kościół ewangelizuje i daje się ewangelizować przez piękno liturgii, która jest także 

celebrowaniem ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem odnowionej gotowości złożenia 

daru. 

27. Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład 

zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do 

ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur, 

wymagającą odnowy duszpasterskiej, można zrozumieć jedynie w tym sensie: należy sprawić, 

by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych 

formach rozszerzało swój zasięg i było bardziej otwarte, by doprowadziło zaangażowanych w 

nie ludzi do przyjęcia stałej postawy «wyjścia» i w ten sposób sprzyjało udzieleniu pozytywnej 



odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Jak mówił Jan 

Paweł II do biskupów Oceanii: «wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję jako swój cel, by 

nie popaść w pewnego rodzaju kościelne zamknięcie się w sobie». 

28. Parafia nie jest strukturą ułomną; właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może przyjąć 

bardzo odrębne formy, wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza i 

wspólnoty. Chociaż z pewnością nie jest jedyną instytucją ewangelizacyjną, jeśli zachowuje 

zdolność do reformowania się i stałego przystosowania, nadal będzie «samym Kościołem 

zamieszkującym pośród swych synów i córek». Zakłada to, że rzeczywiście utrzymuje kontakt 

z rodzinami i z życiem ludu, i nie staje się strukturą ociężałą, odseparowaną od ludzi albo grupą 

wybranych zapatrzonych w samych siebie. Parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium, 

jest środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, 

ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. Dzięki całej swojej działalności parafia zachęca i formuje 

swoich członków, aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację. Jest wspólnotą wspólnot, 

jest sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum 

stałego misyjnego posyłania. Musimy jednak przyznać, że wezwanie do rewizji i odnowy 

naszych parafii nie przyniosło jeszcze wystarczających owoców, aby były bliżej ludzi i 

stanowiły środowiska żywej komunii i uczestnictwa i ukierunkowały się całkowicie na misję. 

29. Inne instytucje kościelne, podstawowe wspólnoty i małe wspólnoty, ruchy oraz inne formy 

stowarzyszeń stanowią bogactwo Kościoła, które Duch wzbudza dla ewangelizowania 

wszystkich środowisk i obszarów. Wielekroć wnoszą nowy zapał ewangelizacyjny i zdolność 

do dialogu ze światem, co odnawia Kościół. Ale jest bardzo wskazane, aby nie traciły kontaktu 

z tą tak bogatą rzeczywistością miejscowej parafii i włączały się chętnie w organiczne 

duszpasterstwo Kościoła partykularnego. Ta integracja sprawi, że nie pozostaną same tylko z 

częścią Ewangelii i Kościoła lub nie przekształcą się w koczowników pozbawionych korzeni. 

30. Również każdy Kościół partykularny, jako cząstka Kościoła katolickiego pod 

przewodnictwem swego biskupa, jest wezwany do misyjnego nawrócenia. Jest on podmiotem 

ewangelizacji, jako że jest konkretnym wyrazem jedynego Kościoła w jakimś miejscu na ziemi, 

i w nim «prawdziwie jest obecny i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół 

Chrystusa». Jest Kościołem wcielonym w określoną przestrzeń, dysponującym wszystkimi 

środkami zbawienia przekazanymi przez Chrystusa, lecz z lokalnym obliczem. Jego radość 

głoszenia Jezusa Chrystusa wyraża się zarówno w jego trosce o głoszenie Go w innych, bardziej 

wymagających tego miejscach, jak i w stałym wychodzeniu na peryferie swojego terenu lub ku 

nowym środowiskom społeczno-kulturalnym. Stara się być obecnym zawsze tam, gdzie 

najbardziej brakuje światła i życia Zmartwychwstałego. Aby ten impuls misyjny był zawsze 

coraz bardziej intensywny, ofiarny i owocny, zachęcam wszystkie Kościoły partykularne do 

wejścia w zdecydowany proces rozeznania, oczyszczenia i reformy. 

34. Jeśli zamierzamy ująć wszystko w kluczu misyjnym, odnosi się to także do sposobu 

komunikowania orędzia. W świecie dzisiejszym, przy szybkości komunikacji oraz interesownej 

selekcji treści przeprowadzanej przez media, głoszone przez nas orędzie narażone jest bardziej 

niż kiedykolwiek na to, że ukaże się okaleczone i sprowadzone do drugorzędnych aspektów. 

Wynika stąd, że niektóre kwestie stanowiące część nauczania moralnego Kościoła pozostają 

poza nadającym im sens kontekstem. Największy problem pojawia się wtedy, gdy głoszone 

przez nas orędzie zostaje utożsamione z takimi drugorzędnymi aspektami, które – chociaż są 

znaczące – same z siebie nie ukazują rdzenia orędzia Jezusa Chrystusa. Musimy więc być 

realistami i nie przyjmować jako pewne, że nasi rozmówcy znają pełne tło tego, co mówimy, 



albo że mogą połączyć nasze słowa z istotnym rdzeniem Ewangelii, nadającym im sens, piękno 

i atrakcyjność. 

35. Duszpasterstwo w kluczu misyjnym nie jest obsesyjne na punkcie luźnego przekazu wielu 

nauk, które usiłuje się narzucić. Gdy przyjmujemy cel duszpasterski i misyjny styl, który 

rzeczywiście dotrze do wszystkich bez wyjątku i wykluczeń, przepowiadanie koncentruje się 

na tym, co istotne, na tym, co jest piękniejsze, większe, bardziej pociągające i jednocześnie 

najbardziej potrzebne. Propozycja staje się prostsza, nie tracąc przy tym głębi i prawdy, i w ten 

sposób staje się bardziej przekonywająca i promieniejąca. 

36. Wszystkie objawione prawdy pochodzą z tego samego boskiego źródła i należy wierzyć w 

nie z tą samą wiarą, ale niektóre z nich są ważniejsze, ponieważ wyrażają bardziej bezpośrednio 

istotę Ewangelii. W tym fundamentalnym rdzeniu jaśnieje piękno zbawczej miłości Boga 

objawionej w Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. W tym sensie Sobór 

Watykański II stwierdził, że «istnieje porządek czy „hierarchia” prawd nauki katolickiej, 

ponieważ różny jest ich związek z fundamentami wiary chrześcijańskiej». Odnosi się to 

zarówno do dogmatów wiary, jak również do całości nauczania Kościoła, łącznie z nauczaniem 

moralnym. 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna - Synodalność w życiu i misji Kościoła (nr 53) 

53. Synodalność jest przeżywana w Kościele w służbie misji. Ecclesia peregrinans natura sua 

missionaria est, istnieje on dla ewangelizacji. Cały Lud Boży jest podmiotem głoszenia 

Ewangelii. W nim każdy ochrzczony jest wzywany do bycia krzewicielem misji, ponieważ 

wszyscy jesteśmy misjonarzami. Kościół jest powołany, w synergii synodalnej, do 

aktywizowania posług i charyzmatów obecnych w jego życiu oraz do słuchania głosu Ducha 

Świętego, w celu rozeznawania dróg ewangelizacji. 

 

Z wywiadu, który Ks. Kardynał Mario Grech, Sekretarz Gnerealny Synodu Biskupów, 

udzielił Ks. Przemysławowi Śliwińskiemu, Rzecznikowi Archidiecezji Warszawskiej 

(…) Poprzez ten synod Kościół – na czele z papieżem – zaprosił lud Boży do konsultacji na 

pewien konkretny temat: co należy zrobić, by Kościół był bardziej synodalny. I wszyscy 

powinni włączyć się w te prace, odpowiedzieć na zadane pytania: także ci z peryferiów 

Kościoła, bo refleksja nie jest zarezerwowana ani dla biskupów, ani dla księży, ale jest dla 

całego ludu Bożego. Każdy z tych głosów może się przydać i dla Kościoła lokalnego, i dla 

powszechnego. Bowiem nad tymi głosami, które zostaną zebrane w wyniku konsultacji, biskupi 

w diecezjach, a potem episkopatach przeprowadzą rozeznanie, przygotowując propozycje 

najpierw dla zgromadzeń kontynentalnych, w końcu na synod biskupów w Rzymie. Jeśli jakiś 

chrześcijanin pozostaje bierny, nie włączając się w to wspólne ćwiczenie rozeznania, będzie to 

strata dla całego Kościoła. 

(…) Wysłuchanie wszystkich to bardzo ważny etap, ale nie służy on tylko temu, by zebrać 

opinie. Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym ochrzczonym. Jeśli Kościół nie 

słucha ochrzczonych, to oznacza, że zamyka uszy na to, co chce nam powiedzieć Duch Święty. 

Z drugiej strony, jeśli jakiś ochrzczony nie odpowiada na apel Kościoła, również w jakimś 

sensie przeszkadza Duchowi Świętemu w Jego komunikacji z Kościołem. A słuchać Ducha 

Świętego – to wymaga rozeznawania. Co to jest rozeznawanie? To metoda, która pozwala 

rozpoznać, co pochodzi od Boga, co od człowieka, a co jeszcze od złego ducha. Potrzebujemy 

sztuki rozeznawania, poszukiwania woli Boga. 



Jak zastosować sztukę rozeznawania w praktyce? Nie musimy poznawać ćwiczeń 

rozeznawania, jak się dzieje w wielu tradycjach religijnych. Ale refleksja synodalna musi się 

odbywać w kontekście modlitwy, jak również w świetle Słowa Bożego. Słuchając Słowa 

Bożego, w postawie modlitwy, próbujemy zrozumieć to, czego słuchamy. Wiele osób 

potwierdza, że to duża różnica, gdy spotykamy się przy okrągłym stole na debacie, wymieniając 

się poglądami, uzgadniając jakieś stanowisko, i wtedy, gdy spotkamy się na dzień albo dwa na 

modlitwie, na słuchaniu, wymienianiu się własnym doświadczeniem. Nagle, nie wiadomo jak, 

niepostrzeżenie pojawia się owoc rozeznania, zwieńczenie, i to takie, którego nie 

zaprogramowaliśmy. 

 (…) Nie oczekujemy tego, że wszystkie Kościoły lokalne realizują ten sam model działania. 

Ważne jest tylko to, by dać miejsce, by móc wysłuchać wszystkich – w kontekście modlitwy. 

Przekonałem się w ostatnich dniach, że Archidiecezja Warszawska wypracowała “proces 

słuchania”, i w parafiach, i na poziomie diecezji. Słuchałem wczoraj osób kontaktowych z 

różnych parafii. Widziałem, że zaproszenie skierowane zostało do wszystkich, by każdy, kto 

tylko chce, zaangażował się w prace synodu. To bardzo ważne, bo istniało ryzyko “słuchania 

w zakrystii”, czyli słuchania tych tylko, którzy zwykle są w Kościele. Tymczasem mamy 

obowiązek – choć to w rzeczywistości wielka szansa – wysłuchania tych, którzy nie chodzą już 

do kościoła albo nigdy w nim nie byli w sensie uczestnictwa w liturgii, bo nie powiem, że nie 

są w Kościele. 

(…) Żyjemy w epoce, gdy człowiek cierpi, ponieważ nie znajduje nikogo, kto go wysłucha. 

Słyszałem ludzi, którzy mówili: w końcu jest ktoś, kto mnie wysłuchał, kto posłuchał, nie 

oceniając mnie. Nawet jeśli ktoś powie coś niezgodnego z nauką Kościoła, warto, by był 

wysłuchany. Również pytania i postulaty “dziwne” mogą nas przymusić do pogłębienia 

refleksji teologicznej albo pastoralnej. Nawet jedno pytanie może otworzyć nową drogę. 

Wierzę, że to ćwiczenie słuchania – zawsze podkreślam, że słuchamy ludzi dobrej woli – 

“upoważnia”, czyli daje właściwą moc Kościołowi i jego pasterzom. Słuchając ludu uczymy 

się, że łaska naprawdę czyni ukryte cuda; uczymy się języka ludzi, aby z nimi umieć, 

rozmawiać; uczymy się rozumieć rzeczywistość, aby wcielać w nią Ewangelię. I w ten sposób 

unikamy ryzyka, że kroczymy po dwóch równoległych liniach. 

(…) Droga synodalna, którą realizuje Kościół w Niemczech, nie jest jeszcze zakończona. 

Mamy nadzieję, że prośby i żądania, które zostały tam sformułowane, wyjaśnią się. I jeśli 

pojawiły się tam pytania i postulaty “dziwne”, nie znaczy jeszcze, że wszystko jest tam błędne. 

I one mogą stymulować dalszą refleksję teologiczną, aby zrozumieć lepiej Słowo Boga. Słowo 

Boga bowiem przybywa nie w próżni, ale zawsze w kontekście, na przykład w kontekście 

niemieckim. To, co mnie niepokoi, to nie to że zgromadzenie sformułowało pytania i postulaty, 

ale to, że niektórzy nie będą wystarczająco pokorni i otwarci na odpowiedzi, które da Kościół. 

Bo to nie zgromadzenie formułuje odpowiedzi na te pytania czy postulaty, ale poddaje je 

Kościołowi, który gwarantuje rozeznanie. Musimy zaufać Kościołowi rozeznającemu, to jego 

służba. 

Rozeznawanie to zadanie biskupów – nie tylko biskupów danego narodu, ale zjednoczonych z 

wszystkimi biskupami na świecie, bo to jest Kościół powszechny, na którego szczycie jest 

posługa Piotra. Mówimy o pełnej, prawdziwej eklezjologii: jeśli zabraknie w niej tej komunii: 

lud boży, biskupi, Piotr – to błąd. 

(…) Powiedziałem w Świątyni Opatrzności Bożej, że konsultacja ludu Bożego to fundament 

powodzenia tego synodu. Ktoś mnie pyta – dokąd zmierzacie? Jakich rozwiązań się 

spodziewacie? Odpowiadam: nie wiemy. Nie dlatego, że jestem nieodpowiedzialny, ale dlatego 



że dopiero rozpoczęliśmy proces rozeznawania, który ma wiele poziomów, i wszystko zależy 

od tego, co z niego wyniknie. 

Ten synod to nie kociołek, do którego włożymy wszystkie tematy, zdania, dostrzeżone 

trudności i propozycje. Temat synodu jest dobrze zdefiniowany: “Ku Kościołowi 

synodalnemu”. Dlatego są pytania skierowane do ludu Bożego: jak myślicie, co trzeba zrobić, 

by Kościół był bardziej synodalny? Ktoś rozczarowany powie: to co z naszymi postulatami? 

Odpowiadam: pewnego dnia, wierzę, Kościół wzmocniony synodalnością będzie w stanie 

zmierzyć się z tymi wszystkimi wyzwaniami. 

(…) Ja wierzę, że to Ewangelia jest w waszym DNA. Jeśli to ziarno Ewangelii dało takie owoce 

w historii, wierzę, że także dziś, gdy wieje wiatr sekularyzmu i laicyzacji, jeśli staniecie się 

jeszcze bardziej synodalni, możecie zrealizować “nowe powstanie”. Odczytuję z waszej 

historii, że tak możecie odbudować Kościół, jak kiedyś stolicę. W Kościele także trzeba 

zmieniać stare struktury, które wczoraj miały sens, dla odbudowania Kościoła, w logice 

Ewangelii, Soboru Watykańskiego II i z inspiracji Ducha Świętego. 

 

 


