
Poniżej zamieszczam obszerne fragmenty przemó-
wienia papieża Franciszka podczas inauguracji pierw-
szego etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów:

Drodzy bracia i siostry,
Synod nie jest parlamentem, Synod nie jest ba-

daniem opinii. Synod jest wydarzeniem kościelnym, 
a jego protagonistą jest Duch Święty. Jeśli nie ma Du-
cha, nie będzie Synodu. Przeżyjmy ten Synod w du-
chu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich 
uczniów: „Aby wszyscy stanowili jedno”. 

Są trzy kluczowe słowa Synodu: komunia, uczest-
nictwo i misja. Sobór Watykański II jasno stwierdził, 
że komunia wyraża samą naturę Kościoła, a jednocze-
śnie potwierdził, że Kościół otrzymał „posłannictwo 
głoszenia i krzewienia królestwa Chrystusa i Boga 
wśród wszystkich narodów, i stanowi zalążek oraz za-
czątek tego królestwa na ziemi”. Św. Paweł VI pragnął 
w tych dwóch słowach – komunia i misja – zawrzeć 
główne kierunki sformułowane przez Sobór. Św. Jan 
Paweł II dodał: „Jest rzeczą jak najbardziej wskazaną, 
aby w Kościele odbywały się synody, które, aby przy-
niosły owoce, muszą być dobrze przygotowane. Trze-
ba, aby w Kościołach lokalnych pracowano nad ich 
przygotowaniem z udziałem wszystkich”. Oto więc 
trzecie słowo: uczestnictwo. Z chrztu wypływa rów-
na godność dzieci Bożych, chociaż w różnicy posług i 

charyzmatów. Z tego powodu wszyscy są wezwani do 
uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misji. Jeśli bra-
kuje prawdziwego uczestnictwa całego ludu Bożego, 
mówienie o komunii może pozostać tylko pobożnym 
życzeniem.

Choć Synod stwarza nam wielką szansę nawró-
cenia duszpasterskiego w kluczu misyjnym a także 
ekumenicznym, nie jest wolny od pewnych zagro-
żeń. Wspomnę o trzech z nich. Pierwszym z nich jest 
formalizm. Można sprowadzić Synod do wydarzenia 
nadzwyczajnego, ale fasadowego, tak jak byśmy pa-
trzyli na piękną fasadę kościoła, nigdy nie wchodząc 
do jego wnętrza. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ 
niekiedy istnieje pewnego rodzaju elitaryzm stanu 
kapłańskiego, który oddziela go od świeckich. Ksiądz 
staje się w ostatecznym rachunku tym, który rządzi, 
a nie pasterzem całego Kościoła, postępującego na-
przód. Drugim zagrożeniem jest intelektualizm, prze-
kształcenie Synodu w rodzaj grupy studyjnej, z uczo-
nymi, lecz abstrakcyjnymi wypowiedziami na temat 
problemów Kościoła i zła świata.

Wreszcie, może pojawić się pokusa bezczynno-
ści: ponieważ „zawsze się tak robiło”. To słowo jest 
trucizną w życiu Kościoła, „zawsze się tak robiło” i le-
piej nie zmieniać. Ci, którzy zmierzają w tym kierun-
ku, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, popełniają 
błąd polegający na niepoważnym traktowaniu czasu, 
w którym żyjemy. Ryzyko polega na tym, że w końcu 
dla nowych problemów przyjmuje się stare rozwią-
zania: łatę z surowego sukna, która w końcu tworzy 
jeszcze gorsze rozdarcie (por. Mt 9, 16). Z tego powo-
du ważne jest, aby Droga Synodalna angażowała, na 
różnych etapach i oddolnie Kościoły lokalne, w dzieło 
pełne fascynacji i ukonkretnione, które wyznacza styl 
komunii i uczestnictwa naznaczony misją.

Synod daje nam zatem szansę stania się Kościo-
łem słuchania: uczynienia pauzy od naszych rytmów, 
zatrzymania naszych duszpasterskich niepokojów, 
aby stanąć i słuchać. Słuchać Ducha na adoracji i w 
modlitwie. Słuchać naszych braci i sióstr o nadziejach 
i kryzysach wiary w różnych częściach świata, o pilnej 

potrzebie odnowy życia duszpasterskiego, o sygna-
łach płynących z rzeczywistości lokalnych.

Drodzy bracia i siostry, niech ten Synod będzie 
czasem pełnym Ducha Świętego! Bo to Ducha po-
trzebujemy, nieustannie nowego tchnienia Boga, któ-
ry uwalnia nas od wszelkiego zamknięcia, ożywia to, 
co martwe, rozluźnia kajdany i rozsiewa radość. Duch 
Święty jest tym, który prowadzi nas tam, gdzie Bóg 
chce, abyśmy poszli, a nie tam, gdzie zaprowadziłyby 
nas nasze osobiste idee i upodobania. Świętej pamięci 
ojciec Congar przypomniał nam: „Nie trzeba zmie-
niać Kościoła, natomiast trzeba zmienić coś w Koście-
le” (Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, Kraków 
2001, 260) – i to jest wyzwaniem. Aby Kościół był 
„inny”, otwarty na nowość, którą chce zaproponować 
jemu Bóg, przyzywajmy z większą mocą i częściej Du-
cha Świętego i pokornie Go słuchajmy.

Przyjdź, Duchu Święty. Ty, który wzbudzasz nowe 
języki i wkładasz na nasze usta słowa życia, zacho-
waj nas, abyśmy nie stawali się Kościołem-muzeum, 
pięknym, lecz niemym, z tak wielką przeszłością i 
tak małą przyszłością. Przyjdź między nas, abyśmy w 
doświadczeniu synodalnym nie dali się ogarnąć roz-
czarowaniu, nie osłabili proroctwa, nie sprowadzili 
wszystkiego do jałowych dyskusji. Przyjdź, Duchu 
miłości, otwórz nasze serca na słuchanie. Przyjdź, 
Duchu świętości, odnów święty lud Boży. Przyjdź, 
Duchu Stworzycielu, i odnów oblicze ziemi. Amen.

Diecezjalny etap przygotowania
W naszej diecezji do wszystkich parafii oraz  ru-

chów i stowarzyszeń katolickich rozesłane zostaną 
ankiety. Mają one służyć pomocą do wsłuchiwania 
się w głos Ducha Świętego w sercach zgromadzonych, 
którzy będą dzielić się swoimi refleksjami na posta-
wione pytania. Zostanie również utworzona możli-
wość uczestnictwa w tym etapie poprzez internet. 

Następnie zebrane i spisane głosy zostaną w po-
łowie grudnia przekazane członkom Diecezjalnego 
Zespołu ds. Synodu, który zbierze wypowiedzi z całej 
diecezji i prześle do Konferencji Episkopatu Polski. 
Później głosy z całego świata spłyną do Rzymu.


