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Przygotowanie syntezy diecezjalnej
Synteza diecezjalna zawiera główne owoce rozeznania całego Ludu Bożego w całej diecezji.
Zaleca się, aby została ona ujęta w dokumencie pisemnym o objętości do dziesięciu stron. Inne
materiały, takie jak zdjęcia, filmy wideo, opowiadania, wypowiedzi artystyczne i osobiste świadectwa
mogą być dostarczone jako załączniki, o ile pomogą wydobyć doświadczenie i wkład uczestników.
Synteza diecezjalna powinna odzwierciedlać różnorodność wyrażonych poglądów i opinii, a
także zwracać szczególną uwagę na przeżyte doświadczenia uczestników, zarówno pozytywne, jak i
negatywne. Synteza powinna być wierna głosom ludzi i temu, co wyłoniło sięz ich rozeznania i dialogu,
niż być serią uogólnionych lub doktrynalnie poprawnych stwierdzeń.Punkty widzenia, które są sprzeczne
ze sobą, nie muszą być pomijane, ale mogą być uznane i określone jako takie. Poglądy nie powinny być
wykluczane tylko dlatego, że zostały wyrażoneprzez niewielką mniejszość uczestników. Rzeczywiście,
czasami perspektywa tego, co można by nazwać „raportem mniejszości”, może być proroczym
świadectwem tego, co Bóg chce powiedzieć Kościołowi.
Treść syntezy można uporządkować według następujących pytań, które mają charaktersugestii.
Chodzi o to, aby trafnie przekazać różnorakie owoce, spostrzeżenia, radości i wyzwania doświadczenia
synodalnego i rozeznania wśród mieszkańców diecezji:

● W odniesieniu do procesu konsultacji, jakie były główne kroki podjęte w diecezji?
Jakie były główne pytania, które postawiono? Co zrobiono, aby zaangażować jak
największą liczbę uczestników i dotrzeć do peryferii? Jaki w przybliżeniu procent
mieszkańców diecezji uczestniczył w ten czy inny sposób? Czy były jakieś grupy
osób, których uczestnictwo było szczególnie godne uwagi? Czy były jakieś
szczególne grupy osób, które z jakichś powodów nie uczestniczyły w procesie
konsultacji?
● Co było najbardziej znaczące w całym doświadczeniu konsultacji? Jakie były jego
mocne i słabe punkty, czy też pociechy i smutki? Jakie dyspozycje, postawy lub
uczucia były godne uwagi? Jakie napięcia lub nieporozumienia pojawiły się w
trakcie procesu słuchania? Jakie tematy lub kwestie wywołały zróżnicowane punkty
widzenia? Nade wszystko, jakie owoce Duch Święty przyniósł przez to
doświadczenie?
● Co z informacji zwrotnych ze spotkań lokalnych było szczególnie znaczące,
zaskakujące lub nieoczekiwane? Jakie nowe perspektywy lub nowe horyzonty się
otworzyły? Które konkretne historie lub doświadczenia z życia były szczególnie
poruszające i dlaczego? Które punkty widzenia wydają się mieć silny oddźwięk?
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Które punkty widzenia zostały wspomniane w mniejszym stopniu, ale sąinteresujące i
godne uwagi?

● Ogólnie, co Duch Święty wskazywał wspólnocie by zobaczyła w odniesieniu do
obecnej rzeczywistości synodalności w Kościele lokalnym, włączając w to obecne
światła i cienie? Co uczestnicy mieli do powiedzenia na temat obszarów, w których
Kościół potrzebuje uzdrowienia i nawrócenia w swoim życiu duchowym, kulturze,
postawach, strukturach, praktykach duszpasterskich, relacjach i misyjnym zasięgu?
● W jaki sposób Duch Święty zaprasza Kościół lokalny do wzrastania w
synodalności? Jakie marzenia, pragnienia i aspiracje w stosunku do Kościoła zostały
wyrażone przez uczestników? W oparciu o ich opinie, jakie kroki diecezja czuje się
wezwana do podjęcia, aby stać się bardziej synodalną? Jakie są kolejne kroki
naprzód dla naszej diecezji na drodze synodalności, w komunii z całym Kościołem?
● Jaki(e) obraz(y) kulturowy(e) wyraża(ją) nasze doświadczenie(a) synodalności?
Zaleca się, aby synteza została przygotowana przez mały zespół osób, a nie przez duże
zgromadzenie. Zespół ten będzie wykonywał swoje zadanie we współpracy z Biskupem diecezjalnym i
Diecezjalną Osobą Kontaktową (Osobami Kontaktowymi). Powinni oni czytać wszystkie nadesłane
zgłoszenia w duchu modlitwy. Same spotkania zespołu powinny mieć charakter synodalny i duchowego
rozeznawania, wsłuchując się pod przewodnictwem Ducha Świętego w żywy głos Ludu Bożego w całej
diecezji.
Każda diecezja może zdecydować się na przygotowanie syntezy albo przed, albo po
Diecezjalnym Zebraniu Presynodalnym, o ile owoce tego spotkania zostaną włączone także dosyntezy
diecezjalnej. Na ile jest to możliwe, każdy powinien mieć poczucie, że jego głos jest reprezentowany w
syntezie. Jako model przejrzystości skład zespołu redakcyjnego, jak równieżproces syntezy informacji
zwrotnych, można podać do wiadomości wszystkich. Zdecydowanie zaleca się, aby synteza została
upubliczniona po jej opracowaniu jako punkt odniesienia w podążaniu diecezji drogą synodalności. Na
ile to możliwe, można dać Ludowi Bożemu możliwość przejrzenia i ustosunkowania się do treści
syntezy diecezjalnej, zanim zostanie ona oficjalnie przesłana do konferencji episkopatu.
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