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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy naszego czasopisma! Jako chrześcijanie wiemy, że znajdujemy 
się w atmosferze kolejnego Synodu Biskupów, który został zwołany przez papieża 
Franciszka. Poprzez to słowo wstępne poczujmy dodatkowy asumpt, aby to 
ważne dla Kościoła wydarzenie objąć modlitwą. Pomocna, oczywiście, może być 
modlitwa Adsumus Sancte Spiritus, którą przypisuje się św. Izydorowi z Sevilli. 
Niech wybrzmią jej słowa: 

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. Niech w Tobie odnaj-
dziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i aby-
śmy 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.

Powyższą modlitwę odnajdujemy m.in. w Vademecum Synodu o synodalno-
ści, a więc w oficjalnym podręczniku rozeznawania i słuchania w Kościołach lo-
kalnych, opublikowanym we wrześniu 2021 r. To właśnie w tym dokumencie od-
krywamy znaczenie synodalności, o którą tak gorliwie się modlą, wzywając Ducha 
Świętego, duchowni i katolicy świeccy. Czytamy, że 

Synodalność oznacza przede wszystkim specyficzny styl, który określa życie 
i misję Kościoła, wyrażając jego naturę jako wspólną podróż i gromadzenie 
się jako Ludu Bożego powołanego przez Pana Jezusa w mocy Ducha Świętego 
do głoszenia Ewangelii. Synodalność musi wyrażać się w zwyczajnym sposobie 
życia i pracy Kościoła (Vademecum 1, 2). 

Określenie to sugeruje, że synodalność nie jest poza Kościołem, nie funk-
cjonuje w Kościele jako jeden z jego elementów. Synodalność to dużo więcej. Ona 
wchodzi w naturę Kościoła. 

W tym sensie synodalność pozwala całemu Ludowi Bożemu podążać naprzód 
razem, słuchając Ducha Świętego i Słowa Bożego, aby uczestniczyć w misji 
Kościoła i w komunii, którą Chrystus ustanawia między nami. «Podążanie  
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razem» jest w istocie tym, co najlepiej realizuje i ukazuje naturę Kościoła jako 
pielgrzymującego i misyjnego Ludu Bożego (Vademecum 1, 2).

Sprawa synodalności zawsze była ważna dla Kościoła. Niemniej dzisiaj jej 
podnoszenie staje się wyrazistym „znakiem czasu”, co oznacza, że Bóg chce coś 
bardzo wyraźnie powiedzieć całemu Kościołowi. Chce i mówi zatem do kościelnej 
hierarchii, mówi również do każdego chrześcijanina, kobiety i mężczyzny. Mówi 
do każdej kościelnej instytucji, wspólnoty życia konsekrowanego, każdego stowa-
rzyszenia, ruchu czy modlitewnej grupy. Wydaje się, że synodalność wymyka się 
uznawanym do dzisiaj stereotypom, paradygmatom czy imperatywom. Względem 
nich jest ożywczym oddechem, rozpalonym ogniem, uzdrawiającym lekarstwem. 
Jest nie w pełni doszlifowanym kluczem, pokrytym rdzą pochodzącą z utlenienia 
Kościoła bądź to klerykalizacją świeckich, bądź też zeświecczeniem duchownych.

Naszym Czytelnikom życzymy dobrego Nowego Roku 2022. Niech Boże bło-
gosławieństwo kształtuje całą naszą codzienność, sprawiając, że przeżywać ją bę-
dziemy zawsze na nowo, czyli „niecodziennie”!
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