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„Dokąd płyniemy?” - synodalność

„Droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trze-
ciego tysiąclecia” – powiedział papież Franciszek podczas uroczy-
stości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów. 
Innymi słowy, Kościół albo będzie synodalny, albo nie będzie w peł-
ni Kościołem. Synodalności ma wyzwalać nie tylko z „klerykalizmu”, 
ale także ze swoistego kościelnego „episkopalizmu”, ma wzmocnić 
rolę wszystkich wiernych, którzy także są powołani do tego, by „ro-
zeznawać nowe drogi, jakie Pan otwiera przed Kościołem”. 

To swoiste novum w rozumieniu synodalności sprawiło, że 
w kościelnych środowiskach całego świata „zawrzało”, rozgorzały 
dyskusje, w których domagano się jasnego sprecyzowania pojęcia 
synodalności, by nie ostała ona opacznie zrozumiana, a także wypra-
cowania swoistej metody synodalnej, która miała by stać się nową 
zasadą działania Kościoła. 

W Polsce natomiast na temat tej „nowej synodalności” nie-
wiele się mówi, dlatego też temat został podjęty w ramach ćwiczeń 
z eklezjologii w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów 
w Bagnie. W referatach podjęto m.in tematykę różnic znaczenio-
wych między kolegialnością a synodalnością, kwestię prymatu, pro-
blem synodalności w ujęciu Jana Pawła II, a także kwestie ograni-
czeń i zagrożeń, jakie niesie ze sobą synodalność, jak również szans, 
jakie stwarza. 

Efektem prac kleryków pod kierunkiem dr Agnieszki Łozy 
jest niniejszy e-book, który mamy przyjemność przekazać do rąk 
Czytelnika.
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dk. Piotr Dymon SDS

Synodalność, kolegialność, 
prymat – sposoby zarządzania 

Kościołem. Podobieństwa 
i różnice

Synodalność, kolegialność, prymat.
„Kościół nie jest nasz, lecz Jego”. Ta krótka, ale jakże wymowna mak-
syma J. Ratzingera określa sedno prawdy o Kościele. Stanowi ona 
echo słów Jezusa Chrystusa do św. Piotra – Skały: „i na tej skale 
zbuduję Kościół mój”. Zatem Kościół nie jest własnością poszczegól-
nych papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka ani też 
nie jest własnością św. Piotra1. Nikt zatem nie może stwierdzić z całą 
pewnością, jak należy zarządzać Kościołem, nie słuchając Bożego 
Słowa, nie kontemplując i nie medytując nad nim. W Kościele trwa 
bowiem dyskusja, której głównym wątkiem jest sposób zarządzania 
Kościołem i rozumieniem jego natury w kontekście programowego 
zobowiązania papieża Franciszka, dotyczącego drogi synodalno-
ści, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. Podkre-
ślił on, że w rzeczywistości synodalność jest istotnym wymiarem 
Kościoła, w tym sensie, że to, o co prosi nas Pan, jest już obecne 
w samym słowie synod2. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie 
czym są synodalność, kolegialność i prymat oraz przedstawienie ć i prymat oraz przedstawienie 

1 R. Słupek, Współczesne debaty o Kościele, Wrocław 2019, s. 5.
2 Franciszek, „Przemówienie podczas ceremonii 50-lecia ustanowienia synodu biskupów”, 
17 października 2015.
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ich ich charakterystycznych cech, a także wskazanie podobieństw i róż-
nic, jakie każdy z tych sposobów zarządzania Kościołem wykazuje. 
Podstawą do napisania artykułu stał się dokument Międzynarodo-
wej Komisji Teologicznej „Synodality in the life and mission of the 
Church”.

1. Synodalność 
Słowo synod (gr. σύνοδος – zgromadzenie, spotkanie, razem na 
drodze) oznacza zebranie i wspólną pracę biskupów, księży i świec-
kich w celu omówienia ważniejszych spraw w Kościołach lokalnych, 
jak również stanowi najstarszą formę kolegialnego działania na-
stępców Apostołów. Słowo synod znane było w grece klasycznej 
i apokryfach. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa używane było 
zamiennie ze słowem sobór3. 

Synodalność w Biblii.
Nowy Testament używa specyficznego terminu, aby wyrazić moc 
(δύναμις), jaką Jezus otrzymał od Ojca, w celu udzielenia zbawie-
nia wszystkim stworzeniom w mocy Ducha Świętego. Polega ona 
na udzielaniu łaski, która czyni nas dziećmi Bożymi (por. Jan 1, 12). 
Apostołowie otrzymują władzę (έξουσία) od Zmartwychwstałego 
Pana, który posyła ich, aby nauczali narody, chrzcząc je w imię Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, i nauczając ich zachowywać wszystko, co 
On im przykazał (por. Mt 28, 19-20). Na mocy chrztu każdy czło-
nek Ludu Bożego otrzymuje udział w tej władzy, poprzez namasz-
czenie Duchem Świętym (por. 1 J 2, 20. 27), nauczanie przez Boga 
(por. J 6, 45) i prowadzenie do pełnej prawdy (por. J 16, 13). Dzieje 
Apostolskie dokumentują pewne ważne momenty na drodze Ko-
ścioła apostolskiego, gdy Lud Boży jest powołany jako wspólnota 

3  Z. J. Kijas, „Synod”, w: Leksykon teologii fundamentanej, red. M. Rusecki, Lublin-Kraków 
2002, s. 1165–1167.
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do rozeznawania woli Zmartwychwstałego Pana. Wiodącą posta-
cią, która prowadzi i nadaje kierunek, jest Duch Święty, wylany na 
Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 2, 2–3). Uczniowie, wy-
pełniając swoje różne role, mają obowiązek wsłuchiwać się w głos 
Ducha Świętego i rozeznawać drogę (por. Dz 5, 19–21; 8, 26.29.39; 
12, 6–17; 13.1–3; 16, 6–7.9–10; 20, 22). Dobrymi przykładami są: wy-
bór siedmiu ludzi dobrej sławy – napełnionych Duchem Świętym 
i mądrością – którym Apostołowie powierzyli zadanie „rozdawania 
pokarmów” (por. Dz 6, 1–6); oraz rozeznanie kluczowej kwestii misji 
wobec pogan (por. Dz 10).

„Synod” jest starym i dostojnym słowem w Tradycji Kościo-
ła, którego znaczenie czerpie z najgłębszych tematów Objawienia. 
Złożony z przyimka συν (z) i rzeczownika όδός (ścieżka), wskazuje 
on drogę, po której wspólnie kroczy Lud Boży. Podobnie odnosi 
się do Pana Jezusa, który przedstawia się jako droga, prawda iżycie 
(J 14, 6), oraz do faktu, że chrześcijanie, Jego naśladowcy, byli 
pierwotnie nazywani naśladowcami drogi (por. Dz 9, 2; 19, 9.23; 22, 
4; 24, 14.22). W grece kościelnej jest to wyraz tego, jak uczniowie 
Jezusa byli powoływani razem jako zgromadzenie, a w niektórych 
przypadkach jest to synonim wspólnoty kościelnej. Na przykład 
św. Jan Chryzostom pisze, że Kościół jest imieniem oznaczającym 
chodzenie razem (σύνοδος). Wyjaśnia, że Kościół jest w rzeczywi-
stości zgromadzeniem zwołanym, by dziękować Bogu i chwalić go 
jak chór, a także harmonijną rzeczywistością, która trzyma wszystko 
razem (σύστημα), ponieważ przez ich wzajemne i uporządkowane 
relacje ci, którzy go tworzą, zbiegają się w αγάπη i όμονοία (wspólny 
umysł). Od pierwszych wieków słowo synod jest stosowane, w spe-
cyficznym znaczeniu, do zgromadzeń kościelnych zwoływanych na 
różnych poziomach (diecezjalnym, prowincjalnym, regionalnym, 
patriarchalnym czy powszechnym) w celu rozeznawania – w świetle 
Słowa Bożego i słuchania Ducha Świętego – kwestii doktrynalnych, 
liturgicznych, kanonicznych i duszpasterskich, które pojawiają się 
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w miarę upływu czasu. W Kościele katolickim rozróżnienie między 
używaniem słów sobór i synod jest niedawne. W Soborze Waty-
kańskim II są one synonimami, oba odnoszą się do sesji soborowej. 
Dokładne rozróżnienie zostało wprowadzone przez Kodeks Prawa 
Kanonicznego Kościoła łacińskiego (z 1983 roku), który rozróżnia 
z jednej strony sobór szczególny (plenarny lub prowincjalny) i sobór 
ekumeniczny, a z drugiej strony synod biskupów i synod diecezjalny. 
W literaturze teologicznej, kanonicznej i duszpasterskiej ostatnich 
dziesięcioleci pojawił się neologizm – rzeczownik synodalność – od-
powiednik przymiotnika synodalny, z których oba pochodzą od sło-
wa synod. W ten sposób mówi się o synodalności jako o wymiarze 
konstytutywnym Kościoła4. 

Chociaż synodalność nie została wyraźnie określona jako ter-
min lub pojęcie w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, to jednak 
można powiedzieć, że synodalność jest centralnym elementem pracy 
odnowy, którą Sobór popierał. Pojęcie synodalności odnosi się do 
zaangażowania i udziału całego Ludu Bożego w życiu i misji Ko-
ścioła5. W tym kontekście eklezjologicznym synodalność jest spe-
cyficznym modus vivendi et operandi Kościoła, Ludu Bożego, który 
objawia i nadaje treść swojej istocie jako komunii, gdy wszyscy jego 
członkowie podróżują razem, gromadzą się i biorą czynny udział 
w jego misji ewangelizacyjnej.

Zgodnie z nauczaniem Lumen gentium, papież Franciszek za-
uważa w szczególności, że synodalność daje nam najodpowiedniej-
sze ramy dla zrozumienia samej służby hierarchicznej6 i że w opar-
ciu o doktrynę sensus fidei fidelium wszyscy członkowie Kościoła 

4  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodality in the life and mission of the Church, 
3, 4, 5; R. E. Rogowski, Ducha nie gaście! – Doświadczenie synodu w Kościele, w: Synod 
Pięćdziesiątnicą Kościoła, red. A. Jarosiewicz, Wrocław 2009, s. 55–66. 
5  MKT, Synodality…, dz. cyt., 6.
6  Franciszek, Przemówienie podczas ceremonii 50-lecia ustanowienia synodu biskupów, 
17 października 2015.
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są podmiotami ewangelizacji7. W związku z tym urzeczywistnienie 
Kościoła synodalnego jest niezbędnym warunkiem wstępnym nowej 
energii misyjnej, która obejmie cały Lud Boży.

Synodalność oznacza więc: 
a.      szczególny styl, który kwalifikuje życie i misję Kościoła, wyra-
żając jego naturę jako Ludu Bożego, wędrującego razem i spotykają-
cego się na zgromadzeniach, wezwanego przez Pana Jezusa w mocy 
Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii. Synodalność powinna być 
wyrażona w zwyczajnym sposobie życia i pracy Kościoła. Ten modus 
vivendi et operandi działa poprzez wspólnotę wsłuchującą się w Słowo 
i celebrującą Eucharystię, braterską wspólnotę komunii oraz współod-
powiedzialność i udział całego Ludu Bożego w jego życiu i misji, na 
wszystkich poziomach i z rozróżnieniem na różne posługi i role.
b.      W sensie bardziej specyficznym, określonym z teologicznego 
i kanonicznego punktu widzenia, synodalność oznacza te struktury 
i procesy kościelne, w których synodalny charakter Kościoła wyra-
ża się na poziomie instytucjonalnym, ale analogicznie na różnych 
poziomach: lokalnym, regionalnym i uniwersalnym. Te struktury 
i procesy są oficjalnie w służbie Kościoła, który musi odkryć drogę 
do postępu poprzez słuchanie Ducha Świętego.
c.      Wreszcie, synodalność wyznacza program tych wydarzeń syno-
dalnych, w których Kościół jest powołany przez kompetentną władzę – 
zgodnie ze szczególnymi procedurami ustalonymi przez dyscyplinę 
kościelną – angażując na różne sposoby cały Lud Boży na poziomie 
lokalnym, regionalnym i powszechnym, pod przewodnictwem bi-
skupów w kolegialnej komunii z biskupem Rzymu, do rozeznawania 
drogi naprzód i innych szczególnych kwestii oraz do podejmowania 
szczególnych decyzji i kierunków w celu wypełnienia swojej misji 
ewangelizacyjnej.

7  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Sensus Fidei w życiu Kościoła (2014), 91.
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2. Kolegialność
Kolegialność (łac. collegium – zrzeszenie) to odpowiedzialność za 
cały Kościół ciążąca na biskupach wzajemnie ze sobą połączonych 
i zachowujących łączność z głową kolegium biskupów – papieżem. 
Kolegialność najwyraźniej występuje podczas obrad soboru po-
wszechnego, jest jednak także wyrażana – chociaż w mniejszym 
stopniu – podczas obrad konferencji episkopatów i synodów8.

Kolegialność w Biblii
Wokół Jezusa w czasie Jego publicznej działalności jest z nim ze-
spół apostołów. Informują o tym wszyscy autorzy Ewangelii sy-
noptycznych. Np. Marek stwierdza: „Potem wyszedł na górę i przy-
wołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. 
I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich 
na głoszenie nauki”. Jezus stawia tej grupie osób konkretne wyma-
gania, nawet wyrzeczenia się własności i przywiązania do swoich 
bliskich. (Mt 19, 25–27, Łk 14, 26). Jezus kształtuje, formuje tych 
ludzi z dala od tłumu, tłumaczy arkana swojej nauki (Mt 13, 18–51); 
ostrzega przed faryzeuszami (Mt 16, 6); wtajemnicza w swoją misję 
oraz sposób zakończenia swojego życia, mówiąc im o swojej męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu (Mk 8, 31, Mk 10, 32 ns, Łk 9, 44); 
przebywa w tej grupie stale, szukając z nią odosobnienia (Mk 3, 7, 
Łk 9, 10); zaprawia do działalności misyjnej (Mk 6, 7). Utożsamia 
się z tą grupą: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną 
gardzi” (Łk 10, 16); „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje” (Mt 10, 
40). Tak jak sam Piotr, który występuje jako głowa kolegium apostol-
skiego, tak również wszyscy apostołowie razem wzięci otrzymują od 
Chrystusa prerogatywy najwyższej władzy: „Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, 

8  G. O’Collins, E. G. Farrugia, „Kolegialność” w: Leksykon teologiczny, tłum. J. Ożóg, Kra-
ków 2002, s. 74.
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a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 18, 18). 
Metafora związywania i rozwiązywania, znana w pragmatyce społecz-
nej Izraela, oznacza tu – jak w przypadku władzy Piotrowej – po-
wszechną władzę rządzenia. „Dana Mi jest wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Pojęcie dwunastu jest 
wcześniejsze od pojęcia apostołów i z czasem te dwa terminy zlały 
się w chrześcijaństwie w jedno pojęcie dwunastu apostołów. Symbo-
liczna nazwa Dwunastu, zdaniem tego autora, ogarniająca najbliższy 
krąg świadków Jezusa, świadków Jego zmartwychwstania, oznacza 
urząd, który miał charakter znaku i szczególnej współpracy bardzo 
ważnej w łonie rodzącego się Kościoła. Wspólnota ta pod przewod-
nictwem Piotra decyduje o najważniejszych sprawach młodego Ko-
ścioła. Przeprowadza wybór Macieja Apostoła do zdekompletowa-
nego grona Dwunastu (Dz 1, 15–26), powołuje Szczepana i sześciu 
innych diakonów (Dz 6, 1–7), rozstrzyga zagadnienie ewangeliza-
cji i szafarstwa sakramentów (Dz 6, 2; 8, 14–17; 10, 48), sprawuje 
zwierzchnictwo nad sprawami materialnymi (Dz 5, 2) i strukturą 
organizacyjną Kościoła (Dz 1, 15 ns; 6, 1 ns). 

Podczas gdy pojęcie synodalności odnosi się do zaangażowania 
i udziału całego Ludu Bożego w życiu i misji Kościoła, to pojęcie 
kolegialności określa znaczenie teologiczne i formę:
a)     sprawowania posługi Biskupów w służbie Kościołowi lokalne-
mu, powierzonej opiece każdego z nich, 
b)     komunii między Kościołami lokalnymi w sercu jedynego, po-
wszechnego Kościoła Chrystusowego, dokonanej poprzez hierar-
chiczną komunię Kolegium Biskupów z Biskupem Rzymu. 

Kolegialność jest więc szczególną formą, w której synodalność 
kościelna przejawia się i urzeczywistnia poprzez posługę biskupów 
na poziomie komunii Kościołów lokalnych w danym regionie i na 
poziomie komunii wszystkich Kościołów w Kościele powszechnym. 
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Autentycznym przejawem synodalności jest oczywiście sprawowanie 
posługi kolegialnej przez biskupów9.

Kolegialność w ścisłym znaczeniu to potwierdzenie i wyrażenie 
komunii Ludu Bożego w szeregach biskupów, czyli w kolegium bi-
skupów „cum Petro et sub Petro”, a przez to komunię między wszyst-
kimi Kościołami. Pojęcie synodalności zakłada kolegialność i vice 
versa, ponieważ obydwa są różne, wspierają się i uwiarygodniają. 
Nauczanie Soboru Watykańskiego II o sakramentalności episko-
patu i o kolegialności jest podstawowym założeniem teologicznym 
poprawnej i pełnej teologii synodalności10. Po soborze idea kole-
gialności, ciesząca się powszechnym zainteresowaniem, nie została 
teoretycznie ostatecznie opracowana i nie jest w pełni realizowana. 
W polskiej rzeczywistości kolegialność wydaje się być tematem po 
części zapomnianym, czego dowodem są w ten sposób stawiane dia-
gnozy w licznych publikacjach teologicznych i nie tylko. 

Lumen gentium naucza, że Jezus powołał Dwunastu na wzór 
kolegium (collegium) lub stałej grupy (cœtus), nad którą umieścił 
Piotra wybranego spośród nich11. Potwierdza on, że sukcesja apo-
stolska dokonuje się poprzez konsekrację biskupów, która nadaje 
im pełnię sakramentu święceń i włącza ich do kolegialnej i hierar-
chicznej komunii z głową i członkami kolegium12. Ogłasza zatem, 
że posługa biskupów, która odpowiada posłudze apostołów i wy-
wodzi się z niej, jest kolegialna i hierarchiczna. Ilustruje ona zwią-
zek między sakramentalnością episkopatu a kolegialnością biskupią, 
wykraczając poza interpretację, która oddziela posługę biskupią od 
jej sakramentalnego korzenia i osłabia jej kolegialny wymiar, co po-
twierdza Tradycja. W ten sposób, w kontekście eklezjologii komunii 

9  MKT, Synodality…, dz. cyt., 7.
10 MKT, Synodality…, dz. cyt., 66.
11  Vaticanium II Lumen Gentium, 19.
12  Lumen Gentium, dz. cyt., 21
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i kolegialności, uzupełnia ona doktrynę o biskupie Rzymu jako wi-
dzialną zasadę i fundament jedności zarówno biskupów, jak i wier-
nych13. Tak więc biskupi piastują w Kościele władzę i ponoszą od-
powiedzialność, natomiast kolegialne rady i zebrania synodalne są 
w stanie im to ułatwić, gdyż nie tylko służą informacją i radą, lecz 
ułatwiają recepcję i wykonanie decyzji.

3. Prymat
Prymat (łac. primatus – pierwszeństwo) to określenie najwyższego 
posłannictwa i zwierzchnictwa w Kościele, którego podmiotem jest 
każdorazowy Biskup Rzymu jako następca Piotra Apostoła. I Sobór 
Watykański zdefiniował tę prawdę w formie dogmatu, wg którego 
Biskup Rzymu posiada w Kościele najwyższą władzę jurysdykcyjną 
oraz najwyższą władzę nauczycielską, z którą złączony jest przywilej 
nieomylności. Prymat rozumie się jako cechę konieczną i istotowo 
wpisaną w obraz i strukturę Kościoła Chrystusowego14.

Prymat w Biblii
Przyglądając się obrazowi Piotra, w pismach Nowego Testamentu, 
Joseph Ratzinger zauważa szereg tekstów ukazujących jego szcze-
gólną rolę w gronie Dwunastu. 1 Kor 15, 3–7 pokazuje Piotra jako 
pierwszego świadka zmartwychwstania, co ma szczególne znaczenie 
w świetle teologii apostolatu Pawła. Prymat zachowuje swoją ważność 
również w chwili słabości Piotra, gdy nie sięga on w swoim osobi-
stym postępowaniu wysokości swojej misji (Por. Ga 2, 11–14). Cała 
Ewangelia św. Jana, a szczególnie J 21, 15–19 podkreśla rolę Piotra 
w zestawieniu z postacią samego Jana Apostoła. Listy uczniów, które 
dotarły do nas w czterech wersjach (Por. Mt 10, 2–4; Mk 13, 16–19; 

13  MKT, Synodality…, dz. cyt., 63.
14  M. Żmudziński, „Prymat” w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lu-
blin-Kraków 2002, s. 975–981.
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Łk 6, 14–16; Dz 1, 13) zawsze wymieniają Piotra na pierwszym miej-
scu. Liczne teksty (Por. Mk 9, 2nn; Mk 14, 33nn; Mt 5, 37) pokazują 
specjalną grupę, jaką stanowią wśród Dwunastu Piotr, Jakub i Jan. 
Biorą oni udział w Przemienieniu, modlitwie na Górze Oliwnej, 
wskrzeszeniu córki Jaira. Odgrywają szczególną rolę w Kościele 
apostolskim. Św. Paweł w kontakcie z nimi chce uzyskać pewność, 
że głosi prawdziwe orędzie (Por. Ga 2, 2)15.

Od IV wieku powstawały prowincje kościelne, które demon-
strowały i promowały komunię między Kościołami lokalnymi, a na 
ich czele stał Metropolita. Z uwagi na wspólne obrady istniały syno-
dy prowincjalne, specyficzne instrumenty dla sprawowania synodal-
ności kościelnej. Chociaż uznaje on rolę patriarchów na Wschodzie, 
Kościół na Zachodzie nie uważa Kościoła Rzymskiego za jeden z pa-
triarchatów, ale przypisuje mu szczególny prymat w sercu Kościoła 
powszechnego16.

Synodalność jako istotny wymiar Kościoła wyraża się na po-
ziomie Kościoła powszechnego w dynamicznym obiegu konsensusu 
fidelium, kolegialności biskupiej i prymacie biskupa Rzymu. Na tej 
podstawie Kościół jest od czasu do czasu proszony o odpowiedź – 
w wierności depozytum fidei i w twórczym otwarciu na głos Ducha 
– na szczególne okoliczności i wyzwania; jest powołany do rozpoczę-
cia procesu słuchania wszystkich podmiotów, które razem tworzą 
Lud Boży, aby dojść do porozumienia w rozeznawaniu prawdy i na 
drodze misyjnej, którą należy obrać. Ten kontekst eklezjologiczny 
stanowi tło specyficznej posługi Biskupa Rzymu w zakresie syno-
dalności na poziomie uniwersalnym. Jestem przekonany – powie-
dział papież Franciszek – że w Kościele synodalnym można rzucić 
większe światło na praktykowanie prymatu Piotra. Papież sam nie 

15  G. Bachanek, Prymat papieża w ujęciu Josepha Ratzingera, w: WST XVIII/2005, s. 168-
169.
16  MKT, Synodality…, dz. cyt., 26.
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jest ponad Kościołem, ale w nim jako jeden z ochrzczonych, a w ko-
legium biskupów jako biskup wśród biskupów, powołany jednocze-
śnie, jako Następca Piotra, do kierowania Kościołem Rzymu, który 
przewodniczy w miłości do wszystkich Kościołów17.

Sobór Watykański I (1869-1870) zatwierdził doktrynę o pry-
macie i nieomylności papieża. Pierwszeństwo biskupa Rzymu, dla 
którego w błogosławionym Piotrze ustanowiona jest zasada oraz 
trwały i widzialny fundament jedności wiary i komunii, zostało 
przedstawione przez Sobór jako służba mająca zagwarantować jed-
ność i niepodzielność episkopatu w służbie wiary Ludu Bożego18. 
Formuła, według której definicje ex cathedra Papieża są nieodwra-
calne same w sobie, a nie na mocy konsensusu Kościoła, nie czy-
ni zbytecznym konsensusu Ecclesiae, ale potwierdza sprawowanie 
władzy, która należy do Papieża na mocy jego szczególnej posłu-
gi19. Potwierdza to konsultacja przeprowadzona za pośrednictwem 
biskupów wśród całego Ludu Bożego, czego pragnął błogosławiony 
Pius IX w związku z definicją dogmatu o Niepokalanym Poczęciu20. 

Podsumowując, można stwierdzić, że „zasadniczym celem 
prymatu jest jedność wiary i wspólnoty, choć papież spełnia także 
inne ważne zadania wewnątrz Kościoła, ale i wobec niekatolików. 
Wewnętrzna podstawa prymatu tkwi w zasadzie osobistej odpowie-
dzialności świadka, której ostatecznym zakorzenieniem jest tajemni-
ca Trójcy Świętej, o której świadczy Jezus. Martyrologiczna teologia 
prymatu wskazuje na zgodność prymatu z teologią krzyża i pokorą 
chrześcijańską. Formy sprawowania prymatu podlegają historyczne-
mu rozwojowi. We wczesnych pracach autor postuluje rozdzielenie 

17  MKT, Synodality…, dz. cyt., 94, 95.
18  Vatican II, Lumen Gentium, 16.
19  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Sensus Fidei w życiu Kościoła, (2014), 40.
20  Pius IX, Ubi primum nullus (1849), 6.
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funkcji prymatu od funkcji patriarchy i daleko idącą autonomię pa-
triarchatów jako drogę do zjednoczenia Kościoła”21.

4. Podobieństwa i różnice
Synodalność, kolegialność oraz prymat są sposobami zarządzania 
Kościołem. Nie funkcjonują one samodzielnie, ale w komunii, jakby 
z jednej strony ciała doradcze a drugiej zaś podejmujące konkretne 
decyzje z zastrzeżeniem, że ostateczną podejmuje papież. 

Synodalność określa szczególny styl, który kwalifikuje życie 
i misję Kościoła, to te struktury i procesy kościelne, w których sy-
nodalny charakter Kościoła wyraża się na poziomie instytucjonal-
nym, ale analogicznie na różnych poziomach: lokalnym, regional-
nym i uniwersalnym. Te struktury i procesy są oficjalnie w służbie 
Kościoła, który musi odkryć drogę naprzód. Poprzez słuchanie Du-
cha świętego rozeznaje szczególne kwestie oraz podejmuje decyzje 
w celu wypełnienia swojej misji ewangelizacyjnej.

Pojęcie kolegialności określa znaczenie teologiczne i formę  
a) sprawowania posługi Biskupów w służbie Kościołowi lokalnemu, 
powierzonej opiece każdego z nich, oraz  b) komunii między Kościo-
łami lokalnymi w sercu jedynego, powszechnego Kościoła Chrystu-
sowego, dokonanej poprzez hierarchiczną komunię Kolegium Bisku-
pów z Biskupem Rzymu. Kolegialność jest więc szczególną formą, 
w której synodalność kościelna przejawia się i urzeczywistnia po-
przez posługę biskupów na poziomie komunii Kościołów lokalnych 
w danym regionie i na poziomie komunii wszystkich Kościołów 
w Kościele powszechnym.

Władza prymacjalna natomiast jest władzą bezpośrednią 
nad wszystkimi i we wszystkich sprawach. Jest to władza perso-
nalistyczna, ma charakter relacji międzyosobowych, wywodzi się 

21  G. Bachanek, Prymat papieża w ujęciu Josepha Ratzingera, w: WST 18 (2005), s. 176–
177.
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z samego wcielenia Słowa Bożego i ma walor zbawczy, oparty na 
wierze w Bóstwo Jezusa. Prymat Piotrowy jest przede wszystkim 
darem Chrystusa dla osiągnięcia tego, co jest dla ludzkości na ziemi 
najistotniejsze, a mianowicie powszechnej jedności.
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Prymat papieski

Zjawiskiem, które Kościół z całą pewnością powinien przyjąć jako 
swoisty znak czasu, czy też przyczynek do poważnej dyskusji nad 
swoją tożsamością i jednością, jest obecnie tocząca się dyskusja na 
temat synodalności. Zaznaczyć przy tym należy, że samo zjawisko 
synodów oraz pewnej kolegialności zarządzania jest obecne w rze-
czywistości eklezjalnej nie od dziś. Wskazuje na to Konstytucja 
o Kościele w świecie współczesnym Lumen Gentium w punkcie 221. 
Wpatrując się w te rzeczywistości – jak już zostały nazwane, zna-
ki czasu – Kościół ma niejako obowiązek rozpatrywać je w świetle 
Świętej Ewangelii2, aby coraz lepiej odpowiadać na najgłębszą po-
trzebę ludzi, czyli potrzebę bycia zbawionym. 

Przedłożony tutaj tekst ma za zadanie ukazania wzajemnej 
relacji, wspomnianej już synodalności Kościoła względem prymatu 
Ojca Świętego. Aby to zrobić należy najpierw ukazać te rzeczywi-
stości – synodalność i prymat papieski. Ażeby było to przedsta-
wienie zdrowe, musi być ono oparte w dużej mierze na nauczaniu 
Kościoła, a w mniejszym stopniu na nauczaniu poszczególnym teo-
logów. Dlatego pytaniem, jakie należy zadać w kontekście przewo-
dzenia Kościołowi przez papieża oraz synodalnego aspektu działal-
ności Kościoła, jest pytanie o ich wzajemną relację, na płaszczyźnie 

1  Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, http://ptm.rel.pl/files/swii/113- 
(dostęp: 29.05.2020).
2  Konstytucja duszpasterska o Kościele w świece współczesnym Gaudium et spes, http://
ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/141-konsty-
tucja-duszpasterska-o-kosciele-w-swiecie-wspolczesnym-gaudium-et-spes.html (dostęp: 
31.05.2020).
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zarządzania Kościołem w kontekście zarówno dyscypliny jak i na-
uczania. Z zauważaniem nieprawidłowości obecnie występujących 
w Kościele i zaznaczeniem, że wynikają one najpewniej z niezrozu-
mienia zjawisk. Za hipotezę badawczą przyjmuje się pogląd, iż urząd 
papieża oraz synodalność Kościoła pozostają w koherentnej relacji, 
wspomagając się wzajemnie i porządkując, nie posiadając miejsc 
spornych, jeśli tylko rozumie się je we właściwej hermeneutyce. Dla-
tego najpierw zostaną ukazane te dwie rzeczywistości, na podstawie 
których zostaną wyciągnięte wnioski. Na podstawie tychże zostanie 
ukazany modelowy przykład współpracy papieża oraz synodu. 

Prymat papieski pozostaje najwyższą władzą w całym Koście-
le w wymiarze doczesnym. Prymat ten nadany Piotrowi Apostoło-
wi przez samego Chrystusa Pana trwa w jego następcach. Najpeł-
niej władza ta została usystematyzowana przez Sobór Watykański 
Pierwszy, który mówi o najwyższym zwierzchnictwie Ojca Świę-
tego w aspekcie jurysdykcji oraz nauczania3. Prymat papieski jest 
jurysdykcją, która pochodzi bezpośrednio od Chrystusa Pana. On 
to udzielił go osobie św. Piotra Apostoła, ponieważ tylko wobec Nie-
go mówił o tym, że na Nim zbuduje Kościół (Mt 16, 16–19), a tak-
że zwracał się do Niego powierzając mu swoje owce (J 21, 15–17)4. 
Z tego Chrystusowego ustanowienia wynika również ciągłość pry-
matu Piotra w kolejnych biskupach rzymskich. Chrystus Pan usta-
nowił Piotra głową Kościoła dla zbawczej działalności tej Wspól-
noty, dlatego to działanie musi pozostać nieprzerwanym, gdyż sam 
Kościół z woli Chrystusa ma pozostawać działającym aż do końca 
czasów. Dlatego właśnie, każdemu następcy Piotra udzielany jest 
jego prymat, co implikuje dwa skutki. Po pierwsze Piotr – skała jest 
ciągle obecnym w Kościele i nie porzuca jego steru. Po drugie wszyscy 

3  „Papież”, w: K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 315.
4  Pius IX, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym Pastor Aeternus, p. 5 - 6, 
http://ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-i/261-kon-
stytucja-dogmatyczna-o-kosciele-chrystusowym-pastor-aeternus.html (dostęp: 31.05.2020)
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wierzący powinni włączać się w jedność z Kościołem Rzymskim, ze 
względu na jego pierwszeństwo wynikające z prymatu, a przez to 
Rzym staje się głową dla Kościołów partykularnych na wzór relacji 
Chrystusa do całego Kościoła5.

Warto przytoczyć nauczanie ekumenicznego Soboru Florenc-
kiego, które podaje również Pius IX w konstytucji Pastor Aeternus. 
„Święta Stolica Apostolska oraz biskup rzymski posiadają prymat 
nad całym światem, a biskup Rzymu jest następcą św. Piotra, księcia 
apostołów, i prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła 
oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w osobie 
św. Piotra przekazana została przez Pana naszego Jezusa Chrystusa 
pełna władza pasterzowania, rządzenia i kierowania Kościołem po-
wszechnym, zgodnie z uchwałami soborów powszechnych i świętych 
kanonów”6. Jak widać, w osobie papieża skupia się pełnia władzy. 
Poza aspektem metafizycznym – do którego z oczywistych względów 
nie ma papież dostępu w ujęciu personalnym – sprawuje on władzę 
nad wszystkimi chrześcijanami. Obecnie, jak nietrudno zauważyć, 
prymat papieża w ujęciu dyscyplinarnym odnosi się jedynie do 
chrześcijan pozostających w pełnej łączności z Rzymem. Mimo to, 
jego nauczanie pozostaje z samej jego natury skierowane do wszyst-
kich chrześcijan, ponieważ są oni włączeni w Chrystusa, którego 
Biskup Rzymski pozostaje zastępcą. 

Ponadto, soborowy dokument dość wyraźnie zaznacza status 
prymatu papieża w stosunku do innych form sprawowania władzy 
w Kościele. Wskazuje, iż pozostaje niewłaściwą postawą gotowość 
przedkładania głosu papieża w jakiejś sprawie pod ocenę np. so-
borów ekumenicznych. Pogląd ten wprost nazywany jest przez 
dokument odejściem od prawdy. Takie myślenie w ogólności pod-
sumowuje Pastor Aeternus w ten sposób: „Gdyby zatem ktoś mówił, 

5  Pius IX, Pastor Aeternus, dz. cyt., p. 13–14.
6  Pius IX, Pastor Aeternus, dz. cyt., p. 16.
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że biskup Rzymu posiada tylko urząd nadzorowania lub kierowania, 
a nie pełną i najwyższą władzę jurysdykcji w całym Kościele, nie 
tylko w sprawach wiary i moralności, ale także w sprawach doty-
czących karności i rządzenia Kościołem rozproszonego po całym 
świecie; albo że posiada on tylko większą część, a nie całą pełnię 
tej najwyższej władzy; albo że ta jego władza nie jest zwyczajna  
i bezpośrednia, zarówno w odniesieniu do wszystkich i każdego 
z kościołów, jak również wobec wszystkich i każdego z pasterzy 
i wiernych – niech będzie wyklęty”7. Dokument nie pozostawia złu-
dzeń. Pasterz de facto rządzi Kościołem. Nie przewiduje się odwo-
ływania od jego decyzji, ujmowania go jako kogoś jedynie kierują-
cego czy też zarządzającego wspólnotą, lub dzielącego z kimś swoją 
władze. 

Józef Ratzinger ujmuje to zagadnienie w sposób następujący. 
Po pierwsze zgodnie ze Świętą Tradycją Kościoła, przesłankę o wy-
jątkowej roli Papieża przedstawia on w kontekście biblijnym. Czyni 
to na przykładzie Apostoła Piotra, który pomimo że był niejedno-
krotnie ukazywany we wspólnocie z innymi dwoma apostołami: 
Jakubem i Janem, wciąż pełnił swoją szczególną funkcję, przewo-
dził, wypowiadał się. Co ciekawe, Ratzinger zauważa, że funkcja ta 
nie umniejszała się proporcjonalnie do aktualnej kondycji moralnej 
Piotra, jego osobistej relacji z Jezusem. Obietnice nadane Piotrowi 
wraz z nowym imieniem są obietnicami dotyczącymi nie tylko jego, 
ale całej wspólnoty Kościoła, która przecież będzie przekraczać ży-
cie jego samego, stąd przesłanka o trwaniu prymatu w jego następ-
cach8. Prymat, urząd papieski nie wynika więc z jakiegoś ludzkiego 
nadania, nie jest też tworem wytworzonym w Kościele. Ma boskie 
pochodzenie odnotowane w Piśmie Świętym. Późniejszy Benedykt 

7  Pius IX, Pastor Aaterenus, dz. cyt., p. 24.
8  G. Bachanek, Prymat papieża w ujęciu Józefa Ratzingera, „Warszawskie studia teologicz-
ne”, 18 (2005), s. 169. 
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XVI wskazuje tutaj również na element pewnego wyróżnienia Piotra 
pomiędzy tymi, którzy i tak są wyróżnieni spośród ogółu. 

Kolejnym elementem wynikającym z nauczania Ratzingera na 
temat prymatu, który zasługuje na odnotowanie jest to, iż Ratzin-
ger prymat i jego realizację pojmuje właśnie w perspektywie zna-
ków czasu, aktualnej sytuacji Kościoła. Prymat Piotra pozostaje 
niezmienny w swojej naturze, jednakże forma jego realizacji może 
ulegać pewnym modyfikacjom. Iure divino pozostaje niezmienne, 
natomiast iure ecclesiastico może przeżywać organiczny rozwój, aby 
jak najlepiej przyczyniać się do zbawczej misji Kościoła. Dlatego 
sposób realizacji prymatu pozostaje rzeczą żywą, która nie wynika 
z przesłanek historycznych, na zasadzie trwania w pewnych zaszło-
ściach, ale dostosowuje się do odczytywanych potrzeb ludu Bożego9. 

Wynikową tego jest samo przeznaczenie papieża. Pozostaje on 
tym, który przewodzi Kościołowi, dla dobra Kościoła. Pomimo tego, 
że przywilej jego prymatu może być odczytywany przez niektórych 
teologów jako swego rodzaju zamach na Kościoły Partykularne, 
eklezjalny pluralizm, to Ratzinger wykazuje, że jest zupełnie od-
wrotnie. Papież to gwarant takiego pluralizmu, bogactwa obrządków 
i Kościołów. Papież stojąc na czele Kościoła Rzymskiego przewodzi 
wszystkim Kościołom w wierze i miłości. Staje się dla nich miejscem 
zaczepienia w przekazie nieskażonego depozytu wiary, a także miej-
scem sprawowania Najświętszej Eucharystii, w której uobecniona 
Ofiara Krzyżowa Jezusa Chrystusa nieustannie wskazuje Kościołowi 
na Bożą miłość10. 

Reasumując, Kościołem rządzi papież. Posiada to biblijną pod-
stawę w osobie Św. Piotra, którego Biskup Rzymski pozostaje na-
stępcą. Posługę prymatu papież sprawuje w łączności z całym kole-
gium biskupów. Błędnym było jednak twierdzenie, że papież w jakiś 

9  G. Bachanek, Prymat…, dz. cyt., s. 173. 
10  G. Bachanek, Prymat…, dz. cyt., s. 174.
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sposób dzieli się z nimi władzą, udziela jej, lub coś może w jakiś 
sposób na nią wpłynąć. Prymat papieża pozostaje władzą pełną i od-
noszącą się do wszystkich pozostających z nim w łączności chrze-
ścijan, w aspekcie zarówno jurysdykcji jak i nauczania i sądzenia. 
Za Józefem Ratzingerem trzeba zauważyć, że forma sprawowania 
tej władzy przez papieża nie jest czymś ustanowionym przez Boga, 
w przeciwieństwie do samego pochodzenia tej władzy. Przekładając 
to na rzeczywistość eklezjalną, oznacza to, że papież może w różny 
sposób podchodzić do współpracy z innymi członkami Kościoła, 
udzielając im w pewien sposób jakiejś władzy, jednakże ostatnie 
słowo i rozstrzygnięcie zawsze pozostaje w jego gestii, gdyż to on 
jest podmiotem całości władzy. 

1. Synodalność 
Samo słowo „synod” jest mocno osadzone w czcigodnej Tradycji 
Kościoła. Oznacza bowiem drogę, którą Lud Boży podąża ramię 
w ramię. Jest to odniesienie zarówno do tego, że Chrystus samego 
siebie nazywa drogą (J 14, 6), jak i do nazywania chrześcijan tymi, 
którzy podążają drogą (Dz 9, 2). W nurcie semantycznym należy 
również zwrócić uwagę, że rozróżnienie na sobory i synody wpro-
wadza dopiero nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 198311. 
Tę etymologię przypominał również papież Franciszek, podczas 
swojego wystąpienia z okazji pięćdziesięciolecia Synodu Biskupów. 
Mówi on, że droga synodalna to wspólne kroczenie ku Panu przez 
Biskupa Rzymskiego, wszystkich pasterzy i wiernych12. 

11  MKT, Synodality in life and mission of the Church, p. 2;4, http://www.vatican.va/ro-
man_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html 
(dostęp: 31.05.2020). 
12  Franciszek, Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowie-
nia Synodu Biskupów, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/
synodalnosc_17102015.html (dostęp: 31.05.2020).
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Synod pozostaje przez wieki obecny w rzeczywistości Kościoła. 
Wspólnoty zbierały się, aby w świetle Bożego Słowa, oraz pozostając 
zasłuchanymi w Ducha Świętego, odpowiadać na pytania i problemy, 
jakie stawiała przed nimi codzienność. Synody dotyczyły ogólności 
działania Kościoła, mając na względzie zarówno liturgię, jak i dok-
trynę oraz sprawy kanonicze, czy też pastoralne13. 

W ujęciu tego opracowania trzeba przede wszystkim spojrzeć 
na synod w ujęciu nie Kościołów partykularnych, ale Kościoła po-
wszechnego, którego głową jest Ojciec Święty. Należy to niejako do 
istoty communio synodu. Ponieważ Kościoły partykularne są wy-
pełnieniem serca Kościoła powszechnego, natomiast On uobecnia 
się w nich, manifestuje14. Kolegium biskupów wyraża to poprzez 
ukazanie Biskupa Rzymskiego jako Głowy, która pozostaje potwier-
dzeniem jedności całego Kościoła15. 

W prostych słowach całe zjawisko synodalności oddaje Franci-
szek. Synod pojmuje nie jako słyszenie, ale wsłuchiwanie się w Ko-
ściół. Słuchanie odbywające się w Nim, w celu wzajemnej nauki, 
wzrastania, wzajemnego przenikania się łaską udzielaną różnym 
ludziom16. Ojciec Święty zauważa też, że synodalność posiada 
strukturę wschodzącą. Pasterze wsłuchują się w głos wierzących, 
a Biskup Rzymski przewodząc im z tego głosu wybiera to, co jest 
właściwie potrzebne dla pożytku całego Kościoła17. Zauważalne jest 

13  MKT, Synodality in life and mission of the Church, p. 4, http://www.vatican.va/roman_
curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html (dostęp: 
31.05.2020).
14  MKT, Synodality…, dz. cyt., p.59. 
15  MKT, Synodality…, dz. cyt., p. 94. 
16  Franciszek, Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowie-
nia Synodu Biskupów, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/
synodalnosc_17102015.html (dostęp: 31.05.2020).
17  Franciszek, Przemówienie…, dz. cyt.
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zatem, że nie jest to demokratyzacja Kościoła, ale wzajemne wsłu-
chiwanie się w siebie, poddane ścisłej hierarchii, uporządkowane. 

Następca Benedykta XVI wskazuje, że pomimo pozornej 
prostoty, przedstawionego powyżej sposobu działania, zawiera on 
pewne niebezpieczeństwo, które zostanie poddane egzemplifikacji 
w dalszej części. Papież przestrzega mianowicie przed „parlamenty-
zacją” działania Kościoła. Debatowanie nad kierunkiem, w którym 
ma zmierzać Kościół, nie może opierać się w żadnej mierze na ukła-
dzie wzajemnych korzyści, przegłosowaniu czegoś, czy też ustaleniu 
na bazie na przykład badań socjologicznych tego, co miałoby być 
najlepsze. Synod to synergia z Duchem Świętym, mająca za zadanie 
wieść prym we właściwej tożsamości Kościoła i działalności ewan-
gelizującej18. 

Według Franciszka, Kościół postrzegający siebie przez prymat 
synodalności jest tym, czego w obecnych czasach Bóg oczekuje od 
Kościoła. W szerszej perspektywie tyczy się to większości obecnie 
przedsięwziętych w Kościele działań, włączając w nie nawet dialog 
ekumeniczny, w czym Franciszek powołuje się na myślenie swoich 
poprzedników: Jana Pawła II, Benedykta XVII i Pawła VI19. 

Synodalność zostaje więc w sposób uporządkowany przedsta-
wiona przez obecnie panującego Papieża. Jego nauczanie na jej te-
mat może być uznane za kompilację, oddającą to co niezbędne bez 
wchodzenia w zbędne dywagacje. Papież – za Soborem oraz przy-
toczonym dokumentem Międzynarodowej Komisji Teologicznej – 
zauważa, że synodalność jest obecna w Kościele od zawsze. Staje 
się ona rzeczywistością, w której Wspólnota Kościoła, niejako sama 

18  Franciszek, https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-09/papiez-franciszek-
-droga-synodalna-nie-parlament.html (dostęp: 31.05.2020).
19  Franciszek, Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowie-
nia Synodu Biskupów, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/
synodalnosc_17102015.html (dostęp: 31.05.2020).
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się bada, wsłuchuje się w siebie. Kościół to wtedy zarówno przed-
miot jak i podmiot refleksji. Wszystkie stany Kościoła wypowiadają 
swój głos, który oświecony Duchem Świętym, oraz interpretowany 
w świetle Objawienia, staje się przyczyną do wprowadzenia konkret-
nych działań dla kolegium biskupów, działających sub Petro et cum 
Petro – z Papieżem, ale i pod jego przewodnictwem. 

2. Wzajemna relacja prymatu i synodalności
Jak zauważa Alfonso Ruoco, wzajemną relację wszystkich biskupów 
należy rozpatrywać w dynamizmie zasady communio. Ich wspólnota 
nie wynika jednak z jakichś subiektywnych cech właściwych wszyst-
kim biskupom, takich jak np. spojrzenie na teologię czy podejście 
duszpasterskie. To byłoby wręcz niemożliwe. Zasadza się ono na 
wspólnej wszystkim biskupom posłudze sprawowania sakramentów 
oraz głoszenia Słowa, w których obiektywnie działa sam Jezus Chry-
stus. Przez to sam Biskup Rzymski również wlicza się w to biskupie 
kolegium. Jest on w nim jednak kimś więcej. To na nim zasadza się 
obiektywna jedność, pozwalająca uniknąć sytuacji, w której praw-
da miałaby być w jakiś sposób subiektywnie przekazywana przez 
jednego biskupa, lub też pojawiała się na zasadzie umowy między 
biskupami, rodzaju porozumienia20. 

Spoglądając w ten sposób na wzajemną zależność Papieża i ca-
łego kolegium biskupów, nie jest trudnym zauważyć, że posługa bi-
skupa musi być sprawowana w jedności z Papieżem, z kolei on musi 
sprawować ją w jedności z biskupami. Natura tych posług niejako 
w sposób automatyczny wskazuje na ich synodalność, ponieważ 
wszystko odbywa się nie poza kolegium biskupów, ale w nim21. 

20  A. Ruoco, Posługa piotrowa a synodalność, „Communio” (1991), nr 6, s. 102–103.
21  A. Ruoco, Posługa…, dz. cyt., s. 104
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Warto również przytoczyć myśl Józefa Ratzingera na temat wza-
jemnej relacji papieża oraz synodu. Nie jest to dla niego „minisobór”, 
ale nieustanny wewnętrzny dialog Kościoła. Przede wszystkim jest 
to miejsce wymiany informacji pomiędzy biskupami, nie bazujące 
jednak na tanim nowinkarstwie, które jest przecież ogólnodostęp-
nym, ale na wzajemnym wsłuchiwaniu się w siebie, poznawaniu 
i zaradzaniu pojawiającym się problemom. Ma to na celu zmierza-
nie ku ciągłej Prawdzie Wiary i odrzucanie tego, co wciąż subiek-
tywne i od niej oddalone. Nietrudno wysnuć wraz z Ratzingerem 
wniosek, że relacja Synodu i Papieża pozostaje relacją wzajemnego 
zasłuchania się. Autor używa tutaj również terminu „wspólnej dro-
gi”, na której Kościół pod przewodnictwem Papieża, koryguje się 
wzajemnie i zmierza ku Prawdzie. Nie jest to więc przeciwstawienie 
pewnego centrum ogółowi, ale przyjęcie drogi Ewangelii, aby coraz 
lepiej zmierzać ku zbawieniu dusz. Ergo, papież i biskupi trwają tu 
w relacji wzajemnego zasłuchania się w siebie i mając na względzie 
zbawczy charakter działań wspólnoty Kościoła, wciąż ją nań nakie-
rowują.22

Reasumując, Papież i synodalność są obecni w Kościele nie-
malże od samego Jego początku. Są to rzeczywistości wyrastające 
z samego Objawienia oraz w jakiś sposób konstytuujące Kościół jako 
wspólnotę wierzących pod przewodnictwem pasterzy z Biskupem 
Rzymskim na czele, a jednak wciąż zasłuchaną we wszystkie z jego 
członków, aby na nowo stawać się autentycznym, odnowionym – 
Ecclesia semper reformata. Aby uniknąć sytuacji pojmowania syno-
dalności jako roszczeniowego odpowiadania na potrzeby poszcze-
gólnych ludzi, wszystko musi zamykać się na decyzji Papieża – jako 
najwyższego zwierzchnika, Wikariusza Chrystusowego – która jest 
nieodwołalna i musi być przyjmowana z wiarą, jako decyzja podjęta 
w głębokiej współpracy z Duchem Świętym. Tak więc, aby właściwie 

22  J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VIII/1, Lublin 2013, s. 523.

28
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pojąć relacje Papieża oraz synodalności w pewnym zwieńczeniu, 
można się odwołać do jednego z tytułów papieskich, mianowicie 
Pontifex Maximus – Wielki Budowniczy Mostów. Papież pozostaje 
architektem, budowniczym mostu Kościoła, synodalność jest w tym 
obrazie jego bardzo ważnym narzędziem. Papież wykorzystuje do-
radztwo ciała jakim jest synod, podobnie jak główny architekt ra-
dzi się innych budowniczych. Jest on więc sam odpowiedzialny za 
budowlę, z drugiej strony ma niezbędne narzędzia, aby ta budowla 
służyła właściwemu celowi. Przekładając to na język teologicznie 
bardziej dosłowny, Papież sam kieruje Kościołem, ale nie jest w nim 
nigdy samotny, ponieważ tworzy on communio wraz z biskupami, 
we wzajemnym uznawaniu siebie i oddaniu się posłudze sakramen-
tów oraz Słowa. Synod pozwala papieżowi wsłuchiwać się w głoś 
Kościoła, coraz lepiej go odczytywać. Warto również zwrócić uwagę 
na fakt, że Papież pozostaje spójnikiem nie tylko jedności w kwestii 
jurysdykcji, ale również teologii, spojrzenia na Kościół w taki spo-
sób, aby każdy został wysłuchany, a przy tym Kościół nie zboczył na 
drogę subiektywizmu, czy też relatywizmu, ale wciąż podążał Drogą, 
którą jest Jezus. 

28
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Dominik Truchan SDS

Nowe ruchy w Kościele: znak 
synodalności?

Nowe ruchy w Kościele stanowią przejaw jego żywotności i stałe-
go aktualizowania wobec zmieniającego się świata. Kościół, będą-
cy mistycznym ciałem Chrystusa, składa się z wyznawców, który-
mi są wszyscy ochrzczeni. Oni poprzez swoje życie są zobowiązani 
do świadczenia o Chrystusie i Jego ewangelii. Człowiek jako istota 
społeczna ze swej natury dąży do tworzenia więzi z innymi ludźmi. 
Takie zjawisko można zaobserwować także na płaszczyźnie religijnej. 
Polega ono na tworzeniu się grup, których członkowie są połącze-
ni wspólną wizją modlitwy, stylu życia bądź poczuciem szczególnej 
misji. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na 
pytania o nowe ruchy kościelne. Czym one właściwie są i jaką pełnią 
rolę? Jak można ocenić ich znaczenie i stosunek wobec synodalności 
Kościoła?

Powstawanie nowych ruchów w Kościele Rzymskokatolickim 
nie jest niczym nowym. Na przestrzeni wieków wierni zakładali róż-
ne grupy, mające na celu pogłębienie życia wiarą i realizację jakiejś 
misji, która przyświecała założycielowi. Opatrzne rozumienie ewan-
gelii i prawd wiary spowodowało niestety, że wiele takich ruchów było 
heretyckich i często prowadziło do odłączenia się od wspólnoty Ko-
ścioła. Większość powstała jednak z miłości do Chrystusa i Kościoła, 
stanowiąc odpowiedź na natchnienie Ducha Świętego do rozpoczęcia 
jakiejś inicjatywy. Rozpoczynając refleksję nad nowymi ruchami ko-
ścielnymi, w kontekście synodalności Kościoła, dobrze jest uściślić 
czym są owe ruchy i jakie są ich rodzaje, oraz co to jest synodalność. 
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 Zagadnieniu synodalności został poświęcony dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej opublikowany 2 marca 
2018 roku: „Synodalność w życiu i misji Kościoła”. Zaraz na po-
czątku dokument ten porządkuje terminologię, która często jest 
używana zamiennie, podczas gdy są to słowa o bliskim, ale róż-
nym znaczeniu. Słowo „synod” jest starożytnym terminem, któ-
rego znaczenie nawiązuje do Objawienia. Pochodzi ono z języka 
greckiego i składa się z przyimka „συν – z” i rzeczownika „όδός 
– ścieżka”. Można je przetłumaczyć jako znak wskazujący drogę, 
po której Lud Boży idzie razem. Nie sposób nie dostrzec tu ana-
logii do Jezusa Chrystusa, który mówi sam o sobie, że jest „drogą, 
prawdą i życiem”(J 14, 6) oraz do faktu, że chrześcijanie pierwot-
nie byli nazywani wyznawcami Drogi1. Św. Jan Chryzostom pisze, 
że Kościół bierze swoją nazwę od sformułowania, które oznacza 
„chodzić razem – σύνοδος”.   Kościół jest dla niego zgromadzeniem 
zwołanym, które niczym zgrany chór dziękuje Bogu i oddaje mu 
cześć2. Od pierwszych wieków słowo „synod” ma szczególne 
znaczenie – w odniesieniu do zgromadzeń kościelnych zwoływa-
nych na różnych poziomach (diecezjalnym, prowincjalnym, regio-
nalnym, patriarchalnym lub powszechnym) – w celu rozeznania 
w świetle Słowa Bożego tego, co Bóg mówi do swojego Kościoła. 
Poprzez wsłuchiwanie się w Ducha Świętego, synod odpowiada 
na pytania doktrynalne, liturgiczne, kanoniczne i duszpasterskie, 
które wynikają ze zmian następujących w świecie. Grecki σύνοδος 
jest tłumaczony na łacinę jako synodus lub concilium. Chociaż źró-
dła słów „synod” i „sobór” są różne, ich znaczenie jest podobne. 
W Kościele Katolickim rozróżnienie między ich używaniem jest 
niedawne. Sobór Watykański II w swoich dokumentach używa ich 

1  Do czego nawiązują pewne ruchy jak Neokatechumenat czy Ruch Światło-Życie. 
2 Zob. International Theological Commision, Synodality in the life and mission of the 
church, p. 3, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/
rc_cti_20180302_sinodalita_en.html#_edn6 (dostęp: 29.05.2020).
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zamiennie. Dokładną klasyfikację wprowadził Kodeks Prawa Ka-
nonicznego promulgowany w 1983 roku, który rozróżnia między 
synodem biskupim, plenarnym lub prowincjonalnym a soborem 
powszechnym3.

W literaturze teologicznej ostatnich dziesięcioleci pojawił się 
neologizm, a dokładniej rzeczownik „synodalność”, rozumiany jako 
konstytutywny wymiar Kościoła. Choć synodalność nie jest wyraź-
nie określona – jako termin lub koncepcja – w nauczaniu Soboru 
Watykańskiego II, to można powiedzieć, że stanowi sedno dzieła od-
nowy, do którego sobór zachęcał. Wspólna godność i misja wszyst-
kich ochrzczonych – którzy korzystając z różnorodności i uporząd-
kowanego bogactwa charyzmatów, powołania i posługi – stanowi 
o prawie, a nawet obowiązku współodpowiedzialności i współde-
cyzyjności, przy zachowaniu i poszanowaniu hierarchicznej struk-
tury Kościoła. W tym kontekście synodalność jest swoistym modus 
vivendi et operandi Kościoła4. 

Wspomniane poszanowanie hierarchiczności to kolegialność 
w Kościele. Podczas gdy pojęcie synodalności odnosi się do zaan-
gażowania i udziału całego Ludu Bożego w życiu i misji Kościo-
ła, to pojęcie kolegialności określa znaczenie teologiczne i formę 
sprawowania posługi biskupiej oraz komunię między wspólnotami 
lokalnymi a sercem Kościoła Chrystusowego, która jest realizowa-
na poprzez hierarchiczną komunię Kolegium Biskupów z Biskupem 
Rzymu. Kolegialność jest zatem formą, w której synodalność ob-
jawia się i urzeczywistnia poprzez posługę biskupów na poziomie 
wspólnoty Kościołów lokalnych i na poziomie komunii wszystkich 
Kościołów w Kościele Powszechnym5. 

3  Zob. ITC, Synodality…, dz. cyt., p. 4.
4  Tamże, p. 5–6.
5  Zob. International Theological Commision, Synodality in the life and mission of the 
church, p. 7.
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Czym zatem są ruchy kościelne? Ks. Adam Skreczko definiu-
je je tak: „ruchy religijne to zbiorowości o dość zwartej strukturze, 
wymagające od swoich uczestników większego zaangażowania i wy-
raźnego określenia tożsamości religijnej, co wiąże się z pewną wy-
łącznością w tej dziedzinie”6. Proponuje on także trzy kryteria, które 
pozwolą stwierdzić czy dana organizacja jest ruchem religijnym. 
Pierwsze to zdolność do udzielenia odpowiedzi na pytania o rzeczy 
ostateczne, sens istnienia człowieka oraz o zbawienie. Drugie kryte-
rium to warunek wiary w Boga, który nie jest poznawalny tylko za 
pomocą zmysłów, ale z którym można nawiązać relację poprzez mo-
dlitwę czy też kontemplację. Ostatnim warunkiem jest posiadanie 
rytów i obrzędów, dzięki którym jest możliwe zbawienie człowie-
ka. Liturgia ma oddawać chwałę Bogu oraz dokonywać przebłagań 
i wyrażać prośby zanoszone przez wiernych. Istotną cechą ruchów 
religijnych jest najmniejsza obecność elementów biurokratycznych 
i organizacyjnych, które to będą właściwe dla np. stowarzyszeń. 
Ks. Skreczko zauważa, że: „Ważnym elementem ich atrakcyjności 
jest akcentowanie wychowania religijnego, swobody wstąpienia bądź 
wystąpienia z ruchu oraz brak więzów organizacyjnych. Mimo że 
brak jakiegokolwiek przymusu organizacyjnego w ruchach sprawia, 
że nie zapewniają większej stabilności dla działalności apostolskiej, 
to jednak są ważnymi siłami przemian, kształtującymi nowe środo-
wiska chrześcijańskie, o ile są mocno zintegrowane z życiem Kościo-
ła”7. Warto już tutaj zauważyć, iż pewne ruchy będą cechować się 
dość jasną strukturą organizacyjną oraz pewną ścieżką formacji, 
które to sprawiają, że ich działalność apostolska będzie efektywna. 
Do definicji tego czym jest ruch kościelny ostrożniej podchodzi ks. 
Grzegorz Bachanek. Pisze on tak: „ruchy wywodzą się zazwyczaj 

6  A. Skreczko, Zrzeszenia eklezjalne jako pomoc życia wiarą, „Rocznik Teologii Katolickiej” 
10 (2011), s. 132–133
7  Tamże, s. 132–133.
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od charyzmatycznego przywódcy, istnieją w konkretnych wspól-
notach, chcą żyć całą Ewangelią, trwają w wierze Kościoła, trwają 
w łączności z biskupami i papieżem, głoszą Ewangelię przez słowa 
i miłość, opierają się na głębokim, osobistym spotkaniu z Chrystu-
sem”8. Ta krótka charakterystyka pozwala stwierdzić, że ruch nie ma 
na celu stania się sformalizowaną strukturą, a priorytety są bardziej 
duchowe. Pewien kształt jaki przybiera każdy z ruchów wynika 
z działania Ducha Świętego i ma na celu zrealizować charyzmat 
poprzez jak najmniejsze skupienie się na rzeczach doczesnych9. 

Rzeczą charakterystyczną dla nowych ruchów religijnych 
jest fakt, iż najczęściej są to oddolne inicjatywy osób świeckich, 
w głównej mierze do osób tego stanu adresowane. O zrzeszeniach 
laikatu pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej adhortacji apo-
stolskiej Christifideles laici. W czasach współczesnych „zjawisko 
zrzeszania się katolików świeckich ożywiło się i przybrało charak-
ter szczególnie zróżnicowany”. W Kościele powstało wiele bractw, 
trzecich zakonów i stowarzyszeń, jednak „niezwykłe ożywienie 
w tej dziedzinie nastąpiło w czasach najnowszych, kiedy to po-
wstały i rozszerzyły się liczne i bardzo zróżnicowane formy zrze-
szeń: stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy”. Papież Jan Pa-
weł II pisze, że można „mówić o nowej epoce zrzeszeń katolików 
świeckich”. Pomimo wyraźnych różnic w zrzeszeniach laikatu, da 
się dostrzec powszechną i głęboką zbieżność celu, „który je oży-
wia, a którym jest odpowiedzialne uczestnictwo w misji Kościoła 
głoszącego Ewangelię Chrystusa jako źródło ludzkiej nadziei i od-
nowy społecznej”10.

8  G. Bachanek, Ruchy kościelne w perspektywie teologicznej Josepha Ratzingera, „Warszaw-
skie Studia Teologiczne” 23 (2010), nr 1, s. 284
9  Tamże, s. 284.
10  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Watykan 30.12.1988, 31.
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Nowe ruchy kościelne są miejscem, w którym jest duża przestrzeń 
dla młodych, poszukujących swojego miejsca w Kościele. Pisze 
o tym papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Christus 
vivit!: „Rozprzestrzenianie się i rozwój stowarzyszeń oraz ruchów 
o charakterze przeważnie młodzieżowym można interpretować jako 
działanie Ducha, który otwiera nowe drogi. Trzeba jednak pogłębić 
ich udział w ogólnym duszpasterstwie całego Kościoła. Konieczna 
jest także większa komunia między nimi w ramach lepszej koordy-
nacji działań. Chociaż nie zawsze łatwo zbliżyć się do młodzieży, 
to rozwijamy się w dwóch aspektach: świadomości, że ewangelizuje 
ją cała wspólnota, oraz pilnej konieczności, by młodzi odgrywali 
w większym stopniu czynną rolę w propozycjach duszpasterskich”11.

W refleksji nad rolą nowych ruchów religijnych i ich odnie-
sieniem do synodalności, należy uwzględnić głos najwybitniejsze-
go teologa ostatnich dekad, Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. 
W wielu książkach i artykułach pochylał się on nad tymi zagadnie-
niami, co wnikliwie przeanalizował ks. Grzegorz Bachanek. Według 
Ratzingera ruchy odgrywają ważną rolę wobec sekularyzacji, ma-
lejącej liczby wyznawców w Europie czy istnienia w Azji Kościoła 
będącego mniejszością. Zapał misyjny ruchów może stać się iskrą 
zapalającą chrześcijan do ewangelizowania. Ruchy kościelne są 
przykładami szukania okoliczności sprzyjających głoszeniu i przyj-
mowaniu wiary chrześcijańskiej. Obecnie wierni poszukują swojej 
tożsamości. Nie wystarcza im ogólnikowe nazywanie się katolikiem. 
Poszukują oni grup, w których będą mogli spotkać się z osobami 
podobnie myślącymi, mającymi tożsame potrzeby. „Ruchy kościel-
ne zapewniają zdecydowaną tożsamość wynikającą z radosnego do-
świadczenia Bożej prawdy. Tchną duchem rodzinności, pozwalają 
odnaleźć dom, w którym wierzący czują się braćmi”12.

11  Franciszek, Adhortacja apostolska Christus vivit!, 25.03.2019, 202.
12  G. Bachanek, Ruchy kościelne w perspektywie teologicznej Josepha Ratzingera, dz. cyt., 
s. 287.
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Na przykładzie trzech popularnych i jednych z większych ru-
chów można zobaczyć ich stosunek do synodalności. Pierwszy ruch 
to Droga Neokatechumenalna założona w 1964 roku w Madrycie 
przez Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Ruch ten odwołuje się 
do odkrycia znaczenia sakramentu chrztu w życiu chrześcijanina. 
Ponieważ chrzest jest sakramentem, który przyjmuje się raz w ży-
ciu, dlatego w nazwie ruchu jest przedrostek „neo”, aby odróżnić 
członków drogi, którzy są chrześcijanami od katechumenów, którzy 
dopiero przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu. Działal-
ność ruchu opiera się na funkcjonowaniu małych grup, które po-
wstają w parafiach. Neokatechumenat nie jest stowarzyszeniem czy 
ruchem tylko w znaczeniu organizacyjnym. Jego istotą jest program 
formacyjny, który trwa przez całe życie i ma na celu pogłębić życie 
wiarą i doprowadzić do świadczenia o niej. Ruch ten ma trzy fun-
damenty: słowo Boże, liturgia i wspólnota. Funkcjonowanie Drogi 
Neokatechumenalnej wielokrotnie wzbudzało wątpliwości, szczegól-
nie jeśli chodzi o sposób celebracji Eucharystii. Stolica Apostolska, 
po przebadaniu działalności ruchu i jego statutów, zatwierdziła je 
w 2008 roku. Droga Neokatechumenalna jest przykładem nowego 
ruchu, który jest przejawem synodalności w Kościele. W jedności 
z Papieżem, biskupami i proboszczami realizuje swoje założenia. 
Wielkim wkładem Neokatechumenatu są misje, na które wyjeżdżają 
całe rodziny, a także międzynarodowe seminaria Redemtoris Mater, 
przygotowujące do kapłaństwa seminarzystów związanych z tym ru-
chem. Rolę tego ruchu doceniali papieże począwszy od Pawła VI, aż 
do obecnego papieża Franciszka13. Benedykt XVI, podczas swojego 
przemówienia w Watykanie, powiedział do Drogi Neokatechume-
nalnej: „Wraz z tymi kościelnymi pieczęciami Pan dziś potwierdza 
i powierza wam na nowo to cenne narzędzie jakim jest Droga, aby-
ście mogli w synowskim posłuszeństwie wobec Stolicy Apostolskiej 

13  Droga Neokatechumenalna, https://archwwa.pl/wspolnota/droga-neokatechumenalna/ 
(dostęp: 1.06.2020).
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i pasterzy Kościoła, z nowym entuzjazmem i zapałem przyczyniać 
się do radykalnego i radosnego odkrycia daru Chrztu i wnieść swój 
oryginalny wkład w sprawę nowej ewangelizacji”14. 

 Drugi przykład na skalę światową to Międzynarodowa Służ-
ba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (CHARIS). Ruch ten po-
wstał z inicjatywy papieża Franciszka w 2017 roku, aby uporządko-
wać działające na całym świecie grupy Odnowy w Duchu Świętym. 
Nie jest to ruch mający na celu unifikację działalności odnów 
w różnych krajach i diecezjach, ale troskę o wierność Kościołowi 
i Jego nauczaniu. Różne grupy Odnowy w Duchu Świętym niestety 
często ulegały protestantyzacji, a nawet odłączały się od Kościoła 
Katolickiego. Cel CHARIS został jasno określony w statutach za-
twierdzonych przez Stolicę Apostolską. „Międzynarodowa Służba 
Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, znana także jako CHARIS, 
jest międzynarodowym ciałem służebnym dla wszelkich form wyra-
zu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, strumienia łaski, którego 
pojawienie się w Kościele katolickim w roku 1967 nastąpiło jako 
owoc Soboru Watykańskiego II. Wszystkie formy wyrazu Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej posiadają jako wspólne doświadczenie 
owoców Pięćdziesiątnicy poprzez wylanie darów duchowych, na-
zwane chrztem w Duchu Świętym, zawierające w sobie osobiste spo-
tkanie z Jezusem Chrystusem jako Zbawicielem, otwartość na Słowo 
Boże, posługę charyzmatami i ewangelizację w wiernej służbie Ko-
ściołowi. CHARIS propaguje i umacnia jedność pomiędzy wszel-
kimi rzeczywistościami charyzmatycznymi, rozbudzając poczucie 
istnienia światowej rodziny Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej”15. 
Co istotne ruch ten nie sprawuje jurysdykcji nad grupami do niego 

14  Benedykt XVI zachęca neokatechumenat do pogłębiania jedności z biskupami, https://
ekai.pl/benedykt-xvi-zacheca-neokatechumenat-do-poglebiania-jednosci-z-biskupami/ 
(dostęp: 1.06.2020).
15  Statuty CHARIS, 1. Art.1 § 1, https://charis.info.pl/sluzba-charis-statuty/ (dostęp: 
2.06.2020).
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przynależącymi. Ta pozostaje w rękach odpowiedniej władzy ko-
ścielnej. 

Trzeci ruch to inicjatywa powstała w Polsce dzięki ks. Francisz-
kowi Blachnickiemu. Ruch Światło-Życie, zwany oazą, jest jednym 
z ruchów odnowy Kościoła opartym na nauczaniu Soboru Waty-
kańskiego II. Przez formację ruch ten kształtuje chrześcijan i służy 
odnowie Kościoła przez zakładanie wielu wspólnot tworzących osta-
tecznie parafię. To m.in. oaza dzieci i młodzieży, domowy kościół 
czy też krucjata wyzwolenia człowieka. Ich członkowie – poprzez 
zaangażowanie się w różne diakonie (grupy posługujące) – dzielą 
się świadectwem swojej wiary. Wyraźnym przejawem synodalności 
jest struktura ruchu analogiczna do struktury Kościoła. „Na szczeblu 
kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy kra-
jowi, diecezjalni i parafialni. Odpowiedzialność za Ruch podejmują 
zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają 
rolę moderatorów, a nienależący do niego – opiekunów. Spoczywa 
na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu 
i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym”16.

Doświadczenie spotkania z ruchami odnowy takimi jak: Neo-
katechumenat, Odnowa w Duchu Świętym, Comunione e Liberazio-
ne, Focolarini czy w Polsce – Ruch Światło-Życie pozwala stwier-
dzić, że działanie Ducha Świętego prowadzi do przeżywania wiary 
jako daru, którym człowiek chce się dzielić i sprawia mu to radość. 
„Rzeczywistość ruchów zachęca do wdzięczności za działanie Ducha 
Świętego w Kościele, ubogacającego Kościół swoimi darami, czy-
niącego go na nowo młodym, wdzięczności za ludzi poddających 
się działaniu Ducha, wdzięczności za biskupów, za ich otwartość 
i stawianie wymagań. W spotkaniu z kościelnymi ruchami naszych 
czasów doświadczamy wielkiej radości. Katolicyzm jest darem, ce-
chuje go różnorodność, duchowa witalność, bogactwo oddolnych 

16  O Ruchu Światło-Życie, http://wroclaw.oaza.pl/o-nas/o-ruchu/ (dostęp: 2.06.2020).
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inicjatyw”17. Ruchy te są też miejscami, gdzie wiele osób rozeznało 
powołanie do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. W oce-
nie papieża emeryta działalność ruchów jest jednym z pozytywnych 
owoców Soboru Watykańskiego II18. 

Oprócz zaznaczonej już pozytywnej roli ruchów w Kościele 
Rzymskokatolickim nie można nie wspomnieć o wątpliwościach, 
które pojawiają się wobec ich działalności. Wśród niebezpiecznych 
tendencji należy uwypuklić: dążenie do wyłączności, zamykania się, 
jednostronne akcentowanie pewnych elementów, próby upodabnia-
nia Kościoła lokalnego do własnej formy życia i działania, niezdol-
ność włączania się w życie Kościoła miejscowego. Członkowie i lide-
rzy ruchów powinni pamiętać, że Ewangelii nie głosi się „przemocą 
ale przekonywaniem, które rodzi się dzięki świadectwu popartemu 
miłością do Pana”19. Niewątpliwie ruchy nie mogą uniknąć pewnej 
formalizacji wewnątrz struktur Kościoła. Nie ma ona na celu od-
bierać wiernym tożsamości, ale stanowić gwarant wierności nauce 
Kościoła. Choć ogranicza ona dynamizm, to przyczynia się do zin-
tegrowania ruchu z Kościołem w parafii i diecezji. Całe szczęście 
„dzisiaj ruchy takie jak neokatechumenat czy odnowa charyzmatycz-
na stopniowo zaczynają rozumieć znaczenie tych prawnych reguł”20. 
Remedium na pokusy niezależności „jest poddanie się wychowaniu 
przez Ducha Świętego i przez władzę kościelną, wzrastanie w bez-
interesowności, unikanie organizacyjnego przerostu i jednolitości 
form, dostrzeżenie zapału i wiary ludzi a nie przekreślanie ich za-
rzutem fundamentalizmu”21. Problemem duszpasterskim mniej-
szych wspólnot jest brak kapłanów, którzy byliby w stanie podjąć 

17  O Ruchu…, dz. cyt., s. 283.
18  Zob. G. Bachanek, Ruchy kościelne w perspektywie teologicznej Josepha Ratzingera, dz. 
cyt., s. 282–284. 
19  Zob. tamże, s. 289.
20  Zob. tamże s. 290.
21  Tamże.
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się holistycznej opieki nad danym ruchem, a także indywidualne 
ambicje poszczególnych członków, którzy przechodzą ze wspólnoty 
do wspólnoty, nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca22. 

Podsumowując, ruchy kościelne są darem Ducha Świętego dla 
Kościoła, dlatego nie powinno się przeciwstawiać zagadnień chary-
zmatu i instytucjonalności. Ruchy mają uniwersalistyczny i misyjny 
charakter. Konieczne jest także zdecydowane promowanie zasady 
koegzystencji między darem hierarchicznym a darem charyzma-
tycznym w Kościele, w oparciu o nauczanie Soboru Watykańskie-
go II. Oznacza to zaangażowanie wspólnot konsekrowanych kobiet 
i mężczyzn, ruchów i nowych wspólnot kościelnych. Wszystkie te, 
z których wiele zostało zainspirowanych charyzmatami udzielo-
nymi przez Ducha Świętego dla odnowienia życia i misji Kościoła, 
mogą oferować cenne doświadczenie podejścia synodalnego w życiu, 
a także dać bodźce do odkrywania nowych metod ewangelizacji23. 
Poprzez wierność Kościołowi, niealienowanie się tylko włączanie 
w życie Kościoła lokalnego, nowe ruchy kościelne mogą stanowić 
wspaniałe uzupełnienie i wsparcie na wspólnym podążaniu drogą 
wiary, a więc być znakiem synodalności. Znak ten wskazuje drogę, 
po której kroczą wierzący do zbawienia. Choć idą jedną z wielu dróg 
to wspólnym ich mianownikiem jest zatwierdzenie przez Kościół, 
posłuszeństwo władzy kościelnej oraz chrystocentryzm. Nowe ruchy 
są znakiem synodalności, rozumianej jako różnorodność w jedności, 
należąc nie do Pawła, Apollosa czy innych, ale do Chrystusa, który 
jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca.

22  Zob. tamże, s. 289–291.
23  zob. International Theological Commision, Synodality in the life and mission of the 
church, Watykan 2.03.2018, nr 74.
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Kl. Konrad Nowak SDS

Synodalność jako droga, 
której Bóg oczekuje od Kościoła 

w III tysiącleciu

„Droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła 
trzeciego tysiąclecia”1 – słowa te, zawarte przez papieża Franciszka 
w przemówieniu podczas uroczystości upamiętniającej 50. roczni-
cę ustanowienia przez św. Pawła VI Synodu Biskupów, wzbudziły 
wzbudziły wiele kontrowersji w środowisku Kościoła katolickie-
go, dając początek burzliwej dyskusji dotyczącej rozumienia istoty 
synodalności. Wśród licznych głosów krytyki dominującym stał 
się zarzut co do tego, że wypowiadając je, ojciec święty wymierzył 
niemal samobójczy cios w instytucję papieskiego prymatu, pro-
mując wizję demokratyzacji Kościoła, w której znaczenie następcy 
św. Piotra ustępowałoby roli spełnianej przez kolegium biskupów, 
a w skrajnych przypadkach – także zdaniu większości wierzących, 
które może ulegać wpływom mody i ducha świata, podważając tym 
samym nauczanie i jedność Kościoła2. Co jednak naprawdę kryje się 

1  Franciszek, „Synodalność” konstytutywnym wymiarem Kościoła. Przemówienie podczas 
uroczystości upamiętniającej 50. Rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 17 X 2015, https://
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html 
(dostęp: 27.05.2020). 
2  Por. J. A. Ureta, Synodalność i władza papieska, https://www.pch24.pl/synodalnosc-i-
-wladza-papieska,66709,pch.html (dostęp: 27.05.2020); S. Tasiemski, Kwestia „synodalności” 
dzieli uczestników Synodu, https://ekai.pl/kwestia-synodalnosci-dzieli-uczestnikow-syno-
du [dostęp: 27.05.2020]; P. Relich, Kard. Burke: Synodalność sugeruje jakiś nowy „kościół”, 
gdzie zniszczy się autorytet papieża, https://www.pch24.pl/kard--burke--synodalnosc-su-
geruje-jakis-nowy-kosciol--gdzie-zniszczy-sie-autorytet-papieza,64600,i.html (dostęp: 
27.05.2020).
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za powyższym stwierdzeniem? Czy zostało ono odczytane we wła-
ściwy sposób? Czy rzeczywiście oznacza to, że w trzecim tysiącleciu 
chrześcijaństwa czeka nas jakiś rewolucyjny zwrot w zarządzaniu 
Kościołem? 

Punktem wyjścia dla refleksji, której podjęcie umożliwi udzie-
lenie odpowiedzi na postawione pytania, musi być wyjaśnienie 
pewnych kluczowych dla omawianego zagadnienia pojęć. Aby móc 
we właściwy sposób zinterpretować sens słów papieża o synodal-
ności, najpierw należy bowiem zdefiniować samo pojęcie synodu, 
stanowiące jego źródłosłów. Zakorzenione głęboko w Tradycji Ko-
ścioła greckie słowo συνόδός, złożone z przedrostka συν (z) oraz 
rzeczownika όδός (droga), oznacza drogę, którą podążają wspól-
nie członkowie Ludu Bożego. Pełne znaczenie termin ten zyskuje 
w świetle słów Jezusa, który samego siebie nazwał „drogą i prawdą, 
i życiem” (J 14, 6)3. Nie powinno więc dziwić, że słowo „synod” 
w starożytnej grece bywało stosowane jako synonim wspólnoty Ko-
ścioła4. 

Łacińskie odpowiedniki greckiego słowa συνόδός to syno-
dus oraz concilium. W znaczeniu świeckim oba terminy wskazują 
na zgromadzenie zwołane przez odpowiedni, uprawniony do tego 
organ.W większości przypadków stosowane są zamiennie także 
w nomenklaturze kościelnej, m.in. w dokumentach Soboru Waty-
kańskiego II, gdzie używa się ich w odniesieniu do zgromadzenia 

3  Właśnie z tego powodu pierwszych naśladowców Chrystusa nazywano „zwolennikami 
drogi” (por. Dz 9, 2; 19, 9.23; 22, 4; 24, 14.22); por. tamże.
4  Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodality in the life and mission of the 
church, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_
cti_20180302_sinodalita_en.html (dostęp: 27.05.2020), 3. 
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ojców soborowych5. I chociaż w nauczaniu Soboru próżno szukać 
rzeczownika „synodalność”, stwierdzenie, że synodalność stanowi 
serce proponowanej przez niego odnowy, nie jest wcale pozbawione 
podstaw6. 

W rozwiniętym przez Sobór eklezjologicznym modelu Kościoła 
jako Ludu Bożego, synodalność jawi się bowiem jako swoisty modus 
vivendi et operandi wspólnoty ochrzczonych, zespalanych we wza-
jemnej komunii mocą Ducha Świętego, podążających razem ku nie-
biańskiej ojczyźnie, karmiących się w drodze pokarmem Eucharystii; 
wspólnoty, której wszyscy członkowie, na mocy otrzymanej w chrzcie 
świętym godności dzieci Bożych, mają czynny udział w misji ewange-
lizacyjnej7. Synodalność objawia tym samym pielgrzymi charakter Ko-
ścioła, wskazując na tajemnicę Chrystusa jako Drogi, która wiedzie do 
Ojca8. Chrystus, sam będąc jednocześnie pielgrzymem, Drogą i naszą 
ojczyzną, posyła nam swojego Ducha miłości (por. Rz 5, 5), abyśmy 
w Nim postępowali najdoskonalszą drogą (por. 1 Kor 12, 31). Ko-
ściół powołany do tego, by podążać śladami swojego Pana, dopóki 
nie powróci (por. 1 Kor 11, 26), jest prawdziwie ludem w drodze (por. 
Dz 9, 2; 18, 25; 19, 9), zmierzającym w kierunku Królestwa Bożego 
(por. Flp 3, 20). Synodalność jest zaś historyczną formą tej podróży, 
której szlak biegnie aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8) i kres czasów 
(por. Mt 28, 20). Kościół Chrystusowy, rozsiany po całym świecie, 

5  Pewne rozróżnienie wprowadził Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., wymieniając sy-
nody partykularne (plenarne lub prowincjalne) oraz sobór powszechny, oddane w języku ła-
cińskim słowem concilium, jak również synod biskupów i synod diecezjalny, określane mia-
nem synodos. Przekład polski, jak łatwo zauważyć, nie oddaje jednak we właściwy sposób 
owej różnicy, co tylko potwierdza tezę o braku wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy oby-
dwoma terminami; por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008, kan. 439 § 1; kan. 440 § 1;  
kan. 337 § 1.
6  Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodality in the life and mission of the 
Church, 6.
7  Por. tamże, 6; 40; 46–47.
8  Por. tamże, 49.
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żyje w czasie i przestrzeni we wspólnotach lokalnych. Z tego po-
wodu synodalność zakłada więź komunii łączącą poszczególne Ko-
ścioły lokalne w jedności z Kościołem Rzymu9. 

Istotne dla poprawnego rozumienia synodalności w perspek-
tywie eklezjologii komunii zasady podaje Konstytucja Dogma-
tyczna o Kościele Lumen gentium. Już sam układ zaprezentowanej 
w niej treści, stanowiącej namysł nad tajemnicą Kościoła, w któ-
rym rozdział o jego hierarchicznej strukturze poprzedza passus 
poświęcony Ludowi Bożemu w ogólności, wskazuje na znaczący, 
teologiczny postęp, jaki dokonał się w czasie Soboru. Taka kolej-
ność uwypukla fakt, iż hierarchia kościelna pozostaje zawsze i nie-
zmiennie w służbie Ludu Bożego, by w ten sposób cały Kościół mógł 
wypełniać powierzoną sobie misję. Mówiąc o zadaniu właściwym 
dla Kościoła należy zaś mieć na względzie nie tylko Kościół jako 
instytucjonalną całość, lecz także poszczególnych jego członków, 
którzy, otrzymawszy namaszczenie Duchem Świętym w sakramen-
cie chrztu, wezwani są do aktywnego uczestnictwa w jego życiu  
i posłannictwie, na miarę własnych możliwości, uzdolnień i otrzy-
manych darów, czyli charyzmatów10.

W wyjątkowy sposób moc owego namaszczenia objawia 
się natomiast poprzez sensus fidei ochrzczonych. Sobór poucza, 
że „ogół wierzących (…) nie może zbłądzić w wierze i tę swo-
ją szczególną właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł 
wiary całego ludu, gdy «poczynając od biskupów aż po ostatnie-
go z wiernych świeckich» ujawnia on swą powszechną zgodność 
w sprawach wiary i moralności”11. Stwierdzenie to znajduje po-
twierdzenie w nauczaniu papieża Franciszka, który w adhortacji 
apostolskiej Evangelii gaudium pisze: „W każdym ochrzczonym, 

9  Por. tamże, 50–53.
10  Por. tamże, 54–56.
11  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór 
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, 12.
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od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, skła-
niająca do ewangelizowania. Lud Boży jest święty dzięki temu na-
maszczeniu, czyniącym go nieomylnym «in credendo». Oznacza 
to, że gdy wierzy, nie błądzi, nawet jeśli nie znajduje słów do 
wyrażenia swojej wiary. Duch kieruje nim w prawdzie i prowadzi  
go do zbawienia. Jako wyraz swej tajemnicy miłości do ludzko-
ści, Bóg obdarza całość wiernych instynktem wiary – sensus fidei – 
pomagającym im w rozeznawaniu, co rzeczywiście pochodzi od 
Boga. Obecność Ducha zapewnia chrześcijanom pewną tożsamość 
z rzeczywistością Bożą oraz mądrością pozwalającą im pojmować 
tę rzeczywistość intuicyjnie, chociaż nie dysponują odpowiednimi 
narzędziami, by ją wyrazić precyzyjnie”12. Należy zatem uznać, iż 
kluczem do właściwego zrozumienia synodalności jako podążania 
przez wiernych wspólną drogą jest ich swoista, inspirowana działa-
niem Ducha Świętego, zdolność współodczuwania razem z Kościo-
łem (łac. sentire cum Ecclesia)13.

Pogłębiając eklezjologiczną myśl Soboru, Franciszek stwier-
dza, że synodalność, stanowiąca konstytutywny wymiar Kościoła, 
stwarza równocześnie najodpowiedniejszy kontekst interpretacyjny, 
pozwalający zrozumieć także kapłaństwo hierarchiczne. Papież na-
ucza: „Jeżeli rozumiemy, że – jak mówi św. Jan Chryzostom – «Ko-
ściół i Synod to synonimy» – bowiem Kościół nie jest niczym innym 
jak «wędrowaniem razem» owczarni Bożej po ścieżkach historii na 
spotkanie z Chrystusem Panem – to rozumiemy również, że w jego 
łonie nikt nie może być «wynoszony» ponad innych. Przeciwnie, 
w Kościele konieczne jest, żeby ktoś «się uniżył», by oddać się na 
służbę braci w drodze". Wychodząc od tego stwierdzenia, ojciec 

12  Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” do biskupów, prezbiterów i diako-
nów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym 
świecie, Kraków 2013, 119 (podkreślenia oryginalne).
13  Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodality in the life and mission of the 
Church, 56.
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święty kreśli obraz Kościoła jako „odwróconej piramidy”, któ-
rej szczyt, w osobie św. Piotra stojącego na czele całego kolegium 
apostolskiego, znajduje się poniżej jego podstawy. Właśnie dlate-
go – tłumaczy Franciszek – ci, którzy na mocy sukcesji apostolskiej 
sprawują władzę w Kościele, powinni być nazywani sługami, czyniąc 
siebie najmniejszymi ze wszystkich. Poprzez „służbę ludowi Bożemu 
każdy biskup staje się dla powierzonej mu cząstki owczarni vicarius 
Christi – wikariuszem tego Jezusa, który w czasie ostatniej wieczerzy 
pochylił się, aby umyć nogi apostołom (por. J 13, 1–15)”14. W tej 
perspektywie – dodaje papież – „również Następca Piotra jest nie 
czym innym, jak tylko servus servorum Dei”15.

Idąc dalej w rozważaniu nad papieską wizją synodalności Ko-
ścioła warto w tym miejscu zaznaczyć, że – co staje się wyraźnie 
widoczne na tle powyższych stwierdzeń – pojęcia synodalności nie 
sposób utożsamiać z jego kolegialnością. Podczas gdy koncepcja sy-
nodalności postuluje zaangażowanie ogółu wiernych w życie i po-
słannictwo Kościoła, pojęcie kolegialności odnoszone jest do szcze-
gólnego rodzaju posługi sprawowanej przez biskupów. Posiada ona 
dwa zasadnicze aspekty. Pierwszym z nich jest umacnianie komunii 
między powierzonymi ich pasterskiej trosce Kościołami lokalnymi, 
których różnorodność, odznaczająca się „własną dyscypliną, własny-
mi zwyczajami liturgicznymi, własnym dziedzictwem teologicznym 
i duchowym (…) jeszcze wspanialej ujawnia powszechność niepo-
dzielnego Kościoła”16. Drugi aspekt stanowi z kolei ich pasterska 
troska o cały Kościół Chrystusowy, której wyraz dają wówczas, gdy 
w jedności z Biskupem Rzymu jako głową tworzą organ kolegium 

14  Franciszek, „Synodalność” konstytutywnym wymiarem Kościoła.
15  Tamże.
16  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 23.
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biskupów17. W tym kontekście władza prymatu papieża jawi się jako 
nieodzowny gwarant ochrony bogactwa zawartego w uprawnionych 
odrębnościach Kościołów lokalnych, czyniąc jednocześnie możli-
wym zachowanie organicznej jedności Kościoła w jego wymiarze 
powszechnym18. Kolegialność zapewnia i wyraża komunię Ludu 
Bożego w szeregach biskupów cum Petro et sub Petro, a przez to 
także komunię między Kościołami partykularnymi. Pojęcie syno-
dalności, choć implikuje kolegialność, jest więc pojęciem szerszym19. 
Kolegialność stanowi natomiast specyficzny sposób, w jaki urzeczy-
wistnia się kościelna synodalność20. 

Właściwe rozumienie doktryny o sensus fidei oraz kolegialności 
biskupów w jedności z papieżem ma istotne znaczenie dla uchwy-
cenia istoty synodalności. W oparciu o nią Międzynarodowa Ko-
misja Teologiczna w dokumencie Synodality in the life and mission  
of the Church wyjaśnia, że dynamika synodalności dotyczy całego 
Ludu Bożego. Na różnych poziomach i w różnych formach, takich 
jak Kościoły lokalne, regionalne ugrupowania Kościołów lokalnych 
(prowincje) i cały Kościół powszechny, obejmuje ona bowiem za-
równo korzystanie z nadprzyrodzonego zmysłu wiary przez ogół 
wierzących, jak również posługę kierownictwa sprawowaną przez 
biskupów (wraz z podległym każdemu z nich prezbiterium), a także 
władzę prymacjalną Biskupa Rzymu21. W wymiarze uniwersalnym 
zasada synodalności szczególnie dochodzi zaś do głosu podczas 
zgromadzenia synodalnego.

17  Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodality in the life and mission of the 
Church, 7; 40.
18  Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 13; 
por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodality in the life and mission of the Church, 
61.
19  Por. tamże, 66.
20  Por. tamże, 7.
21  Por. tamże, 64.
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Odnowa życia Kościoła według zasad autentycznej, właściwie 
pojętej synodalności wymaga zatem włączenia w prowadzony na 
synodzie dialog wszystkich członków Ludu Bożego22. W innym do-
kumencie wydanym przez Międzynarodową Komisję Teologiczną, 
noszącym tytuł Sensus fidei w życiu Kościoła, czytamy: „Praktyka 
konsultowania wiernych nie jest niczym nowym w życiu Kościoła. 
W średniowieczu Kościół stosował zasadę prawa rzymskiego: Quod 
omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet (co wszystkich 
dotyczy, przez wszystkich omówione i zaaprobowane być powin-
no). W trzech dziedzinach życia Kościoła (wiara, sakramenty, rzą-
dy), «tradycja łączyła strukturę hierarchiczną ze stabilnym ustrojem 
opartym na zjednoczeniu i porozumieniu», co zwykło, co zwykło 
uchodzić za «praktykę apostolską» czy «apostolską tradycję»”23. 
Twierdzenie to nie powinno jednak być rozumiane w kategoriach 
parlamentaryzmu politycznego24. Dlatego też papież Franciszek, 
zwracając się 2 września 2019 roku do uczestników obrad synodu 
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, przestrzegał: „Istnieje 
dziś pewne niebezpieczeństwo. Sądzi się, że proces synodalny czy 
postawa synodalności polega na badaniu opinii, aby wiedzieć, co 
kto myśli, a potem spotkać się i dojść do porozumienia. Nie, synod 
nie jest parlamentem! Trzeba się wypowiedzieć, dyskutować jak za-
wsze, ale nie jest to parlament! Synod nie jest dochodzeniem do 
porozumienia, jak w polityce: ja ci dam to, a ty mi dasz tamto. Nie. 
Synod nie polega na prowadzeniu badań socjologicznych, jak nie-
którzy sądzą: «Zobaczymy, poprosimy grupę świeckich, aby prze-
prowadziła badania, czy mamy zmienić to i tamto». Wy oczywiście 
musicie wiedzieć, co myślą u was świeccy, ale tu nie chodzi o badania. 
Tu chodzi o coś innego. Jeśli nie ma Ducha Świętego, nie ma synodu. 

22  Por. tamże, 65.
23  Por. taż, Sensus fidei w życiu Kościoła, Kraków 2015, 122.
24  Por. taż, Synodality in the life and mission of the Church, 65.
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Jeśli Duch Święty nie jest obecny, nie ma synodalności, więcej, nie ma 
Kościoła, tożsamości Kościoła”25.

Mówiąc, zgodnie z duchem synodalności, o zaangażowanym 
uczestnictwie wszystkich członków Ludu Bożego w życiu Kościoła, 
należy zatem dokonać rozróżnienia pomiędzy głosem przysługującym 
społeczności wiernych, a głosem, który w trakcie obrad synodu przy-
pada pasterzom, których autorytet jest szczególnym darem Ducha 
Chrystusa Głowy na rzecz budowania całego Ciała. Taki stan rzeczy 
nie może jednak nigdy przyczyniać się do umniejszania znaczenia 
opinii napływających do zgromadzenia synodalnego ze strony jego 
organów pomocniczych. Zawsze należy więc mieć na względzie to, że 
o ile wypracowanie pewnych wniosków dotyczących sposobów roz-
wiązywania analizowanych na synodzie problemów może dokonywać 
się na drodze konsultacji i dialogu, formułowanie postulatów koń-
cowych jest prerogatywą właściwą wyłącznie kościelnym hierarchom. 
Równocześnie przynależna pasterzom funkcja rządzenia Kościołem 
nigdy nie powinna stwarzać dystansu pomiędzy nimi a pozostałymi 
członkami Ludu Bożego. Przeciwnie, powinna ona służyć temu, by 
jeszcze ściślej zespalać ich we wzajemnej komunii. Toteż w Kościele 
synodalnym pasterze muszą z uwagą wsłuchiwać się w głos wspólnoty, 
by w sytuacjach, z którymi mierzą się jej przedstawiciele, odczytywać 
znaki czasu i móc właściwie rozeznać to, co jest możliwie najbliższe 
woli Bożej. Jedynie wówczas sprawowana przez nich władza pasterska 
będzie prawdziwie przyczyniać się do jak najdoskonalszego wypełnie-
nia posłannictwa Kościoła w aktualnych warunkach świata26. 

Postanowienia synodu same w sobie nadal jednak nie mają 
charakteru absolutnego. Kiedy bowiem w 1965 roku ojciec święty 

25  K. Bronk, Papież ostrzega przed fałszywym pojmowaniem drogi synodalnej, https://www.
vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-09/papiez-franciszek-droga-synodalna-nie-parla-
ment.html (dostęp: 27.05.2020). 
26  Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodality in the life and mission of the 
Church, 67–69.
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Paweł VI powołał do życia instytucję Synodu Biskupów, w wyda-
nym z tej okazji motu proprio Apostolica solicitudo określił ją jako 
stałą Radę Biskupów, ustanowioną dla dobra powszechnego Kościo-
ła, podlegającą wprost i bezpośrednio władzy papieża, której zada-
niem, wynikającym z samej jej natury, jest służenie mu informacją 
i radą. Jak zaznaczył, w poszczególnych przypadkach może ona co 
prawda posiadać głos decydujący, pod warunkiem, że zostanie on 
jej przyznany właśnie przez papieża, do którego ostatecznie należy 
także zatwierdzanie efektów prac synodu27. W Konstytucji apostol-
skiej Episcopalis communio papieża Franciszka czytamy natomiast, 
że „wspólnota biskupów (…) z Piotrem i pod Piotrem ukazuje się 
szczególnie przez Synod Biskupów”, który, choć „nowy w swojej in-
stytucji”, jest zarazem „starożytny w swojej inspiracji” i jako taki „za-
pewnia Biskupowi Rzymskiemu efektywną współpracę, w ustalony 
przez niego sposób”. Słowa te jednoznacznie potwierdzają, że kole-
gium biskupie, aby właściwie realizować należną mu funkcję rządze-
nia, musi działać w nieprzerwanej łączności z papieżem. W dalszej 
części dokumentu ojciec święty, opisując proces podejmowania de-
cyzji w trakcie synodu, pisze: „Po konsultacji wiernych, następuje 
podczas celebracji każdego zgromadzenia synodalnego rozeznanie 
ze strony pasterzy do tego wyznaczonych, zjednoczonych w poszu-
kiwaniu konsensusu, który nie wypływa z logiki ludzkiej, ale wspól-
nego posłuszeństwa Duchowi Chrystusa. Zwracając uwagę na sen-
sus fidei Ludu Bożego – «który powinni umieć z rozwagą odróżniać 
od często zmieniających się nurtów opinii publicznej», członkowie 
zgromadzenia przedstawiają Biskupowi Rzymskiemu swoją opinię, 
aby mogła ona pomóc mu w jego posłudze Pasterza powszechnego 
Kościoła. W tej perspektywie fakt, że «Synod spełnia zwykle jedynie 

27  Por. Paweł VI, Motu proprio „Apostolica sollicitudo”, 15 IX 1965, https://opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/motu/apostolica_sollicitudo_15091965.html (dostęp: 
27.05.2020).
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funkcję doradczą, nie umniejsza jego znaczenia. W Kościele bowiem 
celem każdego organu kolegialnego, doradczego czy z głosem decy-
dującym, jest zawsze poszukiwanie prawdy lub działanie dla dobra 
Kościoła»”28.

Droga synodalna, wyrażająca tajemnicę Kościoła jako wspól-
noty Ludu Bożego zjednoczonej we wspólnym pielgrzymowaniu 
pod przewodnictwem Ducha Świętego, przebiega zatem przez trzy 
stopnie. Pierwszym z nich jest zaangażowanie ogółu wiernych, 
w których działa nadprzyrodzony zmysł wiary, w dialog prowadzo-
ny na różnych poziomach – tak lokalnym, jak i regionalnym oraz 
uniwersalnym. Drugi stopień obejmuje ministerialną posługę paste-
rzy Kościoła. Ich zadaniem jest uważne wsłuchiwanie się w potrzeby 
powierzonej im wspólnoty i wrażliwość na nurtujące ją problemy, 
konieczne w procesie prawidłowego rozeznania. Trzecim, ostatnim 
etapem, jest podporządkowanie biskupów tworzących ciało kolegial-
ne papieżowi jako jego głowie. Wspólnym dla działań podejmowa-
nych na każdym ze stopni mianownikiem jest natomiast nieustanna 
troska wszystkich członków Kościoła o umacnianie wzajemnej więzi 
jedności.

Jak wykazano w niniejszym artykule, zasada synodalności nie 
podważa wcale autorytetu papieża, lecz umacnia go, akcentując naj-
wyższą władzę prymatu nadanego przez Jezusa świętemu Piotrowi, 
przynależną Biskupowi Rzymu jako jego następcy. Realizacja zasady 
synodalności nie jest także równoznaczna z demokratyzacją Kościo-
ła, która przyznawałaby wspólnocie wiernych władzę podejmowania 
decyzji zwykłą większością głosów. Podążanie przez Kościół drogą 
synodalności nie oznacza zatem, że w trzecim tysiącleciu nastanie 
kopernikański przewrót w sposobie jego zarządzania. Znajdując 

28  Franciszek, Konstytucja apostolska „Episcopalis communio”, 15 IX 2018, https://opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/konstytucje/episcopalis_communio_15092018.ht-
ml?fbclid=IwAR2MvAjphLuilUbMLhO5FGvxJisRMXUl2lbGkJlSPqQfcAlTtcuBxKVPD60 
(dostęp: 27.05.2020).
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zakorzenienie w tekstach Pisma Świętego, które objawiają prawdę 
o pielgrzymim charakterze Kościoła i pozostając w zgodzie z jego 
wielowiekową tradycją, synodalność, wpisana w posoborową orien-
tację Kościoła zwróconego ku światu, stanowi wyraz pogłębionego 
zrozumienia jego istoty i tego, w jaki sposób powinien on realizować 
we współczesnych warunkach powierzone mu przez Boga zadanie 
prowadzenia społeczności wiernych drogą wiodącą ku zbawieniu. 
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Paweł Janowski SDS

Synodalność w nauczaniu Jana 
Pawła II

Można by powiedzieć, że słowo synodalność robi dziś zawrotną ka-
rierę, szczególnie w perspektywie nauczania Papieża Franciszka1 
i tzw. drogi synodalnej Kościoła Niemieckiego. To sprawa o tyle 
ciekawa, że jeszcze niedawno, przed Soborem Watykańskim II, to 
pojęcie było, można powiedzieć, niepopularne. Co więcej, w doku-
mentach soborowych to słowo w ogóle nie występuje. Vat. II spo-
wodował jednak, że temat synodalności, synonimicznie określany 
w jego dokumentach poprzez słowo kolegialność (oraz tam gdzie 
mowa w dokumentach o synodzie), stał się jednym z centralnych 
tematów dla współczesnej eklezjologii, a dla soboru stał się „sercem 
pracy wokół Odnowy [Kościoła] którą podjęło kolegium biskupów”2. 
Do pogłębienia refleksji nad synodalnością przyczynił się niemało 
ówczesny kardynał, Karol Wojtyła.3 Jego dalszy wkład w naukę o sy-
nodalności potwierdza fakt, że już w pierwszej swojej encyklice po 
wybraniu na Stolicę Piotrową temat ten pojawia się na samym jej 
początku4. Wydaje się więc, że właściwe zrozumienie synodalności

1  Por. International Theological Commision, Synodality in the life and mission of the 
Church, pres. L. F. Ladaria, Vatican 2018.
2  Tamże, pkt. 4–6, s. 2.
3  R. Słupek, Nauczanie Jana Pawła II o kolegialności w Kościele Chrystusowym, w: Jana 
Pawła II inspiracje chrystologiczne, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin–Kielce–Kraków 2006, 
s. 167.

4  Zob. Jan Paweł II, Redemptor Hominis, Rzym 1979.
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„dzisiaj” domaga się sięgnięcia do nauczania Jana Pawła II. Niniejsza 
praca podejmuje więc problem synodalności w jego nauczaniu po-
przez metodę analityczną jego dzieł i tekstów. 

Już na samym początku pojawia się problem nazewnictwa po-
jęć. Czy synodalność, to to samo co kolegialność, termin tak często 
występujący w tekstach soborowych i u Jana Pawła II? Czy można 
te terminy traktować zamiennie? Jak mówi dokument Międzyna-
rodowej Komisji Teologicznej, Synodalność w życiu i misji Kościo-
ła „greckie słowo σύνοδος jest tłumaczone na łacinę jako synodus 
(synod) lub concilium (kolegium) (…) i chociaż korzenie tych słów 
są różne, to ich znaczenie jest zbieżne.” Autorzy dokumentu za-
znaczają, że rozróżnienie tych dwóch pojęć jest w pewien sposób 
nowe. W praktyce sprowadza się często rozumienie synodalności 
do demokratyzacji podejmowania decyzji w Kościele, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zdania wiernych, czy również: odchodzenia 
od prymatu władzy papieskiej5 6. Są to jednak pewne zagrożenia 
związane z synodalnością, nie zaś istota tego pojęcia. Generalnie 
istota kolegialności i synodalności wydaje się tożsama lub bardzo 
bliska, a same słowa inaczej kładą akcenty na podmiot – w kon-
tekście kolegialności chodzi bardziej o szczególną, wspólną odpo-
wiedzialność, decyzyjność i troskę o depozyt wiary przez biskupów 
w łączności z papieżem, którym została bezpośrednio powierzona 
troska o Kościół w ramach sukcesji apostolskiej. Synodalność zaś 
kładzie akcent na odpowiedzialność i uczestnictwo w życiu Kościoła 
wszystkich ochrzczonych, na wszystkich poziomach organizacji ko-
ścioła, bez pominięcia jednak władzy hierarchicznej.7 Kolegialność 
jest specyficzną formą synodalności i dotyczy przede wszystkim 

5  Por. E. Augustyn, Mam synodalność i nie zawaham się jej użyć, https://www.tygodnikpo-
wszechny.pl/mam-synodalnosc-i-nie-zawaham-sie-jej-uzyc-157045 (dostęp: 06.03.2020).

6  Por. J. A. Ureta, Synodalność i władza papieska, „Polonia Christiana” (2020), nr 73. 
7  Kard. B. Cupich, Synodalność: wspólnie odpowiedzialni. Spotkanie przewodniczących 
episkopatów na temat ochrony i bezpieczeństwa nieletnich, Chicago 2019 s. 1.
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płaszczyzny teologicznej rozumienia tego pojęcia oraz formy spra-
wowania władzy w Kościele jako działania Biskupów w trosce o lo-
kalny, powierzony im Kościół. Będzie więc dotyczyć także jedności 
i relacji pomiędzy kościołami lokalnymi i Kościołem Powszechnym, 
analogicznie - jedności biskupów i Papieża. Kolegialność więc wyra-
ża specyficznie synodalność w relacji biskupów do siebie nawzajem 
i do Papieża; kościołów partykularnych do Kościoła Powszechnego. 
Synodalność będzie musiała zakładać kolegialność, z tego też powo-
du można w szerszym znaczeniu używać tych terminów zamiennie.8

Podstawy nauczania o synodalności w refleksji Jana 
Pawła II.
W nauczaniu Jana Pawła II kwestia synodalności pojawia się przede 
wszystkim równolegle do sprawy rozumienia przez niego kolegialno-
ści w Kościele. Najbardziej rozwiniętą naukę o kolegialności u Jana 
Pawła II znajdziemy w Novo millennio ineunte, Ecclesia in Europa 
i Pastores Gregis.9 Charakterystyczne dla Jana Pawła II podejście 
do teologii, które szczególny nacisk kładzie na metodologię i re-
lację teorii do praktyki spowodowało, że szukał on raczej różnych 
form i struktur wyrażenia się kolegialności, wierząc tym samym, że 
pozwoli to Kościołowi na zachowanie niepowtarzalnej tożsamości 
lokalnych kościołów w jedności całego Kościoła.10 Wiedział, że kole-
gialność musi się oprzeć na prawdziwej komunii i współpracy człon-
ków Kościoła. Dlatego też z nauczaniem o kolegialności wiąże się 
cała jego nauka o człowieku, ze szczególnym uwzględnieniem świa-
domości i odpowiedzialności za czyn, a także odpowiedzialności 

8  International Theological Commision, Synodality in the life and mission of the Church, 
pres. L. F. Ladaria, Vatican 2018, s. 2.
9  Por. R. Słupek. Nauczanie Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 169.
10 Tamże, s. 168.
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wobec darów złożonych w ręce człowieka przez samego Boga.11 Ten 
specyficzny dla Jana Pawła II aspekt i ślad będzie bardziej podstawą 
do szukania sposobów realizacji kolegialności, aniżeli zastanawianiem 
się nad jej miejscem w Kościele. Co więc jest dla Jana Pawła II istotą 
kolegialności-synodalności? Dla Jana Pawła II kolegialność opiera się 
przede wszystkim na wymiarze komunii duchowej, nie zaś elemencie 
instytucjonalnym.12 Termin komunii duchowej bywa dzisiaj niezro-
zumiały i utożsamiany ze wzbudzeniem pragnienia i woli przyjęcia 
sakramentu eucharystii w przypadkach, gdy fizyczne, pełne uczestnic-
two we mszy świętej nie jest możliwe (chodzi więc o komunię świę-
tą duchową lub inaczej komunię pragnienia). Komunia duchowa to 
jednak termin inny i znacznie głębszy – chodzi tutaj o świadomość 
jedności wszystkich wiernych w Kościele i życie wg. niej ze względu 
na godność dziecka Bożego która jest w każdym człowieku. Komunię 
człowiek odnajduje i uczy się w Kościele, który zgłębia najdoskonalszą 
Komunię – Trójcę Świętą. Wierni, aby zyskiwać świadomość syno-
dalności i wzajemnej odpowiedzialności za Kościół, muszą pogłębiać 
rozumienie komunii. Muszą oni rozpoczynać od rozważania Trójcy 
Świętej, co powinno w ogóle prowadzić Kościół do pogłębionej re-
fleksji nad tajemnicą Trynitologiczną, a tym samym, do właściwej 
hierarchii wszelkich rzeczy w Kościele, czyli także miejsca każdego 
wiernego w społeczności Kościoła.13 Tymi którzy mają przewodzić 
tej refleksji są oczywiście hierarchowie. Biskup powinien być wzorem 
dla swoich wiernych, przede wszystkim w kontekście pogłębiania ro-
zumienia Komunii. Celem przecież jego posługi jest doprowadze-
nie wiernych, za których odpowiada, do Komunii Trójcy Świętej.14 

11 Zob. K. Wojtyła: Osoba i czyn, Kraków 1985.
12  R. Słupek. Nauczanie Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 170.
13  Jan PawełII, Novo Millennio Ineunte (January 6, 2001), 43, AAS 93 (2001) 297.
14  Tenże, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores gregis o biskupiej posłudze Ewangelii 
Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, Kraków 2006, nr 19. 22.
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Prowadzenie będzie trudne dla pasterza, który nie wie gdzie jest cel 
wędrówki. To z refleksji nad życiem Trójcy Świętej wynika prawda 
o istocie Kościoła – Komunii - przez którą się wyraża. A jeżeli du-
chowość komunii jest duchowością Kościoła, to musi być ducho-
wością każdego wiernego15. W tym momencie uwidacznia się rys 
synodalności na każdym poziomie wertykalnym Kościoła: od Trójcy 
Świętej do wierzącego i od wierzącego – do Boga.

Duchowość komunii to duchowość jedności. To nie tylko teo-
retyczny model Kościoła, ale to przede wszystkim całościowa po-
stawa życia człowieka wierzącego, który ze względu na otrzymaną 
godność dziecka Bożego, doświadczenie miłości Boga i jego działa-
nia w swoim życiu, a także ze względu na Objawienie Jezusa Chry-
stusa, który umarł za każdego człowieka – jednoczy się z każdym 
wierzącym we wspólnym, wdzięcznym wychwalaniu Tego, Który jest 
źródłem szczęścia. Każdy wierny otrzymał godność Dziecka Bożego, 
a więc dar jedności w Duchu Świętym16. Ten dar wymaga od czło-
wieka zaangażowania się w budowaniu Kościoła. W nauczaniu Jana 
Pawła II widzimy jednak, że jedność w Kościele nie oznacza braku 
różnorodności. Wręcz przeciwnie, Jan Paweł II podkreśla, że wła-
śnie poprzez kolegialność Kościoła umożliwiona jest jedność pośród 
jego oryginalnych członków. Wyczulony na właściwe pojmowanie 
humanizmu i poświęcając znaczną część swojego nauczania kwe-
stii osoby i tego co osobowe, był zawsze przeciwny rozwiązaniom 
gwałcącym podstawowe prawo człowieka do wolności i wyrażania 
się. Będąc osobą szeroko pojmującą rzeczywistość przyjmował róż-
norodność kultur i przekonań, zawsze dążąc do wzajemnego zro-
zumienia, szacunku i komunii. Widać to także w jego wizji eklezjo-
logicznej – akceptował różnorodność każdego wiernego i widział 
w jego oryginalności dar dla Kościoła, zawsze próbując znaleźć takie 

15  R. Słupek, Nauczanie Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 171.
16  Zob. Mszał Rzymski dla dieciezji polskich, pozdrowienie ludu. 
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formy jego uczestnictwa w Kościele, aby jego niepowtarzalność Ko-
ściół budowała, a nie rozdzielała. Nie bez powodu można mówić 
o wielkich przełomach w ekumenizmie za pontyfikatu Jana Pawła 
II, jak również rozwoju dialogu międzyreligijnego. Jan Paweł II więc 
właściwie odczytywał natchnienia Ducha Świętego, iż Kościół nie 
może być znormalizowaną społecznością negującą właściwą sobie 
partykularność, ale że właśnie „jedność w różnorodności” jest moż-
liwa poprzez działanie Ducha Świętego, a nawet jest jego darem.17

Urzeczywistnienie synodalności jest możliwe tylko wtedy, gdy 
otworzymy się na drugiego człowieka, uczynimy wysiłek, aby go po-
znać i zaafirmować. Drugi człowiek jest darem Bożym i należy dążyć 
do tego, aby to, co w nim dobre, było przez Kościół przyjęte i ukie-
runkowane na pomnażanie dobra. Tam gdzie komunia, tam i miejsce 
na różnorodność. Nie jest to zresztą nic nowego. Dowartościowywał 
właściwie pojmowaną różnorodność w Kościele już św. Paweł.18

Ta jedność w różnorodności tworzy się przede wszystkim po-
przez uczestnictwo wszystkich wiernych w sakramentach, a szczegól-
nie w sakramencie Eucharystii. Ona bowiem jako podstawa komunii 
pomiędzy Bogiem i człowiekiem staje się także podstawą komunii 
pomiędzy każdym Dzieckiem Bożym. Płynąca, jakby ze źródła, ko-
munia Chrystusa w Duchu Świętym, jest dzielona przez każdego wier-
nego i prowadzi do otrzymania właściwego powołania w Kościele. To 
powołanie, wytryskające z sakramentów, świętych obrzędów i specy-
ficznych darów Ducha Świętego, domaga się od wiernego właściwe-
go i odpowiedzialnego wypełnienia zadań w społeczności wiernych, 
tworząc tym samym jedno Ciało z wielu członków. Właśnie ta wol-
na „jedność w różnorodności”, jak zwykł ją określać Jan Paweł II, jest 
przyczyną bogactwa Kościoła i leży w sercu ruchu synodalnego.19

17  PGr 44.
18  1 kor 12.
19  Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 17 April 2003, 40, AAS 95 (2003) 460.
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Synodalność to nie nowy Kościół
Synodalność nie znosi jednak porządku w Kościele. Współodpo-
wiedzialność każdego wiernego zakłada jego zaangażowanie. Nie 
jest to jednak zaangażowanie nieusystematyzowane.20 Uczestnictwo 
wszystkich wiernych w budowaniu Kościoła musi mieć charakter 
komplementarny, nie zaś tworzyć jakąś rywalizację, czy znosić wza-
jemnie stany i funkcje. Tą komplementarność ukazuje szczególnie 
relacja pomiędzy kapłaństwem powszechnym, a kapłaństwem słu-
żebnym.21 Biskup stając się pasterzem, nie jest wyłączony ze wspól-
noty wiernych, a jedynie otrzymuje specyficzne zdanie wobec tej 
wspólnoty. To ta wspólnota go „zrodziła”, w niej otrzymał sakramen-
ty i w niej żył do czasu konsekracji. W niej też będzie działał dla jej 
dobra i zbawienia. Bycie Pasterzem i podejmowanie decyzji wobec 
wspólnoty wiernych nie stoi w sprzeczności z „byciem wobec i dla” 
tej Wspólnoty. „Stawanie się ojcem [tej wspólnoty] jest możliwe tyl-
ko wtedy, gdy jest się w pełni synem”.22 Kapłaństwo służebne jakby 
rodzi hierarchię, jest to dobre i jak najbardziej potrzebne. Hierarchia 
zaś służy kapłaństwu powszechnemu, aby mogło ono realizować 
swoje zadanie. Można powiedzieć, że kapłaństwo powszechne i słu-
żebne jest na siebie wzajemnie skierowane i dokonuje się w komu-
nii Kościoła, na wzór Komunii Doskonałej. Widzimy tutaj zarów-
no odrębność i wyjątkowość każdego rodzaju kapłaństwa, jak i ich 
wzajemną zależność i ukierunkowanie. Sam Bóg bowiem powołuje 
do różnych funkcji i zadań, nigdy jednak nie podważając godności 
każdego wiernego. Potwierdza to także realizm chrześcijańskiego 
życia, które domaga się różnorodnych zadań, funkcji i działań w bu-
dowaniu Królestwa Bożego. 

20  Tenże, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Kraków 2003, n. 11.
21  R. Słupek. Nauczanie Jana Pawła…, dz. cyt., s. 172.
22  Tamże, s. 172.
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Realizacja synodalności. 
Ta różnorodność będzie potrzebowała właściwych struktur realiza-
cji.23 Jan Paweł II nazywa te struktury „strukturami aktywnej współ-
pracy” i „strukturami komunii i uczestnictwa”. Mają one wyrażać 
„godność i odpowiedzialność każdego członka Ludu Bożego”24. 

Te struktury synodalne w praktyce opierają się przede wszyst-
kim na dwóch elementach:
a)     hierarchicznej strukturze Kościoła, czyli posłudze biskupów, 
którzy jako pierwsi są odpowiedzialni za powierzony im Kościół 
i to oni otrzymali właściwą władzę rządzenia. Nie jest to przywilej 
episkopatu, ale jego obowiązek i powołanie otrzymane od Boga.25 
Zawężenie jednak Kościoła tylko do władzy hierarchicznej byłoby 
jego okaleczeniem. 
b)    Drugim elementem będzie uczestnictwo wiernych. Kościół re-
alizuje się bowiem w pełnej wspólnocie. Dlatego Jan Paweł II zachę-
ca biskupów, aby prowadzili konsultację i otwierali się na współpracę 
z każdym człowiekiem.26 Są odpowiedzialni za tworzenie struktur 
komunii i uczestnictwa wiernych. Duch Święty bowiem „wieje kędy 
chce” i zawężanie jego działania wyłącznie do hierarchii Kościelnej 
jest niewłaściwe. Duch oddziałuje na cały Kościół, dlatego należy 
wsłuchiwać się w głos Ludu Bożego.27 Biskup nie jest nigdy sam i nie 
działa sam, ale jest w łączności z innymi biskupami i reprezentowa-
nymi przez nich Kościołami. Podobnie papież nigdy nie jest sam, ale 
pozostaje w łączności z biskupami i całym Kościołem. Wreszcie każ-
dy wierny nie pozostaje sam – będąc w Kościele w jedności z braćmi 
i siostrami, niezależnie od ich stanu kanonicznego. 

23  Tamże, s. 173.
24  Tamże, s. 173.
25  Por. tamże, s. 173
26  Tamże, s. 174
27  Hbr 5, 1.
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Tak pojmowana synodalność będzie realizowała się w ko-
ścielnym prawodawstwie, które poprzedzone uważnym dialogiem 
biskupów i wiernych, pozwala w duchu komunii zająć właściwe, 
przemyślane i wspólne stanowisko. Jak pokazuje historia Kościoła 
jest to możliwe bez demokratyzacji struktur kościelnych. Mówię 
tutaj oczywiście o tych wszystkich przykładach, kiedy to refleksja 
płynąca oddolnie znajdowała płaszczyznę porozumienia na róż-
nych poziomach hierarchii i doprowadzała do reform i odnowy. 
Co więcej, wydaje się charakterystycznym dla Kościoła, że to wła-
śnie poprzez przykład i działanie świętych ludzi i odnowę wspól-
not partykularnych, Bóg przeprowadza ciągłą odnowę całego Ko-
ścioła. Ukazuje to, że Kościół zawsze – chociaż nie bez perturbacji 
– był otwarty na głos Boga i Jego znaki, a przejawiało się to właśnie 
w uważnym i wzajemnym słuchaniu się i obserwacji świętych bi-
skupów, kapłanów i laikatu. Jan Paweł II nie tworzy więc jako takiej 

„nowej nauki” o synodalności, a jedynie opisuje stały charakter sy-
nodalności i szuka zaktualizowanych form dla jej realizacji. Rzuca 
to cień łączności pomiędzy działaniem Jana Pawła II, a obecnym 
pontyfikatem Franciszka, który zdaje się także usilnie szukać no-
wych form dla realizacji synodalności. 

Analogicznie do czułej troski o powierzony im kościół, jaką 
powinni się cechować biskupi, każdy wierny jest wezwany do tro-
ski o Kościół. Nie wyraża tego tylko jurystyczny obowiązek, ale 
przede wszystkim styl Chrystusowy, który powinien przyjąć cały 
Kościół.28 Jest to styl służby, wyrażony przez Chrystusa dobitnie 
w geście umycia nóg swoim uczniom. Nie można zrozumieć po-
słannictwa Chrystusa bez zobaczenia przede wszystkim, że przy-
szedł „aby służyć, a nie po to aby jemu służono”. Jezus zostawia 
wzór służebności każdemu z nas, a szczególnie hierarchii.29 

28  PGr 42.
29  PGr 42n. 
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Jan Paweł II podkreśla, że jeżeli wierni nie będą rozumieć 
właściwie Kościoła, a tym samym nie będą mogli podjąć właściwej, 
ewangelicznej postawy życia – na nic się zdadzą narzędzia i formy 
strukturalne komunii, czyli synodalności.30 Synodalność sprowadzo-
na tylko do udrożnienia komunikacji pomiędzy wiernymi a hierar-
chami, z pominięciem przede wszystkim jej podstaw teologicznych, 
może się zmienić i sprzeciwić jej istotnej podstawie – jedności. Do-
prowadzi raczej do rozłamu czy to poprzez żądania demokratyzacji 
i roszczeniowość wśród wiernych, czy poprzez odrealnienie i brak 
słuchania wśród hierarchii. Dlatego Jan Paweł II w kwestii kolegial-
ności i synodalności tak mocno stawia pierwszeństwo duchowości 
komunii.

Na końcu należałoby wskazać miejsce realizacji synodalności. 
Jak zaznacza Roman Słupek „Prawdziwe praktykowanie kolegialno-
ści (…) przy jednoczesnej wierności apostolskiej tożsamości Kościo-
ła, staje się istotnym źródłem wiarygodności w dzisiejszym świecie”. 
Wynika to z sytuacji człowieka w demokratycznym społeczeństwie, 
który zmęczony ciągłym podważaniem autorytetów i wartości szuka 
wiarygodnej stałości i jedności. A pierwszym miejscem w którym 
człowiek może znaleźć prawdziwą i trwałą komunię jest właśnie 
Kościół lokalny. Dlatego jak naucza Jan Paweł II to „Kościoły lokalne 
powinny być miejscami i narzędziami komunii wiernych w wierze 
i miłości.” Synodalność wiernych i Kościoła najwyraźniej uwidacznia 
się w działaniu kościoła lokalnego. To Kościół lokalny jest miejscem 
podstawowej współpracy i zaangażowania wiernego i kapłana.

Sobór dokonał odnowy narzędzi współpracy w Kościele, aby 
ułatwić tę podstawową współpracę w obrębie diecezji, parafii i grup 
eklezjalnych. Odnowione narzędzia poprzez przyjazną współpra-
cę będą prowadziły do komunii i współuczestnictwa jako odbicia 

30  R. Słupek. Nauczanie Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 177.
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Trójcy Świętej.31 To zaś jest zawsze znakiem, który intryguje i jest 
szczególnie skuteczne w pracy misyjnej. 

Podsumowanie. 
Synodalność jest wpisana w zorganizowane życie ludzkie od samych 
jego początków i prowadziła różne ludy i kultury, do wymiany cen-
nych dóbr i darów, co prowadziło skutecznie do ich rozwoju.32 Tak 
też jest w przypadku Kościoła. Jan Paweł II pojmował synodalność 
bardzo realnie. Wydaje się ona dla niego kluczowa, aby Kościół mógł 
wypełnić swoje powołanie – właściwie odczytać znaki czasów i po-
prowadzić ludzi do zbawienia33 – szczególnie w dzisiejszej, dyna-
micznie zmieniającej się rzeczywistości życia. Rozumiał, że Kościół 
musi podjąć wszelkie starania, aby wypełnić nakaz misyjny Chry-
stusa, także poprzez właściwą inkulturację, która przecież nie może 
obyć się bez synodalności.34 Synodalność jest więc nie tyle potrzebna 
Kościołowi, ale jest dla niego naturalna.

Synodalność nie jest więc niczym nowym, jak często chcą to 
przedstawić media, sugerując potrzebę zmiany całej struktury Ko-
ścioła. Tradycja synodalna w Kościele zawsze była żywa.35 Dlatego 
nie można z niej wyrwać właściwej obecności i decyzyjności bi-
skupów. Nie można z niej usunąć hierarchii i właściwego porząd-
ku. Dobrze pojmowana synodalność będzie wręcz broniła przed 

31  Tamże, s. 178.
32  Por. Jan Paweł II, Apostolic Exhortation on the Vocation and Mission of Lay People in 
the Church Christifideles Laici, 1988, 25, AAS 81 (1989) 437:
33  Tenże, Post-Synodal Apostolic Exhortation Pastores Dabo Vobis, 25 March 1992, 10, 
AAS 82 (1992) 672.
34  NMI 40.
35  Holy Mass for the solemn closing of the Archidiocesan Synod of Krakow, Homily of 
John Paul II, Krakow 1979, 2, http://m.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1979/
documents/hf_jp-ii_hom_19790608_polonia-cracovia-wavel-sinodo.html (dostęp: 
30.05.2020).
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nadużyciami – z jednej strony wywyższaniu władzy hierarchicznej, 
a z drugiej – demokratyzowaniu władzy pasterskiej.36

 Podstawą synodalności jest duchowość komunii. Nie jest 
możliwe wzajemne wysłuchanie i wspólne rozeznanie bez komunii. 
Ta zaś musi mieć swoją podstawę w doskonałej Komunii Boga. Waż-
ne są tutaj sakramenty – miejsce spotkania się z Bogiem, bez nich 
bowiem wierny nie będzie mógł sięgnąć po Komunię Boga prawdzi-
wie, a jedynie będzie mógł teoretycznie o niej mówić i analogicznie 
sprowadzić synodalność tylko do narzędzia i struktur. 

Chociaż różne czynniki społeczne jak demokratyzacja i glo-
balizacja spowodowały pojawienie się synodalności w nowym kon-
tekście, to raczej nie można się doszukiwać tutaj jakichś nowych 
podstaw nauki o niej. Z pewnością – różne przemiany domagają 
się aktualizacji założeń synodalności, nie mogą jednak zmieniać jej 
podstawowego dążenia do jedności Kościoła. Fundamenty synodal-
ności właściwie ujmuje Jan Paweł II, który poprzez doświadczenie 
wprowadzania decyzji soborowych widział w niej szczególne zna-
czenie dla zachowania jedności Ludu Bożego w jego różnorodno-
ści w postnowoczesnym świecie. Stawia się dzisiaj liczne krytyczne 
pytania o rozumienie synodalności przez papieża Franciszka – czy 
jest ono tożsame z rozumieniem synodalności przez jego poprzed-
ników? Czy papież Franciszek prowadzi prace nad odnową form 
realizacji synodalności, czy może jest to głęboka reforma Kościoła? 
Z pewnością przy próbie odpowiedzi na te pytania, należy zwrócić 
się ku nauczaniu Jana Pawła II i ocenić, na ile nowe koncepcje syno-
dalności w Kościele są zgodne z ukazanymi w artykule podstawami 
synodalności w ortodoksyjnym nauczaniu Jana Pawła II. 

36  NMI 45, EE 29
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 Marek Sumara SDS

Zagrożenia synodalności 
w Kościele

Zjazdy duchowieństwa pochodzącego z jednej diecezji, bisku-
pów jednej lub wielu metropolii oraz zjazdy biskupów całego kra-
ju w Kościele katolickim nazywa się Synodami1. Tak jak w języku 
łacińskim i greckim, w większości języków nowożytnych istnieje 
jedno słowo zarówno na określenie synodu, jak i soboru. Słowem 
tym w języku łacińskim jest concilium czemu odpowiada greckie sy-
nodos, a oznacza zarówno wszelkiego rodzaju spotkania połączone 
z dyskusją, jak i sugestię, radę, decyzję, zamiar, postanowienie oraz 
rozwagę, bystrość umysłu, zręczną politykę i strategię, inteligencję 
oraz rozum2.

Inaczej terminologia prezentuje się w języku polskim, gdyż jak 
czytamy w Słowniku etymologicznym Aleksandra Brucknera, już 
od XVII wieku, język polski używa dwóch osobnych słów – „sobór” 
i „synod”, których różnica w rozumieniu odnosi się zasadniczo 
tylko do zasięgu oraz rangi obu wydarzeń. Synod posiada mniejsze 
znaczenie, dotyczy wybranej diecezji, kraju lub danego kontynentu. 
Kiedy zaś mówimy o soborze, mamy na myśli zgromadzenie, które 
dotyczy całego Kościoła. Wezwani są na niego biskupi całego świata, 

1  Synod w: Słownik języka polskiego PWN, red. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, 
Warszawa 2019.
2  Consilium w: Mały słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2001, s. 140; 
Międzynarodowa Komisja Teologiczna [dalej: MKT], Synodality in the life and mission of 
the church nr 4, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/
rc_cti_20180302_sinodalita_en.html (dostęp: 1.04.2020).
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obraduje pod przewodnictwem papieża3. Zgromadzenie soborowe 
dotyczy ważnych zagadnień Kościoła, skupia się na sprawach dog-
matycznych, pastoralnych, dyscyplinarnych i organizacyjnych oraz 
dotyka Jego jedności. Papież i biskupi, uczestniczący w zjeździe, 
sprawują swój urząd jako pasterze i nauczyciele, głosząc naukę 
odnoszącą się do wiary i obyczajów, definiując ją jako naukę obo-
wiązującą w całym Kościele4. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto 
łacińskie i greckie rozumienie słowa „synod”, w dalszym ciągu pracy 
słowo „sobór” i „synod” traktowano zamiennie. Przyjmując teore-
tycznie, że pierwszy synod, inaczej nazywany Soborem Apostolskim, 
odbył się już w 50 roku w Jerozolimie, a do pierwszego synodu po-
świadczonego w sposób pewny doszło około 195 roku, kiedy to 
wybuchł spór o datę obchodzenia uroczystości Zmartwychwstania, 
mogłoby się wydawać, że po prawie dwudziestu wiekach praktyki 
nie powinno być już żadnych problemów ze zrozumieniem synodów 
i spraw z nimi związanych5.

 Od czasów Soboru Watykańskiego II, o którym można 
śmiało powiedzieć, że pomimo braku wyraźnego określenia i wyja-
śnienia synodalności, to właśnie ona stanowi sedno dzieła odnowy, 
do którego Sobór zachęcał. Bardziej dosadnie zostało to wyrażone 
w 2018 roku w dokumencie pt. Synodality in the life and mission of 
the church Międzynarodowej Komisji Teologicznej, której przewod-
niczącym był Mario Ángel Flores Ramos. W przestrzeni publicznej 
coraz częściej wspomina się o synodalnej drodze Kościoła, a samo 

3  A. Bruckner, Sobór, w: Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2000, s. 505; 
A. Bruckner, Zbór, w: Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2000, s. 647; J. 
Kędzierski, Sobory powszechne, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lu-
blin-Kraków, 2002, s. 1114; MKT, Synodality in the life and mission of the church nr 4.
4  J. Kędzierski, Sobory powszechne, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki, 
Lublin–Kraków, 2002, s. 1114; Por. J. Soprych, Aby byli jedno, „Misje dzisiaj” (2018) nr 1, 
s. 6–8.
5  K. Schatz, Sobory powszechne - punkty zwrotne w historii Kościoła, https://opoka.org.pl/
biblioteka/T/TT/sobory01.html (dostęp: 1.04.2020).
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słowo „synodalność” odmieniane jest przez wszystkie przypadki6. 
Rodzi się w tym miejscu pytanie, skąd zatem, po niemalże dwóch 
tysiącleciach, zrodziło się zainteresowanie czymś, co przecież istnieje 
w Kościele od Jego założenia i nie jest niczym nowym7. We wspo-
mnianym wyżej dokumencie Międzynarodowa Komisja Teologiczna 
stara się na nowo synodalność zdefiniować i wytłumaczyć, gdyż po-
jawia się jej coraz większe niezrozumienie oraz fałszywe interpreto-
wanie, naruszające podstawowe prawdy oraz zasady funkcjonujące 
w Kościele8. 

Czy więc niewłaściwie rozumiana synodalność może stwarzać 
zagrożenia dla Kościoła i – mówiąc na wyrost – może doprowadzić 
do Jego upadku? Odpowiedź na te pytania można odnaleźć, patrząc 
na aktualną sytuację Stolicy Apostolskiej i coraz częściej podważany 
autorytet papieski. Pewne wskazówki pokazuje droga synodalna, na 
którą wkracza Kościół w Niemczech, oraz dyskusja, którą prowa-
dzi Kościół w Niemczech ze Stolicą Apostolską. Cenne wskazów-
ki można także znaleźć w wypowiedziach biskupów, odnośnie do 
Synodu biskupów regionu amazońskiego. Poszczególne zagroże-
nia, wynikające z niewłaściwego zrozumienia synodalności, moż-
na już zobaczyć, do niektórych Kościół może dojść za kilka, bądź 
kilkadziesiąt lat. Wśród tych obecnie dostrzegalnych zagrożeń, któ-
re w niniejszej pracy omówiono, można wymienić: zeświecczenie 
duchownych, klerykalizacja świeckich, osłabienie autorytetu papieża, 
demokratyzacja Kościoła i rozbicie jedności Kościoła.

6  MKT, Synodality in the life and mission of the church nr. 6, 8–9; por. K. Bronk, Mię-
dzynarodowa Komisja Teologiczna o synodalności, https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/
news/2018-05/miedzynarodowa-komisja-teologiczna-synodalnosc-dokument-swieccy.
html (dostęp: 1.04.2020).
7  Por. MKT, Synodality in the life and mission of the church, nr 3.
8  Por. Tamże, nr. 1–2.
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Zeświecczenie duchownych i klerykalizacja świeckich
Oba wyżej wymienione zjawiska, które zostały wymienione jako 
pierwsze, nie powinny być uznawane za główne i najpoważniejsze 
zagrożenia, które dotykają Kościół, bądź w przyszłości będą Go do-
tykać na szerszą skalę. Ze względu na to, że zarówno zeświecczenie 
duchownych, jak i klerykalizacja świeckich idą niejako równolegle 
w stosunku do siebie, dlatego też zostały połączone w jedno za-
grożenie. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Müller, 
krytykując błędy w dokumencie roboczym, poprzedzającym Synod 
biskupów regionu amazońskiego, w swym dokumencie opublikowa-
nym 16 czerwca 2019 r. podkreślił, że ludzie powinni wrócić do ob-
jawienia Chrystusowego, zamiast sakralizować kosmos i ekologię, co 
mogłoby wskazywać na zdecydowanie szerszą skalę problemu, niż 
może się wydawać. Sprawa nie dotyka tylko klerykalizacji świeckich, 
ale także sakralizacji miejsc, które ze świętością nie mają nic wspól-
nego9. Odnośnie do wyżej wymienionego dokumentu głos zabrali 
także: były prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej 
kardynał Leo Burke oraz były Przewodniczący Papieskiego Komi-
tetu Nauk Historycznych kardynał Walter Brandmüller, obaj uzna-
li jednoznacznie dokument roboczy jako przejaw apostazji – czyli 
całkowitego wyparcia się Chrystusa i wszystkich prawd wiary. Zda-
nie kardynałów wyraża pewną obawę o to, że w niedługim czasie 
dojdzie do podważenia katolickiej koncepcji kapłaństwa, w tym tak-
że odejścia od celibatu10. 

 W kolejnych wypowiedziach niemieckich biskupów i kar-
dynałów także można doszukać się błędnego zrozumienia syno-
dalności. Po słowach Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Niemiec biskupa Georga Bätzinga, stojącego na czele niemieckiego 

9  Kard. Burke: dokument przygotowawczy do synodu amazońskiego przejawem apostazji, 
http://www.bibula.com/?p=109262 (dostęp: 1.04.2020).
10  Tamże.
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episkopatu od marca 2020 roku, można wnioskować, że rozpoczęta 
jeszcze za poprzednika Droga Synodalna będzie w swoich posta-
nowieniach bardziej radykalna niż synod amazoński. Konferen-
cja Episkopatu Niemiec na czele z wyżej wspomnianym biskupem 
Bätzingiem, stwarza bardzo poważne zagrożenie, gdyż popiera lub 
milcząco akceptuje nadużycia, jakie występują w czasach epidemii 
w Kościele, np. niektóre „domowe wspólnoty” świeckich mężczyzn 
i kobiet ogłaszają, że same, bez kapłana, „celebrują Eucharystię”. To 
jednoznacznie pokazuje, jak wielkim zagrożeniem może się to stać 
dla Kościoła.11 

Wyświęceni księża są przez niektórych uznawani za tych, któ-
rzy „tylko” konsekrują Najświętszy Sakrament. Większość obowiąz-
ków, związanych chociażby z posługą sakramentalną, które sprawują 
księża w Polsce, tam nie mają najmniejszego znaczenia. Zachodzi 
obawa, że niedługo księża w Kościele w Niemczech nie będą po-
trzebni. Najlepszej odpowiedzi na ten palący problem udzielił, 
mimo tego, że już w 2009 roku, kierując słowa do grupy brazylij-
skich biskupów, przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum – pa-
pież Benedykt XVI. Powiedział, iż Kościół jako ciało Chrystusa jest 
wspólnotą kapłańską. Każdy z wiernych, będąc członkiem tego ciała, 
pełni zupełnie odmienne funkcje. Różnica występująca między ka-
płaństwem służebnym duchownych, a kapłaństwem powszechnym 
wszystkich wiernych jest istotna i wskazuje na specyficzną tożsamość 
zarówno księży, jak i świeckich12. Świeccy powinni zaangażować się 

11  LifeSite News: szef niemieckiego episkopatu chce zmiany nauczania Kościoła 
o homoseksualizmie, http://www.bibula.com/?p=113688 [dostęp: 24.04.2020]; por. P. 
Chmielewski, Droga Synodalna. Czy Watykan zdoła powstrzymać Niemców?, https://www.
pch24.pl/droga-synodalna--czy-watykan-zdola-powstrzymac-niemcow-,71044,i.html (dos-
tęp: 1.04.2020).
12  Papież o zeświecczeniu księży, https://deon.pl/kosciol/papiez-o-zeswiecczeniu-ksie-
zy,22572 (dostęp: 24.04.2020); por. K. Bronk, Międzynarodowa Komisja Teologiczna o sy-
nodalności, https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-05/miedzynarodowa-komi-
sja-teologiczna-synodalnosc-dokument-swieccy.html (dostęp: 1.04.2020).
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w ziemską rzeczywistość, także w politykę, wnosząc tam zarówno 
chrześcijańską antropologię, jak i naukę społeczną Kościoła. Księża 
powinni trzymać się z daleka, nie angażując się politycznie, po to, 
aby sprzyjać i pogłębiać jedność wiernych i móc być dla wszystkich 
punktem odniesienia13. 

 „Harmonijne, poprawne i jasne zgłębienie relacji między ka-
płaństwem powszechnym a służebnym jest obecnie jednym z najde-
likatniejszych punktów dla samej istoty i życia Kościoła. Niewielka 
liczba księży mogłaby skłaniać wspólnoty do pogodzenia się z tym 
brakiem. Być może pocieszają się one, że taka sytuacja lepiej ukazuje 
zadania wiernych świeckich. Jednak to nie brak kapłanów uzasadnia 
bardziej czynny i liczniejszy udział osób świeckich w życiu kościel-
nym. W rzeczywistości, im bardziej wierni uświadamiają sobie swoją 
odpowiedzialność w Kościele, tym lepiej widoczna jest specyficzna 
tożsamość i niezastąpiona rola księdza jako pasterza całej wspólno-
ty i świadka autentyzmu wiary. Jest on w imieniu Chrystusa, będą-
cego Głową Kościoła, szafarzem tajemnic zbawienia” – powiedział 
wtedy Benedykt XVI14. Papież jasno i wyraźnie nawiązuje do słów 
św. Pawła z dwunastego rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian: 
„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch,[…] jednemu dany jest przez 
Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania we-
dług tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, 
innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia 
cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu 
dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszyst-
ko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak 
chce”(1 Kor 12, 4.8–11). Już samo Pismo Święte wskazuje, że w Ko-
ściele nie można pozwolić na to, aby, kolokwialnie mówiąc, wszyscy 

13  Papież o zeświecczeniu księży…, dz. cyt.
14  Benedykt XVI: Trzeba unikać zeświecczenia księży i klerykalizacji wiernych, http://sanc-
tus.pl/index.php?module=aktualnosci&id=1330 (dostęp: 24.04.2020).
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robili wszystko, wtedy bardzo szybko dochodzi do tego, że albo nic 
nie jest zrobione, albo każdy robi to co chce. 

Osłabienie autorytetu papieża
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, pomimo, że dogmat o nie-
omylności papieża nie był ogłoszony, w przypadku większych spo-
rów doktrynalnych biskupi bądź lud udawali się do papieża po 
zasięgnięcie opinii w danej sprawie, a nierzadko po wyrok stwierdza-
jący to, co należy15. Stąd też już ok. 417 roku pojawia się sentencja 
łacińska Roma locuta, causa finita – Rzym przemówił, sprawa skoń-
czona – co świadczyło o tym, że wypowiedź papieża jest wiążąca dla 
wszystkich wiernych16. Niestety czasy, w których to łacińskie wyra-
żenie niosło swoją jasną treść bezpowrotnie minęły, co były premier 
Belgii i były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rom-
puy napisał na Twitterze17.

W 2017 roku dość szybko świat obiegły informacje o belgijskiej 
prowincji Braci Miłosierdzia, która zgodziła się na przeprowadzanie 
eutanazji w swych placówkach. Kuria generalna Braci Miłosierdzia 
zażądała odwołania tejże decyzji, a sami zakonnicy otrzymali list od 
prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Müllera przypo-
minający o tym, że eutanazja nie jest zgodna z nauczaniem Kościoła. 
Ostatecznie Stolica Apostolska została poproszona przez Przełożo-
nego generalnego zgromadzenia br. René Stockmana o wszczęcie 
dochodzenia w tej sprawie. Dochodzenie prowadziły: Kongregacja 

15  Por. J. Naumowicz, Spory o datę Wielkanocy, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/
TAL/ms201804_data.html (dostęp 24.04.2020).
16  Por. Roma locuta, causa finita, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Roma-locuta-cau-
sa-finita;3968591.html (dostęp 24.04.2020).
17  Van Rompuy: czasy „Roma locuta, causa finita” są dawną przeszłością, https://deon.pl/
kosciol/van-rompuy-czasy-roma-locuta-causa-finita-sa-dawna-przeszloscia,447998 (dos-
tęp 24.04.2020); por.: Kard. Burke: Synodalność sugeruje jakiś nowy „kościół”, gdzie zniszczy 
się autorytet papieża, http://www.bibula.com/?p=105632 (dostęp: 1.04.2020).
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Nauki Wiary oraz Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowane-
go18. Stolica Apostolska zadecydowała, że belgijska prowincja Bra-
ci Miłosierdzia będzie miała czas do końca sierpnia, aby zapewnić, 
iż eutanazja nie będzie przeprowadzana w żadnych placówkach do 
niej należących. Dodatkowo, każdy członek prowincji miał osobi-
ście podpisać deklarację, w której potwierdzał, iż w pełni zgadza 
się z nauczaniem Kościoła na temat ochrony życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci. W wypadku przeciwnym zakonnikom groziły 
procedury kanoniczne, a całej prowincji wykluczenie z zakonu i Ko-
ścioła. Podjęte decyzje zatwierdził sam papież19. Jednak belgijska 
prowincja zakonu odpowiedziała negatywnie na ultimatum Papieża 
Franciszka o zaprzestaniu wykonywaniu eutanazji. W dniu 12 wrze-
śnia 2017 r. w wydanym oświadczeniu Bracia Miłosierdzia stwier-
dzają, że nie przestaną kontynuować swojej dotychczasowej polityki 
względem osób nieuleczalnie chorych oraz na życzenie. Są również 
przekonani, że ich poczynania są zgodne z nauczaniem Kościoła, 
chociaż Katechizm Kościoła Katolickiego podaje jednoznacznie na-
ukę o bezwzględnej ochronie życia ludzkiego20.

 Powyższy dialog pokazuje, jak daleko od tego, co było 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i nie wymagało nawet po-
twierdzenia w formie dogmatu, jest aktualna sytuacja autorytetu pa-
pieskiego. W podanym przykładzie można zauważyć nieposłuszeń-
stwo papieżowi, co świadczy też o pewnym niezrozumieniu drogi, 
którą kroczy cały Kościół, a którą to drogą jest droga synodalna. 
Przestawienie akcentów w tejże drodze i pozbawienie papieża wraz 
z kolegium biskupów decyzji ostatecznej, bądź niepodporządkowa-
nie się jej, osłabia od wewnątrz Kościół, obniża wartość autorytetu 

18  Van Rompuy: czasy „Roma locuta, causa finita”…, dz. cyt.
19  Tamże.
20  Zakon odmówił papieżowi. Bracia będą nadal wykonywać eutanazję, https://deon.pl/
kosciol/zakon-odmowil-papiezowi-bracia-beda-nadal-wykonywac-eutanazje,451433 (do-
stęp: 24.04.2020).
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papieskiego i doprowadza do stanu, kiedy to każdy mógłby decydo-
wać o sprawach dotyczących moralności, co całkowicie przeczy idei 
Kościoła. Także niektóre wypowiedzi papieża Franciszka opacznie 
zrozumiane, można odczytać jako pewną zachętę do umniejsza-
nia tegoż autorytetu. Papież z jednej strony wspomina, że „Kościół 
i Synod są synonimami” oraz podkreśla, że w całym życiu Kościo-
ła należy coraz silniej urzeczywistniać zasadę synodalności – czyli 
wspólnego kroczenia pod przewodnictwem papieża, a z drugiej ak-
centuje coraz to większe kompetencje, które chciałby nadać lokal-
nym episkopatom. Kard. Burke tę sprawę komentuje następująco: 

„dzisiaj jednakowoż, termin synodalność jest użyty w celu sugerowa-
nia, że Konferencja Biskupów ma rangę autorytetu doktrynalnego”21. 
W takim przypadku ludzie nierozumiejący idei synodalności, mogą 
pomyśleć iż papież sam chciałby niejako odciążyć z władzy i posługi 
Kościołowi katedrę papieską22. 

Demokratyzacja Kościoła
O coraz większej demokratyzacji Kościoła wspomina się od czasów 
Soboru Watykańskiego II, niektórzy śmią twierdzić, że jest to jego 
bezpośrednia konsekwencja, wprowadzana pod pozorem kolegial-
ności. Temat kolegialności Kościoła w czasie obrad ostatniego sobo-
ru zajął zdecydowanie więcej czasu niż każdy inny. Kolegialność, dla 
ojców soborowych, oznaczała mocne odejście od teologii prymatu 
papieskiego, od jego formy znanej i dobrze rozwijającej się po So-
borze Watykańskim I, a co za tym idzie, większej demokratyzacji 

21  Kard. Burke: Synodalność sugeruje jakiś nowy „kościół”…, dz. cyt.
22  Kościół ma być bardziej synodalny. Papież zabiera się za reformy, http://www.bibula.
com/?p=85016 (dostęp: 1.04.2020).
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Kościoła23. Ives Congar, który ukuł termin „kolegialność” w 1951 roku 
argumentował, że to co mogłoby ułatwić połączenie się z anglika-
nami i prawosławnymi, to wzmocnienie roli biskupów w Kościele 
Katolickim. Tę bardzo ekumeniczną postawę nazwał „kolegialnością”. 
Formuła kolegialności, przeinterpretowana przez ojców soborowych, 
zostaje wyrażona nieco później, bo w 1983 r. w Kodeksie Prawa Ka-
nonicznego, który stwierdza: „Kolegium Biskupów, którego głową 
jest Papież a członkami biskupi na mocy sakramentalnej konsekracji 
oraz hierarchicznej wspólnoty z głową Kolegium i członkami, 
i w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, razem ze swoją 
głową, a nigdy bez niej, stanowi również podmiot najwyższej i peł-
nej władzy nad całym Kościołem”(kan. 336)24. Jose Ureta zauważa, 
że formuła ta zrywa z Tradycją Kościoła, gdyż neguje pełnię władzy 
papieża, która została zdefiniowana na poprzednim Soborze Waty-
kańskim25. 

 O demokratyzacji Kościoła w swoich wypowiedziach wspo-
mina papież Franciszek, który stwierdza, iż nauczanie Kościoła po-
winno zaczynać się na samym dole hierarchii, mieć niejako oddolny 
charakter. Synod Biskupów byłby wtedy punktem docelowym dyna-
miki słuchania zarówno Ducha Świętego, jak i słuchania, które odby-
wa się na wszystkich poziomach życia Kościoła. Wyżej wspomniany 

23  J. Ureta, Synodalność i władza papieska, http://www.bibula.com/?p=107019 [dostęp: 
1.04.2020]; Por. „Jeżeli zatem ktoś mówi, że Biskup Rzymski posiada tylko urząd nadzor-
czy lub kierowniczy, a nie pełną i najwyższą władzę jurysdykcji (plenam et supremam 
potestatem iurisdictionis) nad całym Kościołem, nie tylko w rzeczach wiary i moralności, 
lecz także w tym, co dotyczy karności i rządzenia Kościołem na całym świecie, albo jeśli 
mówi, że ma tylko większą część władzy, a nie pełnię tej władzy najwyższej, albo że ta 
władza nie jest zwyczajna i bezpośrednia, bądź w odniesieniu do wszystkich poszczególnych 
kościołów, bądź wszystkich poszczególnych pasterzy i wiernych – niech będzie wyłączony 
ze społeczności wiernych”, Breviarium Fidei, II, 56, s. 84; tekst łaciński: Denzinger, nr 3064.
24  Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 
(1983), pars II, s. 159; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwier-
dzony przez Konferencję Episkopatu, Warszawa 2008.
25  J. Ureta, Synodalność i władza papieska, dz. cyt.



81

Marek Sumara  Zagrożenia synodalności w Kościele

80

Ureta sugeruje: „Franciszek stwierdził, że papież nie stoi sam ponad 
Kościołem, ale jest w nim jako ochrzczony pośród ochrzczonych 
i w łonie kolegium biskupiego jako biskup pośród biskupów, po-
wołany zarazem – jako następca Apostoła Piotra – do kierowania 
Kościołem rzymskim, który przewodzi w miłości wszystkim Kościo-
łom. To – co najmniej dwuznaczne – sformułowanie przekształca 
Stolicę Apostolską w biskupstwo o honorowym prymacie, przesła-
niając w ten sposób prymat jurysdykcji”26. W tym miejscu warto za-
uważyć, że tak jak sekularyzacja świeckich i zeświecczenie duchow-
nych są ze sobą ściśle połączone, tak i osłabienie autorytetu papieża 
wynika z zataczającej coraz to szersze kręgi demokratyzacji Kościoła. 
Demokratyzacja najszerszej rozeszła się we wcześniej wspomnianym 
Kościele w Niemczech. Najwyraźniej pokazuje to sytuacja z początku 
tamtejszej Drogi Synodalnej, do której biskupi niemieccy zaprosili 
liberalną organizację świeckich – Centralny Komitet Niemieckich 
Katolików (ZdK). W samym udziale nie było by pewnie nic dziwne-
go, gdyby nie fakt iż biskupi zadecydowali, że każda decyzja w ra-
mach rozpoczynającej się drogi będzie zapadać przez równoprawne 
głosowanie. Plan maksimum tejże drogi zakłada radykalnie liberalny 
kierunek zmian, proponując wywrócenie katolickiego porządku, 
zmiejszenie władzy biskupów i księży oraz zwiększenie decyzyjności 
świeckich w obszarach duszpasterskich i administracyjnych27. 

Mając na uwadze sytuację panującą w Kościele w Niemczech, 
można stwierdzić, że demokratyzacja Kościoła jest bardzo poważ-
nym zagrożeniem, wobec którego Kościół, na czele z papieżem, 
będzie musiał dać odpowiedź. Początki odpowiedzi na ten palący 

26  Tamże.
27  P. Chmielewski, Droga Synodalna. Czy Watykan zdoła powstrzymać Niemców?, https://
www.pch24.pl/droga-synodalna--czy-watykan-zdola-powstrzymac-niemcow-,71044,i.html 
(dostęp: 1.04.2020).
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problem zaczynają pojawiać się u papieża Franciszka28, a za jasną 
odpowiedź, jak i zachętę do właściwego rozumienia demokracji 
w Kościele można uznać wypowiedź ówczesnego kard. Josepha 
Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI w książce pt. De-
mokracja w Kościele29. Ratzinger zauważa, że ok. 1970 roku miało 
miejsce sfałszowanie pojęcia demokracji, która wtedy została niejako 
ujęta jako nowa nauka o zbawieniu, a odnosząc tę sytuację do cza-
sów dzisiejszych przestrzega, że Kościołowi może grozić coś wręcz 
przeciwnego30. Pokazuje też, że demokracji nie powinno rozumieć 
się poprzez zasadę większości głosów. Są takie wartości i prawa, co 
do których nie ma możliwości dyskusji, a dopiero ustalając pewną 
podstawę wspólną dla wszystkich, stwarza się możliwość prowa-
dzenie sporu o to, co trzeba by było zmienić31. Demokracja według 
Ratzingera: „opiera się na wierności konstytucji i na zawartych 
w niej podstawowych wartościach moralnych, których nie można 
zmienić większością głosów i które tworzą ramy do zastosowania 
tejże zasady”32. 

28  Franciszek, Konstytucja apostolska Episcopalis communio, https://opoka.org.pl/biblio-
teka/W/WP/franciszek_i/konstytucje/episcopalis_communio_15092018.html (dostęp: 
1.04.2020); Nowy dokument papieża Franciszka. Milowy krok ku demokratyzacji Kościoła, 
http://www.bibula.com/?p=104469 (dostęp: 1.04.2020).
29  Por. Nuncjusz wzywa niemieckich biskupów do posłuszeństwa papieżowi, https://ekai.pl/
nuncjusz-wzywa-niemieckich-biskupow-do-posluszenstwa-papiezowi/ (dostęp: 1.04.2020); 
Papież napisał list do niemieckich biskupów. Chodzi o „drogę synodalną”, https://www.pch24.
pl/papiez-napisal-list-do-niemieckich-biskupow--chodzi-o-droge-synodalna,69163,i.html 
(dostęp: 1.04.2020); List papieża do „pielgrzymującego ludu Bożego w Niemczech”, https://
www.dw.com/pl/list-papieża-do-pielgrzymującego-ludu-bożego-w-niemczech/a-49414155 
(dostęp: 1.04.2020).
30  J. Ratzigner, H. Maier, Demokracja w Kościele, Kraków 2005, s. 110.
31  Tamże, s. 111.
32  Tamże, s. 111.
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*
Wszystkie powyżej wymienione zagrożenia począwszy od klery-
kalizacji świeckich, przez zeświecczenie duchownych i osłabienie 
autorytetu papieskiego, a kończąc na coraz to większej demokraty-
zacji Kościoła i poszczególnych Episkopatów, wpływają pośrednio 
bądź bezpośrednio na rozbicie jedności Kościoła. Odwołując się 
do sytuacji Kościoła w Niemczech, nie jest to sprawa tylko tam-
tejszego Episkopatu, ale pośrednio jest to zagadnienie wpływające 
na cały Kościół. Już teraz mówi się o tym, że w obliczu pande-
mii, niektórzy biskupi, zwłaszcza Ci, którzy posługują na Zachód 
od Odry, mówią, że trzecie przykazanie nie obowiązuje, podczas 
gdy na Wschód od Odry, nadal jest ono przestrzegane. Tę sytu-
ację dostrzega prof. Grzegorz Kucharczyk, komentując zamykanie 
kościołów we Niemczech i Włoszech. Jego zdaniem „synodalność 
Kościoła” jednoznacznie oznacza szerzący się zamęt i rozbicie 
jedności33. Sprawa jedności w Kościele jest tematem poruszanym 
przez papieża Franciszka, chociażby we wcześniej już wspomina-
nym Liście do biskupów niemieckich, w którym zwraca uwagę na 
kwestię zachowania jedności w związku z wchodzeniem na nową 
Drogę Synodalną w Niemczech34. Efektem niewłaściwego rozumie-
nia synodalności w Kościele może być kolejne zagrożenie – rozbi-
cie wewnętrznej jedności w Kościele. Historycznie patrząc, można 
zauważyć, że wszelkie takie momenty, np. Reformacja, pociągają 
za sobą konsekwencje na wielu płaszczyznach. Różnice wyznanio-
we, o których mowa, pociągają za sobą zarówno zmiany kulturowe, 

33  Grzegorz Kucharczyk: niektórzy biskupi odwołują dekalog, http://www.bibula.
com/?p=112519 (dostęp: 1.04.2020).
34  P. Chmielewski, Droga Synodalna. Czy Watykan zdoła powstrzymać Niemców?, https://
www.pch24.pl/droga-synodalna--czy-watykan-zdola-powstrzymac-niemcow-,71044,i.html 
(dostęp: 1.04.2020).
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jak i cywilizacyjne35. Prof. Kucharczyk stara się przypomnieć, że 
przed powietrzem, ogniem oraz wojną ratunku powinniśmy szukać 
w Bogu, nie rezygnując przy tym z myślenia zdroworozsądkowego, 
ostrożności i szeroko pojętej higieny, a interpretując jego wypowiedź 
można stwierdzić, że ratunku przed kolejnymi zagrożeniami, które 
chcąc czy nie, w Kościele pojawiały się i będą się pojawiać, możemy 
szukać tylko i wyłącznie w Bogu36. 

35  Prof. Kucharczyk: „Skutkiem reformacji było rozbicie jedności Kościoła na Zachodzie 
i cywilizacji Christianitas”, https://wpolityce.pl/kosciol/313817-prof-kucharczyk-skutkiem-
-reformacji-bylo-rozbicie-jednosci-kosciola-na-zachodzie-i-cywilizacji-christianitas-nasz-
-wywiad?strona=2 (dostęp: 1.04.2020).
36  Grzegorz Kucharczyk: niektórzy biskupi odwołują dekalog, http://www.bibula.
com/?p=112519 (dostęp: 1.04.2020).
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