Rzym, 25 czerwca 2019 roku

Drodzy Bracia,
Nie wystarczy zacząć życia zakonnego, potem trzeba ciągle iść naprzód w życiu zakonnym (AP 1958/1, s. 91).
Posługując się tą zachętą naszego Założyciela, zwracamy się do Was, drodzy Bracia, ponieważ chcemy razem
z Wami rozpocząć drogę, która poprowadzi nas do kolejnej Kapituły generalnej.
W liście Przełożonego generalnego z 16 czerwca 2019 roku, który oficjalnie rozpoczyna tę drogę, daje on
nam lejtmotyw, który powinien nam towarzyszyć i kierować naszymi krokami, oświecać naszą refleksję i nasze
odpowiedzi.
W liście tym zostały podkreślone dwa wymiary, które ściśle łączą się ze sobą: styl synodalny oraz
gotowość słuchania.
…chcemy wspólnie doświadczyć „kroczenia razem”, aby wychodząc od naszej tożsamości paulistowskiej, na
drodze naszego rozeznawania znaleźć odpowiedź na pytanie, czego Duch Święty oczekuje od nas, i otworzyć
się na Jego pomoc tak, abyśmy na wszystko mogli spojrzeć obiektywnie.
…chcemy rozpocząć synodalną drogę (…) która wymaga przede wszystkim postawy nieustannego słuchania.
(…) Mając na uwadze tę perspektywę, należy zdać sobie sprawę z tego, że każdy ma coś do powiedzenia
oraz coś, czego może się nauczyć od innych, i dlatego każdy jest zaproszony do budowania jedności
i wzajemnej akceptacji.
Metodologią, która została wybrana zarówno dla okresu przygotowania, jak i do samej celebracji kapituły,
jest synodalność. Sposób ten, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu zaangażowanie wszystkich braci, aby każdy,
korzystając z bogactwa własnego doświadczenia oraz darów, jakie otrzymał, mógł dzięki swojej refleksji oraz
wskazówkom dać realny wkład własny w prace Kapituły.
Drodzy Bracia, abyśmy mogli dobrze się zrozumieć i wzajemnie sobie pomagać na tej nowej drodze,
przekazujemy Wam, do Waszej osobistej lektury i refleksji, dwa dokumenty, które stanowią swoistą syntezę
tego procesu rozpoczętego przez papieża Franciszka i przez Kościół. Możecie je odnaleźć pod tymi linkami1.
Konieczne jest, aby te dwa dokumenty wspomniane wyżej, a także list Przełożonego generalnego
Początek „drogi synodalnej”. W przygotowaniu do XI Kapituły generalnej oraz niniejszy list stały się przedmiotem
wspólnotowej refleksji, którą podzielicie się w czasie spotkań Waszej wspólnoty. Ważne, aby każdy zechciał
skupić swoją uwagę na tym, co ma do powiedzenia nasz brat: każdy ma coś do powiedzenia i każdy może się
czegoś nauczyć od innych.
Takie spotkanie można rozpocząć od postawienia pytania: Co dla mnie oznacza droga synodalna
Zgromadzenia? Jaki wkład możemy wnieść na poziomie osobistym i wspólnotowym, aby ubogacić tę drogę?
Jak już wspomnieliśmy, pierwszym i najważniejszym wyrazem drogi synodalnej jest wysłuchanie
wszystkich, aby wszyscy byli aktywnymi uczestnikami Kapituły, ponieważ dotyczy ona nas, Paulistów.
Postawiliśmy sobie pytanie, jaki sposób będzie najlepszy, aby wysłuchać zdania wszystkich i aby każdy
miał możliwość swobodnego wypowiedzenia swojego zdania. Drodzy Bracia, na chwilę obecną nie wymyśliliśmy
nic lepszego niż zaangażowanie Was w wypełnienie pierwszej ankiety. Jeśli macie pomysł na inny sposób,
prosimy o podpowiedzi, abyśmy w czasie okresu przygotowawczego do Kapituły mogli je rozważyć.
1http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversariosinodo.html

Cel pierwszej ankiety: Ankieta ma charakter osobowy, indywidualny i stawia sobie za cel
przedstawienie i rozeznanie ogólnej sytuacji Zgromadzenia oraz jego najważniejszych problemów. Z tego
powodu pytania stawiane w tej pierwszej ankiecie nie podejmują jeszcze tematów związanych z konkretnymi
obszarami czy specyficznymi sektorami naszego życia paulistowskiego, ale chcą uwydatnić miejsca, w których
napotykamy trudności oraz najważniejsze wyzwania stojące przed Zgromadzeniem. Wiedza uzyskana z tych
odpowiedzi posłuży nam do podjęcia decyzji odnośnie do tematu Kapituły generalnej.
Odpowiedzi mają charakter otwarty, dlatego wymagają stosownej refleksji osobistej, głębokiej
świadomości, a także odpowiedzialności za to, co napiszemy. Powinny być oparte na Waszym osobistym
doświadczeniu. W sposób wolny powinny odzwierciedlać Wasz punkt widzenia, dlatego nie mogą być wyrażane
w sposób ogólnikowy. Muszą jeszcze być przedstawione w sposób maksymalnie obiektywny oraz syntetyczny.
Czas: Odpowiedzi muszą zostać odesłane do 31 sierpnia 2019 roku. Nawet jeśli wydaje się, że
wyznaczony termin jest bardzo bliski oraz że w niektórych krajach rozpoczyna się okres urlopów, prosimy
Was o poświęcenie koniecznego czasu i niepopadanie w pokusę „odpowiem później”.
W jaki sposób odpowiedzieć: Preferowany sposób to odpowiedź on line pod tym adresem, który
otrzymacie również drogą mailową:
Włoski: https://forms.gle/Ca8AmfbD8ViVmc4Z8
Hiszpański: https://forms.gle/K9uo128s3Zbe873D9
Angielski: https://forms.gle/VwWB8JsouZVLLdQS7
Portugalski: https://forms.gle/q1AFyUDzeAWfEHxR8
Francuski: https://forms.gle/PFFaii1sTnSitc3e8
Można odpowiedzieć także drogą mailową, kopiując ankietę z załącznika i odpowiadając na każde pytanie
w dokumencie zapisanym w formacie Word. Można także przesłać odpowiedź wydrukowaną na papierze – to
dla tych, którzy nie mają możliwości wypełnienia ankiety on-line czy przesłania jej mailem. Jako ostatnią formę
podajemy także możliwość udzielenia odpowiedzi pisemnej, ważne żeby zostało to zapisane w sposób czytelny,
aby ułatwić interpretację i ewentualne tłumaczenie.
Prosimy jeszcze Przełożonych Okręgów, aby zatroszczyli się o to, a jeśli trzeba niech zaangażują
Przełożonych lokalnych, aby kwestionariusz ten dotarł do wszystkich braci, a tym, którzy nie posługują się
komputerem, należy dostarczyć wersję wydrukowaną.
W jakim języku odpowiedzieć: Ankieta zostaje wysłana w 5 językach: włoskim, hiszpańskim,
angielskim, francuskim i portugalskim. Najlepiej, gdyby odpowiedzi były formułowane po włosku, ale każdy
z Was może odpowiedzieć w swoim oficjalnym języku narodowym.
Przełożeni Okręgów wraz z Przełożonymi lokalnymi są pierwszymi mediatorami na tej drodze
synodalnej. Dlatego muszą dołożyć wszelkich starań, aby każdy z braci otrzymał tę ankietę, oraz powinni szukać
sposobów, aby zmotywować wszystkich do uczestnictwa w tej ankiecie i ułatwić im wypełnienie tego zadania.
Bez takiej pracy uwrażliwiającej ze strony Przełożonych trudno będzie rozpocząć tę synodalną drogę.
To jest pierwszy etap wstępny, o którym pisze także ks. Valdir José De Castro w swoim liście. Etap
słuchania, który przeprowadzimy, posługując się tą otwartą ankietą.
Wybór ankiety nie jest do tego, aby sprawić wrażenie większej demokratyczności ani nie jest strategią, żeby
wydać się większym populistą. Ma on znacznie o wiele głębsze i dlatego staje się częścią procesu rozeznawania przez
Zgromadzenie, który obejmuje nie tylko tych, którzy bezpośrednio uczestniczą w Kapitule generalnej, ale wszystkich
członków, poprzez których Duch podpowiada Zgromadzeniu, jaką drogą powinno pójść. (…) Dobrą Kapitułę poznaje
się nie tylko po wynikach dokumentu końcowego, ale po procesie, dzięki któremu możliwe było zaangażowanie
wszystkich, ponieważ ich zdanie jest nieodzowną częścią Kapituły2.
Niech Jezus Mistrz, który jest naszą Drogą, oświeca nas i prowadzi w tych pierwszych krokach naszej
synodalnej drogi, która wymaga cierpliwości, współpracy oraz śmiałości w pokonaniu wygodnej pokusy
„przecież zawsze tak się robiło”.
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Matteo Visioli: Non è semplice raccolta di opinioni, w: Vita Pastorale, Marzec 2019.

Niech Święty Paweł Apostoł, którego uroczystość za chwilę będziemy celebrować, Maryja Królowa
Apostołów, która wraz z Apostołami modliła się o przyjście Ducha Świętego, wyproszą nam u Pana nową
Pięćdziesiątnicę.
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