LIST PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO
DO WSPÓŁBRACI Z TOWARZYSTWA ŚWIĘTEGO PAWŁA

POCZĄTEK „DROGI SYNODALNEJ”
W przygotowaniu do XI Kapituły generalnej

Najdrożsi Bracia,
gorąco Was pozdrawiam i życzę, niech Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i
jedność Ducha, będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13. 13).
Wychodząc od refleksji poczynionej w gronie Rady generalnej, uznaliśmy, że
nadszedł już czas, aby podjąć pierwsze kroki mające na celu przygotowanie XI Kapituły
generalnej. Posługując się pozdrowieniem św. Pawła, który przywołuje Najświętszą
Trójcę, będącą wspólnotą miłości i jedności, zapraszam Was do tego, abyśmy
rozpoczęli drogę tego ważnego wydarzenia wspólnotowego oraz kościelnego, które –
jak wszystko na to wskazuje – rozpocznie się na początku roku 2021.
Ponieważ życie zakonne należy nieodłącznie do życia i świętości Kościoła – jak mówią
nasze Konstytucje – faktycznie kapituła generalna musi być pojmowana jako wydarzenie
eklezjalne, jako fakt zbawczy, jako etap ożywiający nadzieję, jako szczególny obchód
paschalny, czas, w którym zgromadzenie musi przeżywać w sposób szczególnie intensywny
swoją jedność i współodpowiedzialność z całym Kościołem 1.
1. Droga w stylu synodalnym
W jedności z Kościołem oraz mając na celu znalezienie odpowiedzi na
wymagania, jakie są stawiane naszemu życiu i naszej misji w dzisiejszym świecie,
wybraliśmy „synodalność” jako metodologię2, która będzie stosowana w czasie
przygotowania oraz celebracji kolejnej Kapituły generalnej, w duchu, do jakiego
zachęca nas papież Franciszek: Świat, w którym żyjemy, a jesteśmy powołani, by go kochać i
mu służyć, również przy jego sprzecznościach, wymaga od Kościoła wzmożenia
współdziałania we wszystkich zakresach jego misji. Właśnie droga synodalności jest drogą,
której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia3.
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Jako członkowie Kościoła 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 mogli obiektywnie spojrzeć na: a) różne wymiary i
rzeczywistości naszego Zgromadzenia: osoby, które je tworzą, życie wspólnotowe i
duchowe, działalność powołaniową, formację, inicjatywy apostolskie, administrację i
ekonomię; b) rzeczywistość Kościoła powszechnego oraz Kościołów lokalnych, w
których jesteśmy obecni; c) kontekst kultury komunikacji oraz zmiany, jakie w niej
zachodzą wraz z rozwojem technologii cyfrowych; d) rzeczywistość ludzi, którym mamy
służyć, a którzy żyją w konkretnych środowiskach (społecznych, kulturowych,
politycznych, ekonomicznych itd.) oraz w sposób szczególny tych, którzy znajdują się w
wyjątkowo trudnej sytuacji, takiej jak ubóstwo (materialne i duchowe), migracja,
nierówności społeczne, zniszczenie środowiska naturalnego itd.
2. W „zasłuchaniu”, zbliżając się do XI Kapituły generalnej
Jako apostołowie komunikacji oraz jako osoby konsekrowane chcemy
rozpocząć synodalną drogę mającą prowadzić do celebracji XI Kapituły generalnej,
która to droga wymaga przede wszystkim postawy nieustannego słuchania.
Rzeczywiście Kapituła generalna:
– Jest czasem słuchania Ducha, który mówił do założycieli i nie przestaje mówić do serc
członków Instytutu, stawiając im pytania dotyczące ich doświadczeń dziejących się w
konkretnych rzeczywistościach4.
– Jest czasem słuchania Pana, który mówi do nas poprzez znaki czasu; czasem
wzajemnego słuchania, a więc otwarciem się na to, co Pan chce nam powiedzieć przez
braci; czasem łagodnej konfrontacji, bez uprzedzeń wobec pomysłów innych i skupianiu
się tylko na swoich5.
– Jest również czasem odnowienia uległości wobec Ducha, który działa przez proroctwa.
Jest to wartość, której nie może zabraknąć w życiu konsekrowanym, ponieważ jest to
szczególna forma uczestnictwa w profetycznej misji Chrystusa 6.
– Jest czasem zasłuchania w głos tych, którzy trudzą się, niosąc ciężar aktywności
apostolskiej Instytutu, krzyk tych, którzy są niezadowoleni, ale także tych, którzy są
zadowoleni, aby pozwolić się prowadzić przez sukcesy ludzkich inicjatyw oraz czerpać
mądrość i uczyć się, wyciągając wnioski z tego, co się nie udało. Jest to czas, w którym
mogą się ujawnić różne rany, czy to w doborze osób, czy w dyskusjach na temat
przyszłych projektów, kiedy czyjeś pragnienia nie zostaną przyjęte. Przede wszystkim
jest to czas stosowny do tego, aby pogłębić charyzmat, własną tożsamość, aby umacniać
w sobie poczucie przynależności do Instytutu 7.
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
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zaproszony do budowania jedności i wzajemnej akceptacji. Taka postawa musi być
widoczna i w języku, i w zachowaniu, w relacjach, w dokonywanych wyborach, w
zwyczajnym sposobie życia8.
3. Etapy drogi synodalnej będącej przygotowaniem do XI Kapituły generalnej
Droga synodalna prowadząca do XI Kapituły generalnej, będzie miała następujące
etapy:
a) Etap wstępny: intensywny czas słuchania
rzeczywistości naszego zgromadzenia;

i

analizy

przede

wszystkim

b) Etap przygotowawczy: poprzedza o 6 miesięcy rozpoczęcie prac Kapituły.
Następnie będzie miał miejsce „etap celebracji”, którym jest czas samej Kapituły, po
którym nastąpi „etap wdrażania”, czyli starania, aby wcielić w życie decyzje podjęte
przez ojców kapitularnych na poziomie wszystkich Zarządów, we współpracy z
każdym profesem Zgromadzenia.
4. Etap wstępny
Teraz jest czas, w którym szczególną uwagę musimy skierować na „etap wstępny”,
który w naszym zamyśle dzieli się dwie części:
a) Pierwsza część rozpoczyna się wraz z publikacją tego listu, któremu nadaliśmy
tytuł „Początek drogi synodalnej. W przygotowaniu do XI Kapituły generalnej” i
potrwa on do momentu spotkania Przełożonych wyższych, zaplanowanego na
czas 11-14 listopada 2019 r. Etap ten będzie czasem pracy mającym na celu
zaangażowanie wszystkich braci, aby każdy mógł wskazać ważne tematy, które są
najpilniejszą potrzebą Zgromadzenia. Przy tej okazji będziemy również zachęcać
do formułowania sugestii odnośnie do tematu, jaki zostanie wybrany jako
przewodni temat XI Kapituły generalnej.
b) Druga część etapu wstępnego potrwa od spotkania Przełożonych okręgów do
momentu zwołania Kapituły generalnej (oraz utworzenia Komisji
przygotowawczej). Bazując na rezultatach pierwszej ankiety oraz refleksji
poczynionej w czasie spotkania Przełożonych wyższych, zostaną podjęte prace,
których celem będzie wyłonienie – z uwzględnieniem głosów wszystkich braci –
tematów szczególnie ważnych dla Zgromadzenia.
5. Zwołanie XI Kapituły generalnej
Jak przewiduje nasza normatywa, Kapituła generalna zostanie oficjalnie zwołana
sześć miesięcy przed jej rozpoczęciem (por. Konstytucje, art. 213). Obok daty i miejsca
obrad kapituły, zostanie podany spis członków z urzędu, normy obowiązujące przy wyborze
8

Por. Kard. Gualtiero Bassetti, Przemówienie otwierające posiedzenie Rady stałej Konferencji Episkopatu
Włoch, wygłoszone 1 kwietnia 2019 r. Całość można przeczytać tutaj: http://www.osservatoreromano.va/
it/news/sinodalita-metodo-di-vitaecclesiale.

–3–

delegatów oraz przepisane modlitwy o jej pomyślny wynik (Konstytucje, art. 213.1). Przy tej
okazji zostanie powołana „komisja przygotowawcza” (por. Konstytucje art. 213.2) i
zostanie wyznaczony czas na przeprowadzenie Kapituł prowincjalnych i regionalnych,
które będą przygotowaniem do Kapituły generalnej.
6. Komisja wyznaczona do przeprowadzenia etapu wstępnego
Po wysłuchaniu Rady generalnej, na członków Komisji wyznaczonej do
przeprowadzenia etapu wstępnego mianowałem następujących braci: ks. Vito Fracchiolla (koordynator), ks. Celso Godilano, br. Darlei Zanon, ks. Francis Dalmet, ks. Rafael Espino Guzmán, ks. Luigi Giovannini i br. Marcello Sannai. Do
tej Komisji zostanie jeszcze dołączony „metodolog”.
***
Najdrożsi Bracia, rozpoczynamy tę „drogę synodalną” świadomi konieczności
coraz większego otwarcia na Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem. Stąd
też nawet jeśli mamy już jakieś utarte szlaki, nie możemy się zamykać na możliwe
nowości, które pozwolą na przeprowadzenie procesu wymagającego ciągłego
rozeznawania.
Papież Franciszek wyjaśnia to w ten sposób: Rozeznanie nie jest sloganem
reklamowym, nie jest techniką organizacyjną ani wymysłem tego pontyfikatu, ale postawą
wewnętrzną zakorzenioną w akcie wiary. Rozeznanie jest metodą, a jednocześnie celem, jaki
sobie stawiamy: opiera się na przekonaniu, że Bóg działa w historii świata, w wydarzeniach
życia, w ludziach, których spotykamy i którzy do nas mówią. Z tego powodu jesteśmy
wezwani do słuchania tego, co podpowiada nam Duch, w sposób i w kierunkach często
nieprzewidywalnych9.
Wyznaczona droga z pewnością nie jest łatwa i wymaga wysiłku ze strony
każdego z nas. Ponieważ jest to proces, przeżywany w napięciu ujawniającym się pomiędzy
koniecznym procedowaniem a przebywaniem razem, dlatego synodalność wymaga trudu.
Potrzebna jest wiec tutaj duchowość ewangeliczna oraz poczucie przynależności do Kościoła,
ciągła formacja, dyspozycyjność i umiejętność towarzyszenia oraz kreatywność 10.
Możemy przyjąć synodalność jako metodę życia oraz jako sposób zarządzania
naszymi okręgami i poszczególnymi wspólnotami. Jeśli te organizmy tak będą
funkcjonować, to rzeczywiście zaistnieją w nich jedność i współodpowiedzialność. W
każdym razie droga synodalna od wszystkich wymaga odpowiedzialności, wyrzeczenia
się siebie i otwarcia na braci. Refleksja nad Dorocznym Listem poświęconym Ubóstwu
może być cenną pomocą w pogłębieniu tego tematu.
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W niedługim czasie Komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu
wstępnego roześle pierwsze informacje, a następnie zatroszczy się, aby każdy był
informowany o krokach podejmowanych na naszej synodalnej drodze.
Wielbimy Jezusa Mistrza, który w jedności z Ojcem i Duchem Świętym uczy nas
życia w jedności w różnorodności darów, które otrzymaliśmy. Prośmy Go, abyśmy na
tej drodze, którą chcemy przejść razem, umieli zachować kreatywną wierność, aby żyć
w pełni charyzmatem otrzymanym przez naszego Założyciela, i abyśmy byli św. Pawłem
żyjącym dzisiaj w kulturze komunikacji. Niech Maryja, Królowa Apostołów, stale nam
towarzyszy swoją matczyną opieką.
Z braterskim pozdrowieniem
_________________________
ks. Valdir José De Castro SSP
Przełożony generalny
Rzym, 16 czerwca 2019
Uroczystość Trójcy Świętej

–5–

