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PRIPREMNI DOKUMENT 

 

Pripremni dokument za dvogodišnju svjetsku crkvenu sinodu je objavljen 7. rujna 2021. 

Pripremni dokument nosi naslov Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i misija.  

U 3. točki ovog dokumenta navodi kako se ovaj Pripremi dokument stavlja u službu sinodskoga 
hoda, osobito kao sredstvo koje služi jačanju prve faze osluškivanja i savjetovanja s Božjim 
narodom u partikularnim Crkvama (listopad 2021. – travanj 2022.), u nadi da će pridonijeti 
pokretanju ideja, energije i kreativnosti svih onih koji će sudjelovati u tom itinerariju te olakšati 
dijeljenje plodova njihova zalaganja. 

Dokument se sastoji od četiri poglavlja i 32. točke.  

 

I. poglavlje: Poziv na zajednički hod 

Opisuje kontekst u kojem se održava svjetska sinoda: pandemija Covid-19, društvene 
nejednakosti, skandali sa zlostavljanjem u Crkvi, klimatske promjene, migracije. Istodobno 
opisuje stil sinodalnog procesa. Umjesto parlamentarnih glasovanja, radi se o pažljivom 
slušanju jedni drugih, o hrabrim vizijama, molitvi, razmišljanju, razmjeni. Cilj je prepoznati 
Božju volju u odgovarajućoj situaciji. 

 

II. poglavlje: Crkva koja je po svome ustrojstvu sinodalna 

Dokument objašnjava riječ sinoda i sinodalnost te donosi misao da je sinodalnost 
„mnogo više od crkvenih susreta i biskupskih vijeća ili pitanja obične unutarnje crkvene 
administracije. Riječ je o specifičnom načinu življenja i djelovanja Crkve, Naroda Božjeg, koji 
otkriva i daje supstancu njezinom postojanju kao zajednice u kojoj svi njezini članovi zajednički 
putuju, okupljeni u zboru, i imaju aktivnu ulogu u evangelizacijskom poslanju“. Svaki sinodalni 
proces, u kojem su biskupi pozvani razabrati što Duh govori Crkvi, ne sami, nego slušajući 
Božji narod, koji »ima udio također u Kristovoj proročkoj službi« (LG, 12), očiti je oblik tog 
zajedničkog hoda kojim Crkva raste. Smisao puta na koji smo svi pozvani prije svega je 
otkrivanje lica i oblika sinodalne Crkve u kojoj »svatko ima nešto za naučiti. 

 

III. poglavlje: Slušanje Pisma 

Ovo poglavlje donosi dvije svetopisamske „slike“ kao inspiracija na putu izgradnje 
sinodalne Crkve. Jedna se pojavljuje u prikazu prizora zajedništva koji neprestano prati put 
evangelizacije; druga se pak odnosi na iskustvo Duha u kojem Petar i prva zajednica uviđaju 
opasnost postavljanja neopravdanih granica dioništvu vjere. Ove dvije svetopisamske „slike“ 
su objašnjene od 17. – 24 točke ovog poglavlja. 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0540/01156.html
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IV. Sinodalnost na djelu: smjernice za savjetovanje Božjega naroda 

U ovom poglavlju naglašava se kako je ovaj sinodalni hod ukorijenjen u konkretni život 
Božjeg naroda te da taj hod mora upućivati na iskustva življene sinodalnosti. Temeljno pitanje 
kojim se vodi ovo savjetovanje Božjeg naroda: Sinodalna Crkva, naviještajući evanđelje, »kroči 
zajedno«: Kako se taj »zajednički hod« ostvaruje danas u vašoj Crkvi? Na koje nas korake Duh 
poziva da bismo rasli u našem »zajedničkom hodu«? Uz pitanje predlažu i korake traženja 
odgovora. 

Osvješćuju tri razine na kojima se sinodalnost oblikuje kao »konstitutivna dimenzija 
Crkve«: razina načina kojim Crkva svakodnevno živi i radi, razina crkvenih struktura i procesa 
i razina sinodalnih procesâ i događajâ. Naglašavaju kako sve te tri razine upućuju jedna na 
drugu i da ih se potrebno dosljedno držati. 

Podsjećaju da valja imati na umu da se zajednički hod može shvatiti iz dviju različitih i 
povezanih perspektiva: unutarnjeg života partikularne Crkve i Božji narod koji putuje zajedno 
s cijelom ljudskom obitelji. 

U ovom poglavlju pod točkom 30. predstavljeno je deset tematskih jezgri koje valja 
produbiti, a dokument konkretno postavlja pitanja koja provociraju da razmislimo o: 
suputnicima, osluškivanju, uzeti riječ, slaviti, suodgovorni u poslanju, dijalogu u Crkvi i 
društvu, dijalog s drugim kršćanskim vjeroispovijestima, vlast i sudjelovanje, razlučivati i 
odlučivati, odgajati se za sinodalnost. 

U zadnje dvije točke ovog poglavlja dokument navodi prvu etapu sinodalnog hoda: kako 
dati svoj doprinos savjetovanju kojim se želi prikupiti iskustvo življene sinodalnosti. 
Savjetovanje, kako navodi dokument, koordinira biskup a upućeno je »prezbiterima, đakonima 
i vjernicima laicima njihovih Crkava, bilo pojedinačno bilo udruženima, ne zanemarujući 
dragocjeni doprinos koji mogu dati posvećeni muškarci i žene« (EC, 7). U procesu savjetovanja, 
naglašavaju, kako je važno da se dadne prostor glasu siromašnih i isključenih, a ne samo onih 
koji imaju određenu službu ili odgovornost unutar partikularnih Crkava.  

Svaka partikularna Crkva treba izraditi sažetak na najviše deset stranica te podsjećaju 
da svrha ove Sinode i ovog savjetovanja nije izrada dokumenata, nego »dati da se probude 
snovi, pobuditi proroštva i vizije, dati nadi da procvjeta, potaknuti povjerenje, poviti rane, 
ispreplesti odnose, oživjeti zoru nade, učiti jedni od drugih i stvarati pozitivan imaginarij koji 
će prosvijetliti umove, zagrijati srca, vratiti snagu mišicama« (FRANJO, Govor na početku 
Sinode posvećene mladima, 3. listopada 2018.) 
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VADEMECUM DOKUMENT 

 

 XVI. redovna opća skupština Biskupske sinode održat će se 2023. godine u Rimu. 
Prethodit će joj sinodalni hod koji će trajati tri godine, i koji će biti podijeljen u tri dijela 
(dijecezanski, kontinentalni, univerzalni). Tema Sinode je “Za sinodalnu Crkvu – zajedništvo, 
sudjelovanje i poslanje “. U tu svrhu pripremljeni su i objavljeni Vademecum i Pripremni 
dokument. Dok je Pripremni dokument temeljno polazište Sinodalnog puta, Vademecum je 
zamišljen je kao priručnik koji prati Pripremni dokument i nudi praktičnu podršku. Dva su 
dokumenta komplementarna i trebaju se čitati zajedno. 

 Biskupska sinoda nastaje kao jedan od plodova Drugoga vatikanskog sabora, kako bi se 
o određenim temama u određenim vremenima konzultirali biskupi različitih biskupskih 
konferencija diljem svijeta. Dok se Biskupska sinoda do sada odvijala kao okupljanje biskupa 
s i pod vlašću Pape, Crkva sve više shvaća da je sinodalnost put za čitav Božji narod. Stoga 
Sinodalni proces više nije samo skup biskupa, već putovanje za sve vjernike. Dok su nedavne 
sinode ispitivale teme poput nove evangelizacije, obitelji, mladih ljudi i Amazone, sadašnja se 
sinoda usredotočuje na samu temu sinodalnosti. 

 Sinodalnost prije svega označava Cijeli Božji narod koji dijeli zajedničko dostojanstvo 
i poziv kroz krštenje. Svi smo pozvani na temelju našeg krštenja biti aktivni sudionici u životu 
Crkve. U župama, malim kršćanskim zajednicama, pokretima laika, vjerskim zajednicama i 
drugim oblicima zajedništva, žene i muškarci, mladi i stariji, svi smo pozvani slušati jedni druge 
kako bismo čuli poticaje Duha Svetoga. Sinodalna Crkva nije ograničena samo na ove postojeće 
institucije. Stoga cijeli Sinodalni proces ima za cilj potaknuti živo iskustvo razlučivanja, 
sudjelovanja i suodgovornosti. U tom je smislu jasno da svrha ove Sinode nije izraditi više 
dokumenata. Umjesto toga, namjera je nadahnuti ljude da sanjaju o Crkvi u kojoj su pozvani 
biti i djelovati, stvarati i dijeliti. 

 

Sinodalni proces 

 

 Prva faza Sinodalnog procesa održava se u mjesnim Crkvama. Ovaj Sinodalni proces 
ne treba smatrati teretom koji se natječe s lokalnom pastoralom. On je prilika za bolje 
razumijevanje i plodonosnije poslanje.  

 Nakon svečanog otvaranja u Rimu u subotu, 9. listopada 2021., biskupijska faza Sinode 
započet će u nedjelju, 17. listopada 2021. Biskup imenuje osobu za kontakt ili tim koji će voditi 
lokalnu fazu, i biti veza između biskupije i župa, kao i između biskupije i Biskupske 
konferencije. Mjesne Crkve će svoje zaključke i ideje poslati na Biskupsku Konferenciju koja 
će napraviti sintezu do travnja 2022., i dati je Biskupskoj sinodi. Prikupljeni materijal će biti 
osnova za pisanje Instrumentum Laborisa. Konačno, Skupština Biskupske sinode održat će se 
u Rimu u listopadu 2023. godine. 
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 Svrha prve faze sinodalnog putovanja je dobivanje realne slike s terena. Stoga je 
iznimno važno aktivno uključenje svih. Angažman Božjega naroda je temelj, i mnogima će ovo 
biti prvo iskustvo sinodalnosti, stoga je važno voditi se načelima zajedništva, sudjelovanja i 
poslanja koja nadahnjuju ovaj Sinodalni put. 

 

Načela sinodalnog procesa 

 

Sudionici 

 Biskupije su pozvane imati na umu da su glavni subjekti ovog sinodalnog iskustva svi 
kršteni. Posebnu pozornost treba posvetiti osobama koje bi mogle riskirati isključenje: žene, 
hendikepirane osobe, izbjeglice, migrante, starije osobe, osobe koje žive u siromaštvu, katolike 
koji rijetko ili nikada ne prakticiraju svoju vjeru itd. Treba pronaći i kreativna sredstva kako bi 
uključili djecu i mlade. Zajedno su svi kršteni subjekt sensus fidelium, živog glasa Božjeg 
naroda. Istodobno, kako bi u potpunosti sudjelovali u činu razlučivanja, važno je da kršteni čuju 
glasove drugih ljudi u svom lokalnom kontekstu, uključujući ljude koji su napustili praksu 
vjere, ljude drugih vjerskih tradicija, ljude bez vjerskih uvjerenja itd. 

Slušanje, razlučivanje i sudjelovanje 

 Sinodalni proces je prije svega duhovni proces. To nije mehanička vježba prikupljanja 
podataka ili niz sastanaka i rasprava. Sinodalno slušanje orijentirano je na rasuđivanje. To 
zahtijeva od nas da učimo i vježbamo umjetnost osobnog i zajedničkog razlučivanja. Slušamo 
jedni druge, svoju vjersku tradiciju i znakove vremena kako bismo razabrali što Bog govori 
svima nama. 

 

Tijek sinodalnog puta 

 

Biskupijska faza 

 Biskupi pokreću proces, pa je vjerojatno da će uključivanje na razini biskupije biti 
koordinirano redovitim komunikacijskim kanalima dijecezanskog biskupa. Župna pastoralna 
vijeća, kao i Biskupijsko pastoralno vijeće, mogu poslužiti kao postojeća „sinodalna“ tijela za 
organiziranje Sinodalnog procesa na lokalnoj razini, pod uvjetom da se ulože napori da se dopre 
do periferije i do onih glasova koji se rijetko čuju. Cilj nije opteretiti biskupije i župe, već 
integrirati Sinodalni proces u život mjesne Crkve na kreativne načine koji promiču 
produbljivanje zajedništva, potpunije sudjelovanje i plodonosnije poslanje. 

 U ovoj fazi slušanja potičemo ljude da se okupe, zajedno odgovore na poticajna 
pitanja/slike/scenarije, slušaju jedni druge i daju individualne i grupne povratne informacije, 
ideje, reakcije i sugestije. Na raspolaganju su izvrsni resursi onih mjesnih Crkava koje su već 
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krenule na ovo putovanje, poput Metodološkog vodiča za crkvenu skupštinu Latinoameričke 
biskupske konferencije i Plenarnog vijeća Australije i njegovih ključnih dokumenata. 

Uloga biskupskih konferencija i sinoda istočnjačkih crkava 

 Nakon što završi biskupijska faza dijecezanskim predsinodalnim sastankom i 
biskupijskom sintezom, biskupske konferencije i sinode istočnjačkih crkava sastavit će podatke 
i povratne informacije koje su primile od biskupija i eparhija kako bi oblikovale sinteze koje 
prikladno bilježe doprinose sudionika na lokalnoj razini. Biskupske konferencije i sinode 
istočnjačkih crkava pozvane su razabrati i okupiti ovu širu sintezu putem vlastitog 
predsinodalnog sastanka. Te će sinteze poslužiti kao temelj za prvo izdanje Instrumentum 
Laboris, koje će objaviti Glavno tajništvo Biskupske sinode. 

Kontinentalna faza 

 Ovaj početni Instrumentum Laboris bit će "radni dokument" za sedam kontinentalnih 
sastanaka: Afrika (SECAM); Oceanija (FCBCO); Azija (FABC); Bliski istok (CPCO); 
Latinska Amerika (CELAM); Europi (CCEE) i Sjevernoj Americi (USCCB i CCCB). Ovih će 
sedam međunarodnih sastanaka analizirati i pripremiti sedam završnih dokumenata koji će 
poslužiti kao osnova za drugi Instrumentum Laboris, koji će se koristiti na saboru Biskupske 
sinode u listopadu 2023. godine. 

Sabor Biskupske sinode 

 Biskupi i revizori okupit će se sa Svetim Ocem Papom Franjom na Skupštini Biskupske 
sinode u Rimu u listopadu 2023. kako bi međusobno razgovarali i slušali na temelju Sinodalnog 
procesa koji je započeo na lokalnoj razini. Cilj Biskupske sinode nije zasjeniti biskupijsku, 
biskupsku konferenciju/sinodu istočnjačkih crkava i kontinentalne faze, već razabrati na 
univerzalnoj razini glas Duha Svetoga koji je govorio po cijeloj Crkvi. 

Faza provedbe 

 Budući da ova Sinoda želi promicati novi stil življenja zajedništva, sudjelovanja i 
poslanja Crkve, faza provedbe bit će ključna za zajedničko napredovanje na putu sinodalnosti. 
Namjera je ove provedbe doprijeti do svih mjesnih Crkava u cijelom svijetu, tako da Sinodalni 
proces cijelo Božje pučanstvo polazi kao i mjesto njegova dolaska (EZ, 7). U tom pogledu 
mogu biti od pomoći osobe Biskupijske osobe za kontakt i druge osobe i tijela koja su bila 
uključena u biskupijsku fazu, uključujući Biskupijsko pastoralno vijeće, Prezbitersko vijeće i 
Župna pastoralna vijeća. 

 

Sinodalni put u biskupijama 

 

Sažetak onoga što je predviđeno u biskupijskoj fazi 

 Pripremni dokument ocrtava dvije „slike“ iz Svetog pisma koje nas nadahnjuju na putu 
izgradnje sinodalne Crkve. Prva slika proizlazi iz „scene zajednice“ koja neprestano prati put 
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evangelizacije, od Isusove propovjedničke službe: svatko nalazi svoje mjesto-gomila, apostoli 
i Gospodin (PD, 17-21). Druga slika odnosi se na iskustvo Duha Svetoga u kojem Petar i rana 
zajednica prepoznaju rizik postavljanja neopravdanih granica dijeljenju vjere (PD, 22-24). 
Potičemo vas da razmislite o ove dvije slike kao izvoru hrane i inspiracije u Sinodalnom 
procesu. 

 Zajednička crta u cijeloj Isusovoj službi je da se vjera uvijek pojavljuje kad se ljudi 
cijene: njihova molba se čuje, pomaže im se u njihovim poteškoćama, cijeni se njihova 
dostupnost, njihovo dostojanstvo potvrđuje Božji pogled i obnavlja u zajednici.  

 Da bi se to dogodilo, potrebno je uložiti značajne napore kako bi se na što smisleni način 
uključio najveći mogući broj ljudi. Srce sinodalnog iskustva je slušanje Boga kroz međusobno 
slušanje. To se može dogoditi tijekom jednog okupljanja, ali snažno potičemo da se održi 
nekoliko okupljanja kako bi se omogućilo interaktivnije ozračje dijeljenja dok se ljudi 
međusobno upoznaju, vjeruju jedni drugima i osjećaju da mogu slobodnije govoriti što ga čini 
doista sinodalnim iskustvom zajedničkog putovanja. Osim formalnih aspekata međusobnog 
govora i slušanja, važno je da okupljanja imaju i neformalne trenutke. Hodočašća, grupne 
aktivnosti, umjetnički izričaji, pa čak i stanke za kavu mogu pomoći u poticanju osjećaja 
zajedništva kroz iskustvo dijeljenja života jedni s drugima. Kako će se ti sastanci odvijati ovisit 
će o vašim lokalnim okolnostima. Poticajna pitanja bit će predložena u Upitniku koji će biti 
prilagođen lokalnim kontekstima 

 Povratne informacije primljene tijekom procesa slušanja prikupit će se u “sintezu" za 
svaku biskupiju, a na kraju i za svaku biskupsku konferenciju. Sinteza ne izvještava samo o 
zajedničkim trendovima, već također ističe one točke koje pogađaju tezu, nadahnjuju izvorno 
gledište ili otvaraju novi horizont. Sinteza bi trebala obratiti posebnu pozornost na glasove onih 
koji se često ne čuju i integrirati ono što bismo mogli nazvati "manjinskim izvještajem". 
Povratne informacije ne bi trebale samo podcrtati pozitivna iskustva, već i razotkriti izazovna i 
negativna iskustva kako bi odrazile stvarnost onoga što se slušalo. Nešto iz iskustva lokalnog 
okupljanja treba prenijeti u povratne informacije: stavove sudionika te radosti i izazove 
zajedničkog angažiranja u razlučivanju. 

Uloga biskupa u sinodalnom procesu 

 Tijekom procesa savjetovanja uloga je biskupa slušati glas vjernika. Osim redovnih 
kanala u koje se može aktivno uključiti, biskup može, ako prepozna potrebu, sazivati i ad-hoc 
male skupine vjernika iz biskupije, osobito one s periferija. Prati povratne informacije 
prikupljene na konzultacijama. Osigurava infrastrukturu i potrebna sredstva za provođenje 
sinodalnog procesa. Potiče na uključenje različite skupine i pojedince (osobno, putem pisma ili 
multimedije). Predvodi liturgijsko slavlje na otvaranju biskupijske faze, imenuje kontakt osobu 
i tim, saziva predsinodalni sastanak pri završetku biskupijske faze. 

Uloga svećenika i đakona u sinodalnom procesu 

 Svećenici i đakoni podižu svijest o sinodalnoj prirodi Crkve i značenju sinodalnosti u 
župama, službama i pokretima kojima služe. Podržavaju, potiču, promiču i omogućuju 
odvijanje biskupijske faze Sinodalnog procesa u mjesnoj Crkvi. To čine putem participativnih 
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tijela koja su već uspostavljena u cijeloj biskupiji, kao što su Biskupijsko pastoralno vijeće, 
Prezbitersko vijeće i Župna pastoralna vijeća. Istodobno, pronalaze i nove kreativne načine 
poticanja autentično sinodalnog iskustva među vjernicima laicima. 

 

Mapa puta (primjeri koraka za biskupijsku fazu) 

 

Imenovanje kontakt osobe za biskupiju 

 Svaka biskupija treba odabrati jednog ili dva pojedinca koji će služiti kao kontakt osoba 
(e) Biskupije. Dodatak A sadrži detalje o odgovornostima i željenim kvalitetama ovih osoba za 
kontakt. U idealnom slučaju, dva suvoditelja imenuju se kao model suodgovornosti. Ako postoji 
više od jedne biskupijske kontakt osobe, preporučuje se imenovanje najmanje jedne žene i 
jednog muškarca. To mogu biti dobrovoljni ili plaćeni položaji, a mogu ih preuzeti osobe 
(osobe) koje već rade u biskupiji. Biskupijske kontakt osobe mogu biti svećenici, vjernici ili 
laici. Biskupije mogu razmišljati o mogućoj ulozi Biskupijske kontakt osobe (osoba) u nastavku 
služenja na putu sinodalnosti u biskupiji do listopada 2023. i dalje. 

Postavljanje biskupijskog sinodalnog tima 

 Osobe za kontakt s Biskupijom vjerojatno će morati raditi u suradnji s glavnim timom, 
koji se može okupiti otvorenim postupkom izražavanja interesa ljudi ili imenovanjem 
dijecezanskog biskupa. Mogu se sazvati kao savjetodavno i radno tijelo za Biskupijsku 
kontaktnu osobu (osobe). Izvan biskupijske faze sadašnje Sinode, biskupijski sinodalni tim 
može nastaviti promicati i provoditi put sinodalnosti u biskupiji u budućnost, zajedno s 
dijecezanskim biskupom. 

Uočavanje puta za vašu biskupiju 

 Pripremni dokument i Vademecum pružaju informacije o aktualnoj Sinodi i nude 
smjernice za organizaciju procesa savjetovanja. Pomoću ovih dokumenata može se napraviti 
molitveno razmišljanje kako bi se razaznala ključna područja na koja se fokusira biskupija. 

Planiranje participativnog procesa 

 Svaka bi biskupija trebala težiti što širem sudjelovanju, uključujući različite platforme. 
To bi moglo uključivati sastanke na župnoj razini, međužupska okupljanja, školske skupine, 
lokalne udruge, internetske platforme, posebne jezične skupine i prikladna sredstva za 
dosezanje onih koji su bili udaljeni od Crkve. 

Priprema koordinatora skupina za sinodalne konzultacijske sastanke 

 Biskupijski sinodalni tim može raditi preko koordinatora kako bi održao sinodalni 
konzultacijski sastanak u cijeloj biskupiji. Na primjer, sinodalno savjetovanje unutar jedne župe 
može nadzirati koordinator u toj župi, radeći sa župnim timom. Svi koordinatori će morati biti 
upoznati s duhom, ciljevima i stavovima Sinodalnog procesa, te im trebati pristup relevantnim 
resursima, uključujući Vademecum i web stranicu Sinode. Koordinatori tada mogu razabrati i 



Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje - kratki sažetak Pripremnog dokumenta i Vademecuma 

 

9 
 

planirati najprikladnije procese za svoje određene skupine, u komunikaciji s biskupijskim 
sinodalnim timom. 

Pružanje orijentacijske radionice za biskupijski sinodalni tim i lokalne koordinatore 

 Budući da se razina razumijevanja i iskustva u vezi sa sinodalnošću vjerojatno razlikuju 
u cijeloj biskupiji, mogu se organizirati formacijske radionice koje će ljudima dati usmjerenje 
o sinodalnosti i opremiti ih osnovnim vještinama za sinodalne procese. 

Komuniciranje sa svima 

 Kako bi se podigla svijest i potaknulo sudjelovanje, potrebno je raditi i oglašavanje i 
motivacija putem svih dostupnih platformi. 

Provedba, praćenje i vođenje procesa sinodalnog savjetovanja 

 Biskupijske kontakt osobe u redovitom kontaktu s koordinatorima skupina na 
sinodalnim konzultacijskim sastancima diljem biskupija kako bi pratili napredak, pružali 
podršku prema potrebi i olakšali razmjenu ideja, najboljih praksi i nove povratne informacije. 
Treba navesti datum za podnošenje povratnih informacija o konzultacijama koje mogu slijediti 
smjernice za biskupijsku sintezu kako je dolje opisano. 

Biskupijski predsinodalni sastanak  

 Dijecezanski predsinodalni sastanak bi trebao uključivati liturgijsko slavlje. Široko 
predstavništvo iz cijele biskupije trebalo bi pozvati da sudjeluje s ciljem da se okupe kako bi se 
molili, slušali, razmišljali i razabrali sinodalni put kojim Božji Duh poziva cijelu biskupiju. 

Priprema i podnošenje biskupijske sinteze 

 Nakon što se dovrši, sintezu treba priopćiti javnosti u biskupiji. Osobe za kontakt s 
Biskupijom trebale bi zadržati svoje imenovanje tijekom cijelog sinodskog procesa barem do 
sabora Biskupske sinode u listopadu 2023., a njihova uloga može se nastaviti i nakon ovog 
datuma. U uzastopnim fazama sadašnje Sinode bit će točka povezivanja biskupskih 
konferencija i kontinentalnih okupljanja te će pomoći biskupiji da ostane uključena u Sinodalni 
proces. Tamo gdje je to potrebno, mogu osigurati i gladak prijelaz prema provedbi svih 
prijedloga iznesenih tijekom konzultacija u biskupiji. Uostalom, ovaj sinodalni proces nije kraj 
već novi početak. 

 

Temeljno pitanje 

 

Ova Sinoda postavlja sljedeće temeljno pitanje: Sinodalna Crkva, navješćujući Evanđelje, 
“putuje zajedno”. Kako se to „zajedničko putovanje“ događa danas u vašoj mjesnoj Crkvi? 

Kako bi pomogli ljudima u potpunijem istraživanju ovog temeljnog pitanja, sljedeće teme ističu 
značajne aspekte „proživljene sinodalnosti“ (PD, 30).  

Teme kao pomoć u odgovoru na temeljno pitanje: 
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 PRATITELJI NA PUTOVANJU - prepoznavanje tko su članovi naše zajednice, a tko se nalazi 
na njezinim periferijama 

SLUŠANJE - prepoznavanje kulturoloških i drugih poteškoća koje onemogućuju vjernicima da 
postanu aktivni članovi zajednice 

GOVORENJE - prepoznavanje poteškoća koje onemogućuju hrabro, iskreno i odgovorno 
govorenje u našoj mjesnoj Crkvi i društvu 

PROSLAVA - prepoznavanje koliko i kako molitva i liturgijska slavlja nadahnjuju i vode naš 
zajednički život i poslanje u našoj zajednici 

DJELUJUĆI ODGOVORNOST ZA NAŠU ZAJEDNIČKU MISIJU - prepoznavanje 
misijskog poslanja zajednice i pojedinca, ali i misijskih potreba zajednice i društva 

DIJALOG U CRKVI I DRUŠTVU - odnos prema svijetu i društvu, koliko ga kao zajednica 
izgrađujemo 

EKUMENIZAM - odnos s drugim kršćanskim zajednicama 

VLAST I SUDJELOVANJE - prepoznati nositelja/e odgovornosti za zajednicu, i što priječi 
ostale da budu suodgovorni 

OZNAČAVANJE I ODLUČIVANJE - metode i procesi u donošenju odluka u praksi, pozitivne 
i negativne strane. 

FORMIRANJE SEBE U SINODALNOSTI - rast pojedinca i ulaganje u pojedinca kroz 
izgradnju sinodalnosti 

 

Svaka biskupija, župa ili crkvena skupina ne bi trebala imati za cilj pokriti sva pitanja, već bi 
trebala razabrati i usredotočiti se na one aspekte sinodalnosti koji su najrelevantniji za njezin 
kontekst. 

 


