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1. Charakterystyka Synodu Biskupów  
jako instytucji
Synod Biskupów1 jest stosunkowo młodą instytucją w Kościele2. 
Został on bowiem ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1965 
roku3, niedługo po zamknięciu Soboru Watykańskiego II. Synod 
Biskupów w założeniach miał być jakby „małym soborem” i kon-
tynuować ducha kolegialności biskupów działających na wzór 
apostołów, lecz bez angażowania całego Kościoła i przy użyciu 
znacznie mniejszych środków, niż to ma miejsce w przypadku 
soborów.

Prawo kanoniczne stanowi, że Synod Biskupów jest zebraniem 
biskupów z różnych regionów świata inicjowanym wyłącznie 
przez papieża (kan. 342, kan. 344 pkt 1). Biskupi zbierają się, aby 

1 Synodu Biskupów nie wolno utożsamiać z synodami partykularnymi, czyli: 
1) synodem plenarnym (zebraniem wszystkich Kościołów partykularnych tej samej 
Konferencji Episkopatu), 2) synodem prowincjalnym (analogicznym zebraniem, 
lecz Kościołów partykularnych prowincji kościelnej) (zob. kan. 439 par. 1 i par. 2), 
ani też z synodem diecezjalnym, który jest zebraniem kapłanów oraz wiernych Ko-
ścioła partykularnego, którzy dla dobra diecezji świadczą pomoc biskupowi diece-
zjalnemu (kan. 460).

2 Szeroko o tym: zob. T. Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele poso-
borowym (studium historyczno-prawne), Tarnów 2010.

3 Paulus VI PP., Litterae apostolicae motu proprio datae Apostolica sollicitudo 
ąuibus Synodus Episcoporum pro universa Ecclesia constituitur, 15.12.1965, AAS 
57 (1965), s. 775–780.



rozważyć problemy związane z działalnością Kościoła w świecie 
(kan. 342) – które notabene dookreśla papież (kan. 343 i kan. 344 
pkt 3) – i w ten sposób pobudzać ścisłą łączność między sobą a Bi-
skupem Rzymu oraz po to, aby świadczyć pomoc papieżowi swoją 
radą. Poprzez takie działanie mają być zachowane i umacniane 
wiara, obyczaje, a także dyscyplina kościelna.

Z doktrynalnego i kanonicznego punktu widzenia Synod Bi-
skupów jest instytucją o charakterze doradczym. Co do zasady 
więc synod ten nie podejmuje decyzji i nie rozstrzyga żadnych za-
gadnień. Istnieje jednakże możliwość, że w pewnych wypadkach 
zostaje on wyposażony przez Biskupa Rzymu w głos decydujący 
(kan. 343). Wówczas mógłby stać się podmiotem władzy ustawo-
dawczej w Kościele. Takie rozwiązanie nie zostało jednak jeszcze 
w historii zastosowane.

Synod Biskupów może się zebrać na zebraniu generalnym, 
na którym rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio dobra 
całego Kościoła powszechnego. Zebranie generalne może być 
1) zwyczajne lub 2) nadzwyczajne. Synod może także zebrać się 
na zebraniu specjalnym, na którym rozpatruje się sprawy do-
tyczące bezpośrednio jednego lub kilku regionów kościelnych 
(kan. 345).

W kontekście poznania genezy adhortacji apostolskiej Amoris 
laetitia znaczenie ma zwyczajne i nadzwyczajne zebranie gene-
ralne Synodu Biskupów.

Zwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów składa się 
z członków, których większość stanowią biskupi wybrani na to 
zebranie przez Konferencje Episkopatów. Pozostali biskupi są to 
biskupi, którzy są członkami tego synodu na mocy prawa (np. 
piastuni urzędów w Kurii Rzymskiej) oraz biskupi mianowani 
są bezpośrednio przez Biskupa Rzymskiego. Do opisanego grona 
dołącza się niektórych członków kleryckich instytutów zakonnych, 
wybranych zgodnie z prawem specjalnym synodu (kan. 346 § 1).
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Nadzwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów jest z ko-
lei zwoływane dla omówienia spraw wymagających szybkiego 
załatwienia. W jego skład wchodzą biskupi, których większość 
stanowią biskupi wyznaczeni zgodnie z prawem specjalnym syno-
du oraz pozostali biskupi, którzy otrzymują mandant analogicz-
nie do pozostałych biskupów zwyczajnego zebrania generalnego 
(kan. 346 § 2).

Warto dodać, że Synod Biskupów posiada stały Sekretariat Ge-
neralny, któremu przewodniczy Sekretarz Generalny, mianowany 
przez Biskupa Rzymskiego. Obecnie jest nim kard. L. Baldisse-
ri. Sekretarz ten ma do pomocy Radę Sekretariatu składającą się 
z biskupów. Zgodnie z prawem specjalnym synodu, niektórzy 
z członków tej rady są wybierani przez sam Synod Biskupów, inni 
zaś otrzymują nominację od Biskupa Rzymskiego. Zadanie ich 
wszystkich wygasa z chwilą rozpoczęcia nowego zebrania gene-
ralnego (kan. 348 § 1).

Na koniec tego punktu trzeba zgodzić się z dość powszechną 
opinią, że obecnie Synod Biskupów jest ważną instytucją Kościoła 
powszechnego4. Ma on niewątpliwie walor teologiczny, gdyż jest 
wyrazem praktykowania kolegialności episkopatu, oraz cenny dla 
Kościoła w dobie szybkich przemian cywilizacyjnych walor prak-
tyczny.

2. Historia Synodów Biskupów prowadzących 
do Amoris laetita i ich wzajemna relacja
8 października 2013 roku papież Franciszek ogłosił, że w paź-
dzierniku 2014 roku odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Ge-
neralne Synodu Biskupów dotyczące zagadnień związanych 
z rodziną i ewangelizacją. Późniejsze komunikaty płynące ze Stolicy 

4 Por. T. Rozkrut, Znaczenie Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła, 
„Roczniki Nauk Prawnych” 21 (2011) nr 1, s. 242–243.
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Apostolskiej wyjaśniały, że to zgromadzenie będzie miało swoją 
kontynuację październiku roku 2015 w formie Zwyczajnego Ze-
brania Generalnego Synodu Biskupów.

Na użytek tych zebrań oraz w trakcie ich prac powstały licz-
ne dokumenty5. Ich klarowne przedstawienie może powodować 
pewną trudność spowodowaną odstępstwem od tradycyjnego po-
dawania nazw dokumentów kościelnych, czyli typu dokumentu 
(w tłumaczeniu na języki narodowe) i tytułu dokumentu zaczerp-
niętego od jego pierwszych słów (w języku łacińskim).

Przedmiotowe enuncjacje przedstawiane są wyłącznie poprzez 
określenie ich typu oraz podanie roku, w którym powstały. Ty-
tuły tych dokumentów to w gruncie rzeczy nazwy ich typów, od-
dane za pomocą ugruntowanych w praktyce Kościoła terminów, 
w trzech przypadkach w języku łacińskim: Instrumentum laboris, 
Relatio synodi, Lineamenta, a w dwóch przypadkach – w językach 
nowożytnych, w tłumaczeniu na język polski brzmią one: Doku-
ment przygotowawczy i Relacja końcowa.

Notabene żaden z dokumentów omawianych zebrań Synodu 
Biskupów nie ma oficjalnej wersji łacińskiej. Jest to nieprawidło-
wa z punktu widzenia prawa kanonicznego i odstająca od dobrej 
praktyki Kurii Rzymskiej praktyka wielojęzyczności oficjalnych 
dokumentów, która powoduje liczne trudności. O tym będzie 
jeszcze mowa.

2.1. III Nadzwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów

III Nadzwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów (inna na-
zwa: III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów) 
odbyło się w Watykanie w dniach 5–19 października 2014 roku. 

5 Dokumenty te w różnych wersjach językowych (lecz nie w wersji polskiej) 
można znaleźć na stronie: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index.htm 
(26.04.2017).
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Kluczowe dla tego zebrania synodu są trzy dokumenty: Dokument 
przygotowawczy 2013, Instrumentum laboris 2014, Relatio synodi 2014.

Pierwszy z dokumentów, o których była mowa, to Dokument 
przygotowawczy z 5 listopada 2013 roku6. Celem tego dokumentu 
było określenie status quaestionis obecnej sytuacji Kościoła i wier-
nych w zakresie małżeństwa i rodziny oraz zebranie wiarogodnych 
doświadczeń i propozycji biskupów z całego świata dotyczących 
duszpasterstwa rodzin. Dokument ten w III części zawierał Kwe-
stionariusz z pytaniami, na które oczekiwano odpowiedzi. Dzięki 
odwołaniu się do takiej formy Kościoły partykularne, a nawet po-
szczególni wierni mogli aktywnie wziąć udział w przygotowaniach 
do III Nadzwyczajnego Zebrania Synodu Biskupów i podzielić się 
z papieżem swoimi doświadczeniami, problemami i obserwacja-
mi w przedmiotowym zakresie7.

Drugi dokument istotny dla omawianego zebrania Synodu 
Biskupów to Instrumentum laboris z 26 czerwca 2014 roku8. Za-
wierał on wyniki konsultacji uzyskane dzięki odpowiedziom 
na Kwestionariusz z Dokumentu przygotowawczego i stanowił, 
że na zebraniu nadzwyczajnym Synod Biskupów dokładnie zba-
da i przeanalizuje informacje, świadectwa i zalecenia otrzymane 
od Kościołów partykularnych. Przedstawiał również tematy, które 
zostaną omówione na nadzwyczajnym zebraniu.

W tym miejscu można dodać, że zgromadzenie Synodu Bisku-
pów zazwyczaj obraduje na posiedzeniach małych grup językowych 
(łac. circuli minores/ wł. circoli minori) oraz na kongregacjach ge-
neralnych. Małe grupy robocze wypracowują swoje sprawozdania 

6 Wersja polska: http://episkopat.pl/dokument-przygotowawczy-synodu-bisku- 
pow-2014-wraz-z-kwestionariuszem (26.04.2017).

7 Zob. P. Kroczek, Is Dialog a Useful Tool for the Church Legislator? Delibe-
rations on the so-called „Pope Francis’ Questionnaire”, „Annuarium Iuris Canonici” 
1 (2014), s. 17–31.

8 Dokument ten nie został przetłumaczony na język polski.
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(zwane także relacjami) i opinie dotyczące Instrumentum labo-
ris. Są one przedstawiane na zebraniach generalnych synodu.

Kolejne istotne dokumenty wypracowywane podczas prac Sy-
nodu Biskupów to Relatio ante disceptationem oraz Relatio post 
disceptationem. Są to kolejno dokumenty wyznaczające tematy 
oraz podsumowujące pracę na poszczególnych etapach prac. Od-
powiedzialnym za powstanie tych dokumentów jest sprawozdaw-
ca generalny synodu, którym w tym przypadku był kard. P. Erdő.

Wynikiem III Nadzwyczajnego Zebrania Generalnego Synodu 
Biskupów był dokument zatytułowany Relatio synodi z 19 paź-
dziernika 2014 roku9.

Ze wszystkich tych typów dokumentów korzystano w niniejszej 
publikacji.

2.2. XIV Zwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów

XIV Zwyczajne Zebranie Generalne Synodu Biskupów (inna na-
zwa: XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów) 
odbyło się w dniach 4–25 października 2015 roku w Watykanie. 
Celem było kontunuowanie prac III Nadzwyczajnego Zebrania 
Generalnego Synodu Biskupów na temat rodziny we wspólnym 
świecie oraz sformułowanie wytycznych dla duszpasterstwa ro-
dzin. Z Polski uczestniczyli w nim następujący hierarchowie: 
abp S. Gądecki, abp H. Hoser i bp J. Wątroba. Kluczowe doku-
menty tego zebrania to: Lineamenta 2014, Instrumentum laboris 
2015 i Relacja końcowa 2015.

9 Wersja polska: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/wE/synod/3nadzwy-
czajne-relatio_18102014.html (26.04.2017). W niniejszej publikacji cytowano 
z innej wersji – nieoficjalnego tłumaczenia dokumentu Relatio synodi III Nadzwy-
czajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pt. Wyzwania duszpasterskie 
dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji przygotowanego przez Katolicką Agen-
cję Informacyjną, http://niedziela.pl/artykul/12105/Relacja-III-Nadzwyczajnego- 

-Zgromadzenia (1.06.2017).
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Pierwszy z nich, czyli Lineamenta z 12 grudnia 2014 roku, do-
tyczył powołania i misji rodziny w Kościele i współczesnym świe-
cie. Zawierał on Relatio synodi z 2014 roku wraz z objaśnieniem 
i przedmową oraz zbiór pytań.

Odpowiedzi na te pytania były kanwą dla drugiego ważnego do-
kumentu, czyli Instrumentum laboris z 23 czerwca 2015 roku. Ten 
z kolei służył jako dokument roboczy na XIV Zwyczajne Zebranie 
Generalne Synodu Biskupów w październiku 2015 roku.

Podsumowaniem zwyczajnego zebrania była wydana 25 paź-
dziernika 2015 roku Relacja końcowa zatytułowana Powołanie 
i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym.

Na mogące się pojawić pytanie, jaki jest związek między 
III Nadzwyczajnym Zebraniem Generalnym Synodu Biskupów 
a XIV Zwyczajnym Zebraniem Generalnym Synodu Biskupów, 
trzeba powiedzieć, że zebrania te stanowią organiczną jedność. 
Jednakże nadzwyczajne zebranie może być rozumiane jako etap 
przygotowawczy do zebrania zwyczajnego. Podczas nadzwyczaj-
nego zebrania biskupi określili obecny stan rodziny i wyzwania, 
które stoją przed Kościołem w przedmiocie duszpasterstwa ro-
dzin, natomiast na zwyczajnym zebraniu biskupi sformułowali 
duszpasterskie wytyczne, stanowiące odpowiedź na te wyzwania.

Rezultatem przedstawionych zebrań synodu i prac było opubli-
kowanie 8 kwietnia 2016 roku przez papieża Franciszka Posyno-
dalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia.
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3. Kilka uwag dotyczących prac poprzedzających 
synod i procedury synodalnej

3.1. Wykorzystanie Kwestionariusza papieża Franciszka

Częścią Dokumentu przygotowawczego do III Nadzwyczajnego 
Zebrania Generalnego Synodu Biskupów10, który został ogłoszo-
ny 5 listopada 2013 roku, był Kwestionariusz papieża Franciszka. 
Zawierał on pytania skierowane głównie do Kościołów partyku-
larnych. Odpowiedź na nie miała, w ocenie twórców Dokumentu 
przygotowawczego, umożliwić aktywne uczestnictwo w przygoto-
waniach do Synodu Biskupów. W opinii sekretarza synodu kard. 
L. Baldisseriego do odpowiedzi na te pytania byli zaproszeni także 
indywidualni katolicy11.

Odwoływanie się do opinii wiernych w sprawach doktrynalnych 
mogło budzić pewne zaniepokojenie. Dlatego też należy odno-
tować wyjaśniający głos kard. P. Erdő, głównego relatora synodu, 
który powiedział, że sprawy dyskutowane na synodzie nie będą 
rozstrzygane zgodnie z głosem opinii publicznej, lecz decyzja 
należeć będzie do ojców synodalnych pod przewodnictwem pa-
pieża12.

Wprawdzie w Kodeksie prawa kanonicznego znajdują się ka-
nony, takie jak 212 § 2 i § 3, w których daje się pewne możliwości, 
a nawet zobowiązuje pod pewnymi warunkami, aby wierni przed-
stawiali pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, 

10 Sinodo dei Vescovi, III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali 
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Documento preparatorio, Città del 
Vaticano 2013; tekst polski: http://episkopat.pl/dokumenty/stolica_apostolska/ 
5447.1,Dokument_przygotowawczy_Synodu_Biskupow_2014_wraz_z_kwestiona-
riuszem.html (12.03.2016).

11  http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1304653.htm?utm_sour-
ce=twitterfeed&utm_medium=twitter (14.02.2014).

12 Zob. http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1304653.htm?utm_source= 
twitterfeed&utm_medium=twitter (14.02.2014).
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jak również swoje życzenia i wyjawiali swoje zdanie w sprawach 
dotyczących dobra Kościoła, to jednak te przepisy nie dają wier-
nym prawa do domagania się uszanowania tego głosu w sposób 
bezwzględny. Nie są więc czymś, co można nazwać inicjatywą 
ustawodawczą ani nie czynią z wiernych suwerenów Kościoła13. 
Prawne instytucje znane z prawodawstw demokratycznych państw 
współczesnych nie mogą być w pełni zastosowane do wspólnoty 
Kościoła.

Trzeba jednak dodać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wła-
dza kościelna w sprawach dyscyplinarnych, które nie mają bezpo-
średniego związku z doktrynalnymi, konsultowała się z wiernymi, 
czyli prosiła o propozycje rozwiązań prawnych. Zasada „Quod 
omnes tangit debet ab omnibus approbari” znana z De regulis 
iuris14, a obecna współcześnie w kan. 119 § 3 Kodeksu prawa ka-
noniczego ma tu uzasadnione zastosowanie. W tym sensie dia-
log pomiędzy prawodawcą kościelnym a adresatami prawa jest 
koniecznym wręcz narzędziem do efektywnej pracy na rzecz 
wspólnoty. Jasne powinno więc być to, że Kwestionariusz papieża 
Franciszka nie był formą głosowania nad doczasowym naucza-
niem Kościoła w sprawach małżeństwa i rodziny15.

3.2. Integralność procesu synodalnego

Instrumentum laboris, co do zasady, jest dokumentem, który 
ma zawierać Relatio synodi, czyli pozytywnie zaopiniowany przez 
ojców synodalnych oficjalny tekst. Jednakże w Instrumentum la-
boris, które zostało wydane przez Sekretariat Generalny Synodu 

13 Zob. analizę: P. Kroczek, Legislative Initiative in the Church as a Right of Chri-
st’s Faithful, „Analecta Cracoviensia” 43 (2011), s. 391–402.

14  Bonifatio PP. VIII, De regulis iuris, Liber sextus decretalium, 3.03.1298, 
w: Corpus Iuris Canonici, ed. Ae. L. Richteri, Ae. Friedberg, vol. 2, Lipsiae 1881, 
ex officina Bernhardi Tauchnitz, kol. 1122–1124, tu reguła nr 29.

15 Por. P. Kroczek, Is Dialog a Useful Tool for the Church Legislator?, dz. cyt., s. 31.
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Biskupów 23 czerwca 2015 roku, znajdują się numery 52–53 i nr 55, 
które nie uzyskały wspomnianej akceptacji.

Taka sytuacja zaistniała w wyniku pogwałcenia art. 26 par. 1 
Ordo Synodi Episcoporum (Regulamin Synodu Biskupów)16. 
Wspomniany przepis brzmi następująco: „Ad maioritatem suf-
fragiorum constituendam, si agitur de re approbanda, requiruntur 
duae tertiae partes suffragiorum Sodalium, qui suffragia ferunt; 
si vero de reicienda, eorundem Sodalium maioritas absoluta”17. 
Istnieją głosy mówiące, że tak poważne naruszenie procedury 
powoduje wątpliwości co do integralności procedury synodalnej18. 
Procesom synodalnym, po wydaniu Relatio synodi, można więc 
zarzucić pewną fasadowość.

3.3. Bezprawna ekskluzywność języka włoskiego

Kolejny zarzut, jaki można postawić procesowi synodalnemu, 
jest taki, że pracowano głównie na tekstach napisanych w języku  
włoskim.

Także Relazione finale (Relacja końcowa) nie została przetłu-
maczona na czas ostatecznego głosowania, uniemożliwiając bi-
skupom, którzy nie władają włoskim na odpowiednim poziomie, 
pełne zapoznanie się z jej treścią przed wyrażeniem ostateczniej 
decyzji19.

16 Ordo Synodi Episcoporum, AAS 98 (2006), s. 755–779.
17 „Jeżeli głosowanie dotyczy zatwierdzenia punktów, wymagane jest uzyskanie 

większości 2/3 oddanych głosów; dla odrzucenia jakichś punktów wymagana jest 
bezwzględna większość tych samych głosów”.

18 Zob. M. McCusker, Analysis of the Instrumentum Laboris of the Ordinary Sy-
nod on the Family, „Voice of the Family” 28th July 2015, http://voiceofthefamily.
com/wp-content/uploads/2015/10/Analysis-of-the-IL-of-the-Ordinary-Synod.
pdf (10.10.2015).

19 M. McCusker, Analysis of the Final Report of the Ordinary Synod on the Fa-
mily, „Voice of the Family” 10th March 2016, http://voiceofthefamily.com/wp-con-
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Jest to naruszenie prawa w tym zakresie, że oficjalnym językiem 
Stolicy Apostolskiej jest język łaciński20. Praktyką była praca nad 
tekstami wiążącymi cały Kościół i wydawanie ich właśnie w tym 
języku21. Jeżeli, z racji praktycznych, należało pracować w oparciu 
o języki nowożytne, trzeba było używać oficjalnych tłumaczeń 
na każdym etapie prac.

Obecnie oficjalne tłumaczenie obejmuje języki: arabski, francu-
ski, angielski, włoski, portugalski, hiszpański i niemiecki22.

3.4. Klucz do zrozumienia dokumentów  
związanych z synodem

Kluczem do zrozumienia dyskusji synodalnej, a szczególnie zro-
zumienia jej burzliwego przebiegu, jest metodologia synodu. Zo-
stała ona zapowiedziana w Relatio synodi z 2014 roku. Kościół, 
głosząc niezmienne prawdy Ewangelii, musi zarówno wpatry-
wać się w znaki Boże, jak i znaki ludzkiej historii23. Ta podwójna 
optyka została pokreślona także w Relacji końcowej w nume-
rze 3: „W ciągu dwóch lat odbyło się Nadzwyczajne Zgromadze-
nie Ogólne (2014) oraz Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne (2015), 

tent/uploads/2016/03/Analysis-of-the-Final-Report-of-the-Ordinary-Synod-on-
the-Family15-3-16.pdf, przypis 1 na s. 2. 

20 Zob. Joannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica Pastor Bonus de Romana 
Curia, 28.06.1988, AAS 80 (1988), art. 16; zob. także Secretaria Status, Normae 
de Latino textu Codicis luris Canonici tuendo eodemque alias in linguas converten-
do, 28.01.1983, „Communicationes” 15 (1983), s. 41.

21 Niestety były wyjątki, np. Pius PP. XI, Rundschreiben Mit Brennender Sor-
ge über die lage der katholischen Kirche im deutschen Reich, 14.03.1937, AAS 
29 (1937), s. 145–167 czy też Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum 
Fovendam, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’oecu-
ménisme, 25.03.1993, AAS 85 (1993), s. 1039–1119.

22 Zob. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm (21.03.2016).
23 Zob. RS 2014 nr 3.
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które podjęły zadanie wsłuchiwania się – dochowując wierności 
Ewangelii – w Boże znaki i w ludzką historię”.

Należy zatem bezwzględnie podkreślić, że cała refleksja na syno-
dalnymi tematami musiała być dokonywana w optyce zdrowej ka-
tolickiej doktryny. I tylko w tej optyce można widzieć to, co stanowi 
trudności czy problemy dla współczesnych małżeństw i rodzin24.

Synod nie był, bo nie mógł być, wyłącznie antropocentryczny 
w tym sensie, że miałby realizować postulaty współczesnego czło-
wieka jako dyrektywy dla rozwoju doktryny i praktyki duszpaster-
skiej. Kościół obejmuje swoją troską człowieka, bo człowiek jest 
pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu 
swojego posłannictwa25. Kościół chce być bowiem obecny tam, 
gdzie chodzi o człowieka (por. AG26 nr 12)27, ale jednak ta droga 
jest wytyczona przez samego Chrystusa i nieodmiennie prowadzi 
przez tajemnicę wcielenia i odkupienia.

Synod nie mógł być również historyczny, gdyż nie wolno defi-
niować wiary i określać jej treści jako „wierności historii”. Historia 
nie jest bowiem dla Kościoła „pojęciem centralnym”. Przestrzega-
ła przed tym Kongregacja Nauki Wiary w Instrukcji o niektórych 
aspektach „teologii wyzwolenia”28. W tym dokumencie jasno przy-

24 Zob. RK 2015 nr 5.
25 Zob. Joannes Paulus PP. II, Litterae apostolicae Redemptor hominis Iesus 

Christus est centrum universi et historiae, 4.03.1979, AAS 71 (1979), s. 257–324; 
tekst polski: Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” Ojca Świętego Jana Paw-
ła II, Poznań 1979, nr 14.

26 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum Ad gentes 
de activitate misionali Ecclesiae, 7.12.1965, AAS 58 (1966), s. 947–990; tekst łaciń-
sko-polski: Sobór Watykański II, Dekert o apostolstwie świeckich Apostolicam ac-
tuositatem, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, 
s. 661–739.

27 Zob. Joannes Paulus PP. II, Litterae apostolicae Redemptor hominis nr 14.
28 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wy-

zwolenia”, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_pl.html (12.03.2016), IX, nr 3.
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pomniano, że nie wolno w Kościele widzieć tylko rzeczywistości 
wewnątrzhistorycznej, czyli takiej, która „także podlega prawom 
rzekomo rządzącym rozwojem historycznym w jego immanent-
ności. Ta redukcja pozbawia rzeczywistość specyficznie eklezjalną 
daru łaski Bożej i misterium wiary”29.

Owszem, „nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, co nie 
odbijałoby się echem w ich [wiernych – przyp. P. K.] sercach” 
(GS nr 1). Wspólnota Kościoła, choć założona przez Boga, składa 
się przecież z ludzi, którzy pielgrzymują do królestwa Ojca. Przy-
jęli oni orędzie zbawienia w określonych okolicznościach swojego 
życia – w trakcie swojej małej historii. Dlatego też „duszpasterstwo 
powinno wziąć pod uwagę różnorodność konkretnych sytuacji”30. 
W swojej posłudze Kościół ma zatem wychodzić od konkretnych 
sytuacji dzisiejszych rodzin31.

Jasne jest jednakże to, że to nie sytuacja współczesnych rodzin 
ma wyznaczać treść nauczania. Ma ona jedynie ukierunkowywać 
akcenty głosu Kościoła. Treść nauczania została bowiem określo-
na przez Jezusa Chrystusa. A na synodzie jedynie potwierdzono 
z całą mocą wierność Ewangelii32.

29 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwo-
lenia”, IX, nr 8.

30 RK 2015 nr 34.
31 Zob. RK 2015 nr 55.
32 Zob. RS 2014 nr 45.
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