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Drahí bratia a sestry,

Obraciame sa na vás s veľkou vďačnosťou a nádejou, uvedomujúc si, že máte nielen slávne
dejiny, o ktorých treba hovoriť, ale aj veľké dejiny, ktoré treba vytvoriť. Vaše dejiny sú
dejinami Cirkvi a udalosti Cirkvi sú vašimi udalosťami.
Ako viete, synodálny proces, ktorý Cirkev prežíva, je neoceniteľne obohatený Duchom
vzbudenými charizmami, medzi ktorými majú osobitné miesto i vaše charizmy.
Tento list píšeme ako odpoveď na niektoré otázky ohľadom vašej účasti na synodálnom
procese.
1. Cieľom prvej časti synodálneho procesu je „konzultácia s Božím ľudom ohľadom témy
synodálneho zhromaždenia“ (Episcopalis communio 5, 2), po ktorej nasleduje, ako to určil
generálny sekretariát synody, rozlišovanie pastierov v biskupských konferenciách na národnej
a medzinárodnej úrovni.
V duchu vyjadrenia, že „konzultácie s Božím ľudom sa konajú v partikulárnych cirkvách“
(EC 6, 1) – ktoré vychádza z ekleziologického princípu, že jedna a jediná Cirkev existuje
v partikulárnych cirkvách a počnúc nimi (porov. LG 23) – treba mať na pamäti, že riadny
spôsob konania konzultácií s Božím ľudom je ten, ktorý zavedú v jednotlivých partikulárnych
cirkvách biskupi (porov. EC 6, 1).
2. V rámci tohto referenčného rámca sú zasvätení muži a ženy, podobne ako všetci členovia
Božieho ľudu, pozvaní, aby prispeli svojím svedectvom a rozlišovaním predovšetkým v
partikulárnych cirkvách, kde pôsobia; ak by ich prítomnosť chýbala, spochybnilo by to
samotný princíp Cirkvi ako Božieho ľudu, ktorý si vyžaduje účasť všetkých na základe ich
spoločnej krstnej dôstojnosti, a samotná konzultácia by bola vážne ochudobnená, pretože by
bola touto voľbou zbavená podstatného hlasu v živote Cirkvi.
Preto sa majú zasvätení muži a ženy, ako aj samotné spoločenstvá, podľa vlastnej charizmy
a v miere, ktorú im umožňujú ich stanovy, aktívne podieľať na synodálnej ceste
partikulárnych cirkví, v ktorých žijú svoju charizmu a vykonávajú svoju pastoračnú službu.
3. Únie, federácie a konferencie mužských a ženských inštitútov zasväteného života,
spoločností apoštolského života (porov. EC 6, 2) a sekulárnych inštitútov, zároveň so

združeniami veriacich (porov. EC 6, 3) môžu zaviesť interné konzultácie v rôznych
inštitútoch, zapojac všetkých členov; v tomto prípade sa členovia inštitútu zamýšľajú nad tým,
aký prínos môže zasvätený život – ktorý sa vždy vyznačoval rôznymi štýlmi a formami
participácie na živote a riadení spoločenstva – ponúknuť k rozvoju skutočne synodálnej
Cirkvi.
V prípade, že budú uskutočnené tieto interné konzultácie, každý jednotlivý inštitút
zasväteného života, spoločnosť apoštolského života alebo sekulárny inštitút zašle do 30. júna
2022 svoj príspevok priamo na Kongregáciu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti
apoštolského života. Do 15. augusta 2022 potom kongregácia odovzdá na generálny
sekretariát synody biskupov syntézu prijatých príspevkov.
Aj jednotlivé generálne vedenia by sa mali zamyslieť nad výkonom správy v rámci
jednotlivých inštitútov a nad vzťahmi medzi jednotlivými inštitútmi. Tieto príspevky budú
zhromaždené na UISG, USG a CMIS, ktoré pošlú súhrn na generálny sekretariát synody
biskupov do 15. augusta 2022 (porov. EC 7, 1).
Pritom právo posielať príspevky priamo na generálny sekretariát synody biskupov (porov. EC
7, 2) zostáva nedotknuté, no vždy ide o mimoriadny spôsob.
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