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Pewien człowiek, bogacz, idzie na spotkanie z Jezusem, w chwili gdy 
„wybierał się On w drogę” (Mk 10, 17). Wiele razy Ewangelie 
przedstawiają nam Jezusa „w drodze”, gdy towarzyszy idącemu 
człowiekowi i słucha pytań, jakie nurtują i niepokoją jego serce. W ten 
sposób objawia nam, że Bóg nie mieszka w miejscach jałowych, w 
miejscach spokojnych, z dala od rzeczywistości, ale idzie z nami i dołącza 
do nas, gdziekolwiek jesteśmy, na wyboistych niekiedy drogach życia. I 
dziś, gdy rozpoczynamy drogę synodalną, zadajemy sobie wszyscy - 
papież, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry świeccy - 
pytanie: czy my, wspólnota chrześcijańska, ucieleśniamy styl Boga, który 
kroczy przez dzieje i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości? Czy jesteśmy 
gotowi podjąć przygodę podróży, czy też, bojąc się nieznanego, wolimy 
schronić się w wymówkach typu „nie potrzeba” i „zawsze robiliśmy to w 
ten sposób”? 

Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą, 
wspólne wędrowanie. Spójrzmy na Jezusa, który na drodze 
najpierw spotyka bogacza, potem słucha jego pytań, a w końcu pomaga 
mu rozeznać, co ma czynić, aby mieć życie wieczne. Spotkać, słuchać, 
rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu, na których chciałbym się 
skupić. 

Spotkać. Ewangelia rozpoczyna się opisem spotkania. Pewien 
człowiek idzie na spotkanie Jezusa i klęka przed Nim, zadając Mu 
decydujące pytanie: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?” (w. 17). Pytanie tak ważne wymaga uwagi, czasu, 
gotowości spotkania z drugim człowiekiem i pozwolenia, by jego niepokój 
stał się dla nas wyzwaniem. Istotnie, Pan nie jest obojętny, nie okazje 
poirytowania czy zaniepokojenia, wręcz przeciwnie, zatrzymuje się z nim. 
Jest gotów na spotkanie. Nic nie pozostawia Go obojętnym, wszystko go 



fascynuje. Spotkanie twarzy, wymiana spojrzeń, dzielenie się historią 
każdej osoby: tak wygląda bliskość Jezusa. On wie, że spotkanie może 
zmienić życie. A Ewangelia jest pełna spotkań z Chrystusem, które 
podnoszą na duchu i uzdrawiają. Jezus nie śpieszył się, nie patrzył na 
zegarek, aby szybko zakończyć spotkanie. Był zawsze do dyspozycji osoby, 
którą spotykał, aby jej słuchać. 

Także i my, rozpoczynający tę drogę, jesteśmy wezwani, by stać się 
ekspertami w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu wydarzeń, czy 
rozważań teoretycznych nad problemami, ale przede wszystkim w 
poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między 
sobą. Czasu, by uczynić przestrzeń dla modlitwy, adoracji – tej modlitwy, 
którą my bardzo zaniedbujemy: adorować, dać miejsce dla adoracji -, na 
to, co Duch chce powiedzieć Kościołowi; na zwrócenie się ku twarzy i 
słowu drugiego człowieka, na spotkanie twarzą w twarz, by dać się 
poruszyć pytaniami sióstr i braci, by pomagać sobie nawzajem, aby 
ubogacała nas różnorodność charyzmatów, powołań i posług. Każde 
spotkanie - jak wiemy - wymaga otwartości, odwagi, gotowości, by 
pozwolić sobie na wyzwanie, jakie stawia przed nami oblicze i historia 
drugiego człowieka. Podczas gdy czasami wolimy schronić się w relacjach 
formalnych, lub przywdziewać maski sytuacyjne – duch klerykalny i 
dworski: jestem bardziej monsieur l’abbé aniżeli ojcem -, spotkanie nas 
przemienia i często podpowiada nowe drogi, o których obraniu nie 
myśleliśmy. Dzisiaj po Anioł Pański przyjmę pokaźną grupę ludzi ulicy, 
którzy po prostu się zebrali, bo jest grupa ludzi, którzy chodzą ich słuchać, 
tylko po to, by ich słuchać. A od słuchania udało im się zacząć chodzić. 
Słuchanie. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje nam drogi, którymi 
mamy podążać, wydobywając nas z naszych znużonych przyzwyczajeń. 
Wszystko się zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z 
Nim i ze sobą nawzajem. Bez formalności, bez udawania, bez sztuczek. 

Drugi czasownik: słuchać. Prawdziwe spotkanie rodzi się jedynie ze 
słuchania. Jezus rzeczywiście słucha pytania tego człowieka, jego 
niepokoju religijnego i egzystencjalnego. Nie daje zwyczajowej 
odpowiedzi, nie proponuje gotowego rozwiązania, nie udaje, że uprzejmie 
odpowiada, tylko po to, by się go pozbyć i iść dalej swoją drogą. Po prostu 
wysłuchuje go. Cały czas, jaki był potrzebny, bez pośpiechu. I – co 



najważniejsze – Jezus nie lęka się słuchać go sercem, a nie tylko uszami. 
Istotnie, Jego odpowiedź nie ogranicza się do dostrzeżenia pytania, ale 
pozwala bogaczowi opowiedzieć swoje dzieje, swobodnie mówić o sobie. 
Chrystus przypomina mu o przykazaniach, a on zaczyna opowiadać o 
swoim dzieciństwie, o swojej drodze religijnej, o tym, jak usiłował szukać 
Boga. Kiedy słuchamy sercem, to właśnie się dzieje: druga osoba czuje się 
mile widziana, nie osądzana, ma swobodę opowiadania o swoich 
doświadczeniach i drodze duchowej. 

Zadajmy sobie pytanie, szczerze, podczas tej drogi synodalnej: jak 
my słuchamy? Jak wygląda „słuch” naszego serca? Czy pozwalamy 
ludziom wyrażać siebie, kroczyć w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi 
życiowe, wnosić wkład w życie wspólnoty bez przeszkód, odrzucenia czy 
osądzania? Czynić Synod, to stanąć na tej samej drodze, co Słowo, które 
stało się człowiekiem: to iść Jego śladami, wsłuchując się w Jego Słowo 
wraz ze słowami innych. To odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty 
wieje w sposób zawsze zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi i języki. 
Jest to ćwiczenie powolne, być może męczące, żeby nauczyć się słuchać 
siebie nawzajem – biskupi, księża, zakonnicy i świeccy, wszyscy, wszyscy 
ochrzczeni – unikając sztucznych i powierzchownych odpowiedzi, 
odpowiedzi prêt-à-porter, nie. Duch Święty prosi nas, abyśmy wsłuchiwali 
się w pytania, niepokoje, nadzieje każdego Kościoła, każdego ludu i 
narodu. A także byśmy wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i zmiany, 
jakie przed nami stawia. Nie uciszajmy naszych serc, nie blokujmy się w 
naszych pewnikach. Pewniki często zamykają nas. Posłuchajmy się 
nawzajem. 

Wreszcie, rozeznać. Spotkanie i wysłuchanie siebie nawzajem nie są 
celem samym w sobie, pozostawiając rzeczy takimi, jakimi są. Przeciwnie, 
kiedy podejmujemy dialog, zadajemy sobie pytania, jesteśmy w drodze, a 
w końcu nie jesteśmy tacy sami, jak na początku, jesteśmy odmienieni. 
Pokazuje to nam dzisiaj Ewangelia. Jezus wyczuwa, że człowiek, który 
przed Nim stoi, jest dobry i religijny, zachowuje przykazania, ale chce go 
wyprowadzić dalej, poza zwyczajne przestrzeganie przykazań. W dialogu 
pomaga mu rozeznać. Proponuje, aby spojrzał w głąb siebie, w świetle 
miłości, z jaką On sam, wpatrując się w niego, miłuje go (por. w. 21), i 
aby w tym świetle rozeznał, do czego naprawdę przywiązane jest jego 



serce. I wtedy odkrywa, że jego dobro nie polega na dodawaniu kolejnych 
aktów religijnych, lecz przeciwnie, na ogołoceniu siebie samego: na 
sprzedaniu tego, co zajmuje jego serce, by uczynić miejsce dla Boga. 

Jest to cenna wskazówka również dla nas. Synod jest procesem 
rozeznania duchowego, rozeznania kościelnego, którego dokonuje się na 
adoracji, w modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym. A dzisiejsze drugie 
czytanie mówi nam, że Słowo Boże „jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż 
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, 
[…] zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). Słowo otwiera 
nas na rozeznanie i je oświetla. Ukierunkowuje ono Synod, aby nie był on 
kościelnym „zjazdem”, konferencją naukową czy kongresem politycznym, 
żeby nie był parlamentem, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia 
prowadzonym przez Ducha. W tych dniach Jezus wzywa nas, tak jak to 
uczynił z bogatym człowiekiem w Ewangelii, do ogołocenia się, do 
pozbycia się tego, co światowe, a także naszych zamknięć i 
powtarzających się wzorców duszpasterskich; do postawienia sobie 
pytania, co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku 
chce nas poprowadzić. 

Drodzy bracia i siostry, życzę nam dobrej wspólnej drogi! Obyśmy 
byli pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na niespodzianki 
Ducha Świętego. Nie przegapmy okazji łaski spotkania, słuchania siebie 
nawzajem, rozeznawania. Żyjmy radością wiedząc, że gdy szukamy Pana, 
to On pierwszy wychodzi nam na spotkanie ze swoją miłością. 

 


