
Sinodi i Peshkopëve mbi Sinodalitetin:  
Për një Kishë Sinodale: Kungimi, Pjesëmarrja dhe Misioni. 

Faza dioqezanë 

"Ne duhet të pranojmë, megjithatë, se thirrja për të shqyrtue dhe rinovue 
famullitë tona nuk ka mjaftue ende për t'i sjellë ato ma pranë njerëzve, për t'i ba 
ato mjedise të bashkëjetesës dhe pjesëmarrjes së gjallë dhe për t'i ba ato 
krejtësisht të orientuara drejt misionit"  
Evangeli Gaudium #28 

• Në çdo zonë të dioqezës do të mbahen 5 Mbrëmje Aftësie Shquese për të 
gjithë, që të mblidhen në bashkësi dhe të marrin pjesë në diskutime të 
vogla në grupe të bazuara në pyetjet që do të na japin Vatikani. 
 

• Si fryt i këtyre Mbrëmjeve të Aftësisë Shquese, Komiteti Drejtues 
Dioqezanë do të formuloj një dokument që përmbledh gjetjet e aftësisë 
shquese në Dioqezën e Shën Agustinit.  Kjo do të dërgohet në Fazën 
Kontinentale ku do të kombinohet me aftësi të tjera dalluese dioqezanë në 
një dokument që përfaqëson Amerikën e Veriut për Sinodin e Peshkopëve 
të vitit 2023 në Romë. 
 

Çfarë është Sinodaliteti?  - "Pikërisht çfarë pret Zoti për Kishën në Mijëvjeçarin e 
Tretë" (Papa Françesku, letër në 50 vjetorin e Sinodit të Peshkopëve, 17 tetor 
2015) 

● «Duke udhëtuar së bashku — laikë, pastorë dhe peshkopi i Romës» 

● Shembulli më i madh – Veprat e apostujve Kapitulli 15  
● Përfshin aftësinë dalluese me lutje të gjithë Popullit të Perëndisë 

● Principi i lashtë i të DËGJUARIT si komunitet «çfarë i thotë Frymës Kishës» (Zbul 
2:7) 

● Është detyra e Papës në unitet me vllaznit e tij peshkopë pas lutjes dhe 
konsultimit me të gjithë Popullin e Perëndisë, të dallojë nji udhë të drejtume nga 
Fryma e Shenjtë. 
 

Çka asht unike në këtë Sinod?   
●Faza Dioqezanë lejon që i gjithë Populli i Perëndisë të përfshihet në procesin e 
vendim-marrjes së Kishës Universale duke dëgjuar Frymën e Shenjtë nëpërmjet 
njëri-tjetrit mbi pyetjet specifike të ofruara nga Vatikani. 

  



Bashkësia   
"Në këtë mënyrë bahet e mundun të ndërtohet nji bashkësi mes 
mosmarrëveshjeve, por kjo mund t'arrihet vetëm nga ata persona të mëdhenj që 
janë të gatshëm të shkojnë përtej sipërfaqes së konfliktit dhe të shohin të tjerët 
në dinjitetin e tyre më të thellë" Evangeli Gaudium 228 

● Lutja nuk mund të stresohet sa duhet!  
● Të jemi të lidhun me Perëndinë dhe me të tjerët 

• Të dëgjojmë Frymën e Shenjtë në zemrën e dikujt dhe pastaj ta dëgjojmë 
Atë të flasë me anë të zërave të të tjerëve 

● Ndarja e fryteve të lutjes forcon bashkësinë kur e dëgjojnë të tjerët   
● Të dëgjosh me lutje është «më shumë se thjesht të dëgjosh»  
● Qëndrimi i përulësisë – Të gjithë kanë diçka për me mësue  
 

Pjesëmarrja   
«Njerëzit laikë janë, e thënë thjesht, shumica dërrmuese e Popullit të Perëndisë. 
Pakica-minisrtat e emnuem - janë në shërbim të tyne" Evangeli Gaudium 102  
● Pjesëmarrja e laikëve do të ndihmojë 'të marrin vendime baritore që përputhen 
sa ma ngushtë me vullnetin e Perëndisë' 
● Jo gjithmonë asht i njajtë me opinionin publik ose të shumicës   
● Të ndjekim nji nga Mbrëmjet e Aftësisë Shquese për me diskutue në grupe të 
vogla: Lutuni, dëgjoni, dialogoni, dalloni dhe këshilloni.  
●  Bindjet e lutjes së të gjithë Popullit të Perëndisë do të ndihmojnë në formimin e 
«përfundimeve praktike» për Fazat Kontinentale dhe Universale.  Kjo në fund do 
të japë fryt dhe do të pasunojë çdo kishë lokale. 
 

Misioni  
"Thjesht administrata" nuk mund të jetë ma e mjaftueshme. Anembanë botës, le 
të jemi «përgjithmonë në nji gjendje misioni» Evangeli Gaudium 25  
● Një dokument mësimor formal do të sigurojë një plan universal veprimi të 
përqendruem në sinodalitetin që do të zbatohet në çdo kishë vendëse. 
● Të gjithë (laikët, pastorët, peshkopi i Romës) thirren «për t'u bërë pastorë»  
● Nji Kishë që dëgjon mund të ungjillëzojë ata që janë në periferi të 
komuniteteve, famullive dhe dioqezës sonë.  
● Kjo ndihmon në formimin e njI kulture të takimit, tue u ba nji dëshmi ma  e 
efektshme dhe ma e besueshme për të vërtetën e Krishtit në Mijëvjeçarin e Tretë. 

   


