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Молитва  Adsumus Sancte Spiritus 
Молитва за призоваване на Светия Дух за църковното синодално събиране   

Всяка сесия на Втория Ватикански Събор започва с молитвата Ето ни, 

Свети Душе (Adsumus Sancte Spiritus), първите думи от оригиналния латински 

смисъл означават "Ние сме изправени пред Теб, Свети Душе", които 

исторически се използват по време на Събори, Синоди и други събирания на 

Църквата, в продължение на стотици години, и са приписвани на Свети 

Изидор Севилски (около 560 - 4 април 636). Тъй като сме призвани да 

приемем този синодален път на Синода  2021-2023, тази молитва кани Свети 

Дух да действа в нас, за да можем да бъдем общност и народ на благодатта. 

За Синода 2021-2023, ние предлагаме да се  използва тази опростена версия, 

така че всяка група или литургично събрание да се моли по-лесно   

Ето ни пред Тебе, Свети Душе;  

ние сме събрани в Твое Име. 

Ти наш единствен съветник, ела при нас,                    

остани с нас, благоволи да заживееш в сърцата ни. 

Научи ни към каква цел да се насочваме; 

Покажи ни как да вървим заедно. 

Ние, които сме слаби и грешници, 

Не позволявай да причиняваме беди. 

Направи така, че  

незнанието да не ни води по грешен път,  

нито пристрастието да влияе върху делата ни. 

Нека открием в Тебе нашето единство, 

без да се отклоняваме от пътя на истината и правдата, 

напредвайки заедно към вечния живот. 

Молим Те за това, Ти, 

Който действаш във всяко 

време и на всяко място, в 

общението на Отца и Сина, 

от векове за векове, Амин. 
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1. Въведение 

1.1 Каква е целта на този  Vadémécum? 

Този  Vadémécum е замислен като ръководство, което придружава 

Подготвителния Документ в услуга на синодалното пътуване.  Двата 

документа са допълват и трябва да бъдат четени в тандем. Особено, 

Vadémécum трябва да предлага практическа подкрепа на лицата за 

диоцезален контакт (или на екипа), определени от Диоцезалния Епископ, за 

да подготвят и съберат Божия Народ, за да може да се даде гласност на 

опита в съответната местна Църква. Тази световна покана към всички 

верни  представлява  първата фаза на Редовната Генерална Асамблея  на 

Синода на Епископите, чиято тема е "За една Синодална Църква: 

общение, участие  и мисия". 

Създавайки възможност за слушане и диалог на местно ниво чрез 

Синода, Папа Франциск  призовава Църквата  да преоткрие своята дълбоко 

синодална природа. Това преоткриване на синодалните корени на 

Църквата включва един процес на смирено и общо обучение за това как 

Бог ни призовава да бъдем Църквата на третото хилядолетие. 

Това ръководство е предложено като гид, за да подкрепи усилията на 

всяка местна Църква, а не като регламент. Хората ангажирани да 

организират процесът на изслушване и диалога на местно ниво са 

насърчени да бъдат съпричастни към тяхната собствена култура и контекст, 

към техните ресурси и ограничения, както и да разграничават и да 

приложат на практика тази Диоцезална синодална фаза, водени от техния 

Диоцезален Епископ. Ние ви насърчаваме да вземете някои полезни идеи 

от този гид, но също така и да имате за отправна точка вашите собствени 

местни обстоятелства. Нови творчески пътища могат да бъдат намерени, за 

да се работи заедно между  Енориите  и Диоцезите, за да се провежда 

добре синодалния процес. Този синодален процес не трябва да бъде 

считан като смазващо бреме, което се конкурира с местните пасторални 

дейности. По-скоро това е възможност за насърчаване на синодалното и 

пасторалното обръщане на всяка местна Църква, за да бъде 

по-плодотворна в мисията.  

Много региони вече са установили процеси за ангажиране с 

вярващите на ниво техни енории, движения и Диоцези. Ние сме наясно, че 

има редица държави, където местната Църква е започнала синодален 

разговор, който й е присъщ,  а именно Църковната Асамблея в Латинска 

Америка и на Карибите, Пленарният Събор в Австралия и синодалните 

пътувания в Германия  и Ирландия.  Има много диоцезални Синоди, които 

са проведени  по целия свят, от които няколко се провеждат в момента.  

Тези региони и Диоцези са призвани да подходят творчески към 

синодалните процеси, които вече са в ход с фазите на настоящия Синод, 

който протича в цялата Църква. За някои други региони опитът от този  

синодален процес е нова неизследвана територия. Нашето намерение е 

предлаганите ресурси от този  Vadémécum да могат да предоставят полезни 

инструменти  в служба на всички, като предлагат добри и ползотворни 

практики, които могат да бъдат адаптирани по пътя, докато вървим заедно. 

В допълнение към това ръководство, този Vadémécum включва: a) 

литургични ресурси, библейски и молитвени ресурси онлайн, както и  b) 

по-подробни методологични  предложения и инструменти, c) примери за 

скорошни синодални упражнения и d) речник за термините за синодалния 

процес.     

 

 

 

                        



Особено важно е този процес на слушане да се осъществява в духовна 

рамка, която насърчава отвореността към споделяне и слушане. Ето защо 

ние ви насърчаваме да вкорените местния опит от синодалния процес в 

размишления за Писанието, Литургията и молитвата. По този начин нашите 

постъпки за взаимно слушане може да бъдат автентичен опит за 

разграничаване на гласа на Светия Дух. Автентично разграничаване е 

възможно, когато има време за дълбок размисъл и дух на взаимно 

доверие, обща вяра и споделени цели. 

Подготвителният Документ ни припомня контекста, в който протича 

този Синод – една световна пандемия, местни и международни конфликти, 

нарастващо въздействие на климатичните промени, миграции, различни 

форми на несправедливост, расизъм, насилие, преследвания, нарастващото 

неравенство в човечеството, като цитирам само няколко от тях.  В Църквата 

контекста също е белязан от страданието преживяно от непълнолетни  и 

уязвими хора "поради сексуално насилие, злоупотреба с власт и съвест, 

извършено от значителен брой духовници и хора с посветен живот1". 

Всичко казано е така, а ние се оказваме в решаващ момент от живота на 

Църквата и на света. Пандемията от COVID-19 накара да избухнат 

съществуващите  неравенства. В същото време тази глобална криза 

възроди нашето усещане, че всички сме в една и съща лодка и че  

"проблемите на един човек са проблеми на всички" (FT, 32). Контекстът на 

пандемията от COVID-19 със сигурност ще окаже влияние върху хода на 

синодалния процес. Тази световна пандемия създава истински логистични 

предизвикателства, но също така предлага възможност за насърчаване на 

съживяването на Църквата в критичен момент от човешката история, тъй 

като много местни Църкви са изправени пред различни въпроси по пътя, 

който следват. 

Сред този контекст синодалността представлява начинът, по който 

Църквата може да бъде обновена под действието на Светия Дух, като 

слуша заедно това, което Бог има да каже на Своя Народ. Този общ път 

обаче не само ни свързва по-дълбоко едни с други, като Божи Народ, той 

ни изпраща да продължим нашата мисия на пророчески свидетелства, 

която обхваща цялото семейство на човечеството, с нашите събратя 

християни и другите традиции на вярата.   

 

 
1.2 Какво е синодалността ? Контекстът на този Синод  

Свиквайки този Синод, Папа Франциск кани цялата Църква да 

размишлява върху решаващата тема за нейния живот и нейната мисия: 

"Именно това е този път на синодалността, който Бог очаква от Църквата 

на третото хилядолетие." 2  Вследствие на обновяването на Църквата, 

предложено от Втория Ватикански Събор, това общо пътуване е 

същевременно и дар и задължение. Като размишляват заедно за изминатия 

път до днес, различните членове на Църквата ще могат да се поучат от 

техните опити и съответни перспективи, водени от Светия Дух (DP, 1). 

Просветени от Божието Слово и единни в молитвата, ние ще бъдем в 

състояние да разграничим процесите на търсене на Божията воля и 

следване на пътищата, към които Бог ни призовава  - към по-дълбоко 

общение, по-пълно участие и по-широко отваряне към изпълнението на 

нашата мисия в света. Международната Теологична Комисия (МТК) описва 

синодалността по следния начин: 

Думата  "Синод" древна и почтена дума в традицията на Църквата, 

чието значение е вдъхновено от най-дълбоките теми на Откровението  

[...] Тя посочва пътя, по който Божият Народ върви заедно. Тя също така 

                                            
1
 FRANÇOIS, Lettre au peuple de Dieu (20 Aout 2018). 
2
 FRANÇOIS, discourt pour la cérémonie commémorative du 50ème anniversaire de l'institution du Synode des évêques (17 Octobre 

2
 FRANÇOIS, discourt pour la cérémonie commémorative du 50ème anniversaire de l'institution du Synode des évêques (17 Octobre 

2015). 



се позовава на Господ Исус,  Който се представя като "Пътят, Истината 

и Живота" (Йн 14,6), и е факт, че християните, Неговите ученици, 

първоначално са били наричани "ученици на пътя" (виж  Деян 9,2; 

19,9.23; 22,4; 24,14.22). 

Преди всичко и най-вече синодалността определя специфичния  стил, 

който обозначава живота и мисията на Църквата, изразявайки нейната 

същност на Божи Народ, който върви и се събира, призован от Господ 

Исус под действието на Светия Дух, за да проповядва Евангелието.  

Синодалността трябва да се изразява в обикновения начин на живот и 

работа на Църквата. 

В този смисъл синодалността позволява на целия Божи Народ да 

напредва заедно, като слуша гласа на Светия Дух и Божието Слово, за да 

вземе участие в мисията на Църквата в общението, което Христос 

установява между нас. В крайна сметка този път на общо пътуване е 

най-ефективния начин за проявяване и прилагане на практика на 

природата на  Църквата като поклоннически и мисионерски  Божи Народ 

(PD, 1). 

Божият Народ като цяло споделя едно достойнство и едно призвание, 

общи чрез Кръщението. Всички ние сме призвани по силата на нашето 

Кръщение да участваме активно в живота на Църквата. В енориите, 

малките християнски общности, мирянските движения, в религиозните 

общности и други форми на общение, мъже и жени, млади и възрастни 

хора, всички ние сме поканени  да се слушаме едни други, за да чуем 

насоките на Светия Дух, който идва да направлява нашите  човешки усилия, 

вдъхвайки сила и жизненост на Църквата и водейки ни към по-дълбоко 

общение  за нашата мисия в света. Когато Църквата се ангажира с това 

синодално пътуване, ние трябва да положим усилия да се вкореним в 

опитите на истинско слушане и разграничаване по пътя, който води към 

Църквата, каквато Бог ни призовава да бъдем. 

1.3 Каква е целта на този Синод?  

Цели на синодалния процес 

Църквата признава, че синодалността е неразделна част от самата й 

природа. Фактът, че е Синодална Църква, се изразява в Екуменичните 

Съвети, Синодите на епископите, Диоцезалните Синоди и в Диоцезалните и 

енорийските Съвети. Съществуват много начини, чрез които вече 

изпитваме формите на „синодалност“ в цялата Църква. При това да бъде 

една Църква синодална, не се ограничава само до тези съществуващи 

институции. Всъщност синодалността не е толкова събитие или лозунг, 

колкото стил и начин на съществуване, чрез който Църквата изживява 

своята мисия в света. Мисията на Църквата изисква целият Божи Народ да 

пътува заедно, всеки член да има своя решаваща роля, свързана с 

останалите.  Една синодална Църква напредва в общението, за да 

продължава общата мисия, благодарение на участието на всеки от нейните 

членове. Целта на този синодален процес не е да подсигури временно или 

уникално преживяване на синодалността, а по-скоро да предостави 

възможност на целия Божи Народ да разбере  как да продължи заедно да 

върви напред по пътя на  една по-синодална Църква в дългосрочен план. 

Един от плодовете на Втория Ватикански Събор беше установяването 

на Синода на Епископите. Докато Синода на Епископите се провеждаше до 

сега като събрание на Епископите под ръководството на Папата, Църквата 

все повече осъзнава, че синодалността е пътят напред за целия Божи 

Народ.  Следователно синодалният процес вече не е просто събрание на 

Епископи, а пътуване за  всички вярващи, в което всяка местна Църква има 

своя роля.  Вторият Ватикански Събор  възроди чувството, че всички 



кръстени, както йерархията, така и миряните са призвани да вземат активно 

участие в мисията на Църквата за спасение (LG, 32-33). Вярващите са 

получили светия Дух чрез Кръщение и Миропомазание, те са надарени с 

различни дарби и харизми за обновяването и изграждането на Църквата, 

като членове на Тялото Христово. Така силата на учението на Папата и на 

Епископите е в диалог с чувството на вярващите -  sensus fidelium, живият 

глас на Божия Народ (виж. Sensus Fidei in the Life of the Church, 74). Пътят на 

синодалността се стреми да взема пасторални решения, които отразяват 

Божията воля, най-точно, доколкото е възможно, обосновавайки се върху 

живия глас на Божия Народ (ICT, Syn., 68). Отбелязва се, че 

сътрудничеството с теолозите –миряни, ръкоположени и монаси – може да 

бъде полезна подкрепа при артикулиране на гласа на Божия Народ, 

изразяващ реалността на вярата, въз основа на живия опит.  

Докато последните Синоди разглеждаха теми като новата 

евангелизация, семейството, младите хора и Амазония, то настоящият 

Синод се фокусира върху  темата за самата синодалност. 

Настоящият синодален процес, който предприемаме се ръководи от 

фундаменталния въпрос: Как това "пътуване заедно" се осъществява днес  

на различни нива (от местно до универсално ниво), което позволява на 

Църквата да известява Евангелието? И какви стъпки ни кани Духът да 

предприемем, за да израснем като синодална Църква? (DP, 2) 

От тази гледна точка целта на настоящия Синод е да слуша, както и 

целият Божи Народ това, което казва Светият Дух на Църквата. Ние правим 

това, слушайки заедно Божието Слово в Писанието и живата Традиция на 

Църквата, после като се слушаме взаимно едни други, и особено тези, 

които са на ръба, разграничавайки знаците на времената. Всъщност целият 

синодален процес има за цел да насърчи натрупаният опит за 

разграничаване, участие и съвместна отговорност, където разнообразието 

от дарове се поставя в услуга на мисията на Църквата в света. 

В този смисъл е ясно, че целта на този Синод не е да произвежда 

повече документи. Той по-скоро има за цел да вдъхнови хората да мечтаят 

за Църквата, която сме призвани да бъдем, да кара надеждите на хората да 

разцъфтяват, да стимулира доверието, да превързва раните, да изгражда 

нови и по-дълбоки взаимоотношения,  да се поучим едни от други, да 

изграждаме мостове, да просветляваме умове, да стопляме сърцата и да 

придадем сила на ръцете си за нашата обща мисия (DP, 32). По този начин 

целта на този синодален процес не е само поредица от упражнения, които 

започват и спират, но по-скоро едно пътуване за истинско израстване в 

общението и мисията, с които Бог призовава Църквата да живее през 

третото хилядолетие. 

Това общо пътуване ще ни покани да обновим нашия манталитет и 

нашите църковни структури, за да изживеем Божият призив на Църквата, 

сред настоящите знаци на времената.  Слушането на целия Божи Народ ще 

помогне на Църквата да вземе пасторални решения, които максимално да 

отговорят на Божията воля (CTI, Syn., 68). Крайната перспектива за 

ориентиране на този синодален път на Църквата  е да служи на диалога на 

Бога с човечеството  (DV, 2) и да вървят заедно към Божието Царство (виж 

LG, 9; RM, 20). В крайна сметка този синодален процес се стреми да 

напредва към една Църква, която да е по-плодотворна в служба на 

идването на Царството на небесата.    

 



 

1.4 Темата на този Синод, За една Синодална Църква: 

Общение, участие и мисия 

По време на церемонията за възпоменанието на 50 годишнината от 

установяването на Синода на Епископите през октомври 2015 година, Папа 

Франциск заяви, че "светът, в който живеем и който сме призвани да 

обичаме и да му служим, дори и с неговите противоречия, изисква 

Църквата да укрепва сътрудничеството във всички области на своята 

мисия." Този призив за сътрудничество в мисията на Църквата е отправен 

към целия Божи Народ. Папа Франциск ясно го изрази, когато отправи 

директна покана към целия Божи Народ да допринесе за усилията на 

Църквата за изцелението: "всеки кръстен трябва да се чувства включен в 

тази църковна и социална промяна, от която ние имаме такава голяма 

нужда. Тази промяна призовава за обръщане на личността и на общността, 

което ще ни даде да виждаме нещата като Господ.  "През април 2021, Папа 

Франциск инициира едно синодално пътуване на целия Божи Народ, което 

ще започне през октомври  2021 година във всяка местна Църква и ще 

приключи през октомври 2023 по време на Асамблеята на Синода на 

Епископите. 
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КЛЮЧОВИ ДУМИ ЗА СИНОДАЛНИЯ ПРОЦЕС 

Темата на Синода  е "За една Синодална Църква: Общение, участие и 

мисия". Трите измерения на тази тема са общение, участие и мисия. Тези 

три измерения са дълбоко свързани по между си. Те са жизненоважните 

стълбове на една Синодална Църква. Няма йерархия между тях. Напротив, 

всеки от тях обогатява и ориентира останалите два стълба. Съществува 

динамична връзка между трите, която трябва да бъде формулирана като се 

държи сметка и за трите стълба. 

Общението: по своята милостива воля, Бог ни събира 

като различни народи с една и съща вяра, чрез Завета, 

който предлага на Своя Народ. Общението, което 

споделяме открива своите най-дълбоки корени в 

любовта и единството на Светата Троица. Именно Христос ни помирява с 

Отца и ни обединява едни  с други в Светия Дух. Заедно, ние сме 

вдъхновени от слушането на Божието Слово, чрез живата традиция на 

Църквата и основани върху усещането на верните - sensus fidei, което ние 

споделяме. Всички ние трябва да имаме роля в разграничаването и в 

живеенето на Божия призив за Неговия Народ. 

  

Участието: един призив за включване на  всички тези, които  

принадлежат към Божия Народ – миряни, хора с посветен живот и 

ръкоположени – да се ангажират в упражняването на задълбочено и 

внимателно слушане едни на други. Това слушане създава пространство, за 

да можем да слушаме заедно Светия Дух, и да направлява нашите 

стремежи за една Църква на третото хилядолетие. Участието се основава 

върху факта, че всички верни са квалифицирани и призвани да си служат 

взаимно, благодарение на дарбите, които всеки е получил от Светия Дух.  В 

Синодалната Църква, цялата общност, в свободното и богато разнообразие 

на своите членове, е призвана да се моли, да слуша, да анализира, да води 

диалог, да разграничава и да дава мнение, за да се вземат пасторални 

решения, които съответстват възможно най-много на Божията воля (ICT, 

Syn., 67-68). Трябва да се положат истински усилия, за да се осигури 

включването на тези, които са на ръба или които се чувстват изключени.  

  
Мисията: Църквата съществува, за да евангелизира.  Ние не можем да 

бъдем фокусирани само върху самите себе си. Нашата мисия е да 

свидетелстваме за Божията любов в лоното на цялото човешко семейство. 

Този синодален процес има дълбоко мисионерско измерение. Той има за 

цел да даде възможност на Църквата да свидетелства по-добре за 

Евангелието, особено пред тези, които живеят в духовните, социалните, 

икономическите, политическите географските и екзистенциалните 

периферии на нашия свят. По този начин синодалността е път, по който 

Църквата може по-плодотворно да изпълни своята мисия за евангелизация 

в света, като квас  за  идването на Божието Царство.    

  



1.5 Опитът на местно ниво 

Първата фаза на синодалния процес е фаза на слушане в местните 

Църкви. След честването за откриването в Рим в събота на 9 октомври 2021 

година, диоцезалната фаза на Синода ще започне на 17 октомври 2021 

година. За да се улесни началната фаза на синодалното пътуване, 

Генералният Секретар на Синода на Епископите, Кардинал Марио Грек  

(Mario Grech), написа до всеки Епископ през май 2021 година, като го 

прикани да назначи едно лице или екип за контакт, който да ръководи 

фазата за слушане на местно ниво.  Това лице или този екип, също така 

осигурява връзката между Диоцеза и енориите, както и между Диоцеза и 

Епископската Конференция. Местните Църкви са поканени да предадат 

своите отговори на тяхната Епископска Конференция, за да позволят 

обобщаването на идеи, преди крайния срок –април 2022 година. По този 

начин Епископските Конференции и Синодите на Източните Църкви ще 

могат на свой ред да формулират един синтез към Синода на Епископите. 

Този материал ще се синтезира, за да послужи за основа на редакциите на 

двата работни документа (известни с името Работен Инструментариум  

(Instrumentum Laboris). И накрая Асамблеята на Синода на Епископите ще 

се проведе в Рим през месец октомври 2023 година. 

Както е посочено в Подготвителния Документ  (т. 31): Целта на 

първата фаза от синодалното пътуване е да насърчи обширния процес 

на консултации, за да събере богатството на преживения опит на 

синодалността, в неговите различни аспекти и гледни точки, 

включвайки пастирите и верните от отделните Църкви на всички нива, 

използвайки най-подходящите средства според специфичните местни 

реалности: консултацията, координирана от Епископа е адресирана към 

«свещениците, дяконите и верните миряни от техните Църкви, както 

поотделно така и колективно, без да се пренебрегва ценния принос, 

който може да дойде от мъжете и жените с посветен живот» (EC, n° 7). 

По-специално е необходим приносът на организациите за участие в 

отделните Църкви, особено този на Презвитериалния Съвет и 

Пасторалния Съвет, от които «една синодална Църква (наистина) може 

да започне да се оформя» 3 . Приносът на останалите църковни 

реалности, към които ще бъде изпратен също този Подготвителен 

Документ [и този Vadémécum] ще бъде също така ценен, както и 

участието на тези, които ще поискат да изпратят директно своя принос. 

И накрая е от първостепенно значение да се вслушаме в гласа на 

бедните и изключените, а не само в гласа на тези, които имат роля или 

отговорност в лоното на отделните Църкви. 

Религиозни общности, мирянски движения, асоциации на верни и 

други църковни групи са насърчени да  вземат участие в синодалния 

процес в контекста на местните Църкви. Въпреки това е възможно и те, 

както всяка група или отделно лице, което няма възможност да направи 

това на местно ниво, да допринесат директно в Генералния Секретариат, 

както е посочено в  Episcopalis Communio (член 6 от Консултация на Божия 

Народ ): 

§1. Консултацията на Божия Народ има място в отделните Църкви, а 

чрез Синодите на Епископите на Патриаршеските Църкви и на 

Архиепископствата, Съветите на Архиереите и Събранията на 

Архиереите на Църквите  sui iuris и чрез Епископските Конференции. 

Във всяка отделна Църква, Епископите извършват консултации с 

Божия Народ, прибягвайки до органите предвидени от закона, без да 

изключват други методи, които считат за подходящи. 

                                            
3
 FRANÇOIS, discourt pour la cérémonie commémorative du 50ème anniversaire de l'institution du Synode des évêques (17 Octobre 

2015). 



§2. Мъжки и женски Съюзи, Федерации и Конференции на Институтите 

за Посветен Живот и Обществата за Апостолски Живот се 

консултират  със Супериорите си, които от своя страна могат да се 

обръщат към техните Съвети и други членове на въпросните 

Институти и Общества. 

§3. По същия начин Асоциациите на верните признати от Светия 

Престол консултират техните собствени членове. 

§4. Дикастериите на Римската Курия поднасят техния принос, 

съобразявайки се с техните специфични компетентности. 

§5. Генералният Секретариат на Синода може да определи и други 

форми на консултация с Божия Народ. 

Всяка фаза на слушане ще бъде адаптирана към местните 

обстоятелства. Хората живеещи в отдалечени общности и разполагайки с 

ограничен достъп до интернет, вероятно ще имат различно участие от 

хората, живеещи в градските райони.  Общностите, които в момента се 

борят с пандемията  COVID-19, вероятно ще организират възможности за 

диалог и слушане, които са различни от тези, които са с висок процент на 

възстановяване. Каквито и да са местните обстоятелства, лицето или екипа 

за контакт са насърчени да се съсредоточат върху максималното 

включване и участие, като се стремят да включат възможно най-много 

хора, особено тези в периферията, които често са изключени и забравени. 

Насърчаването на възможно най-широко участие ще гарантира 

формулираните синтези на ниво Диоцез, Епископски Конференции, както и 

цялата Църква да отразяват истински реалности и натрупания опит на 

Божия Народ. Тъй като този ангажимент на Божия Народ е основен и се 

отнася за първи опит на синодалност  за мнозина, от съществено значение 

е всяко местно слушане да се ръководи от принципите на общение, 

участие и мисия, които вдъхновяват този синодален път. 



 

Развитието на синодалния процес на местно ниво трябва също да 

 включва : 

• Разграничаването  чрез слушането, за да се създаде пространство 

за ръководството на Светия Дух. 

• Достъпност, за да се осигури участието на възможно най-голям 

брой хора, независимо от мястото, езика, образованието, 

социално-икономическия статус, способности/увреждания и 

материалните ресурси. 

• Културна съпричастност, за да се чества и прегърне 

разнообразието в лоното на местните общности. 

• Включването, полагайки всички възможни усилия, за да се включат 

тези, които се чувстват изключени или маргинализирани. 

• Партньорството основано върху модела за една съвместно    

 отговорна Църква. 

• Зачитане на правата, достойнството и мнението на всеки участник. 

• Точни обобщения, които действително долавят обхвата на 

критичните и оценяващи перспективи на всички отговори, 

включително мнения изразени само от малцина  участници. 

• Прозрачност, гарантираща, че процесите за покана, вмъкване, 

включване и обобщаване на приносите са ясни и добре 

информирани. 

• Честност, като се гарантира, че участието в процеса на слушане 

третира всички по един и същи начин, така че всеки глас да може да 

бъде правилно чут. 

Лицето или лицата за диоцезален контакт са насърчени да черпят от 

богатството на преживяното в Църквата в техния местен контекст.  По 

време на диоцезалната фаза е полезно да се вземат предвид принципите 

на синодалния процес и необходимостта на определена структура на 

разговора, за да може той да бъде синтезиран и ефективно да информира 

съставянето на Работните документи (Instrumentum Laboris). Ние искаме да 

бъдем внимателни към начина, по който Духът говори чрез Божия Народ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Принципи на синодалния процес 

2.1 Кой може да участва ? 

В Евангелията виждаме как Исус се обръща към всички. Той не само спасява 

хората индивидуално, но и като народ, който събира заедно, като единствен 

пастир на цялото стадо (виж Йн 10,16). Служението на Исус ни показва, че никой 

не е изключен от Божия план за спасение.     

Делото на евангелизацията и посланието за спасение не могат да бъдат 

разбрани без постоянна отвореност на Исус към възможно най-широка 

аудитория. Това, което Евангелията наричат „тълпа“ представлява множество 

съставено от всички хора, които следват Исус по пътя и всички онези, които Исус 

призовава да Го последват. Вторият Ватикански Събор подчертава, че "всички 

човешки същества са призвани към новия Божи Народ" (LG, 13). Бог наистина 

действа в целия народ, който е събрал. Ето защо "цялото тяло на верните, 

помазано от Светия не може да се обърка в материята  на вярата. Те проявяват 

това специално свойство на свръхестествено разграничаване от целия народ в 

материята на вярата, когато от Епископите чак до последния вярващ мирянин те 

проявят универсално съгласие в материята на вярата и морала" (LG, 12). Съборът 

освен това подчертава, че едно такова разграничаване е водено чрез Светия Дух 

и протича чрез диалог между народите, като се четат знаците на времената във 

вярността на учението на Църквата. 

От тази гледна точка, целта на тази Диоцезална фаза е да консултира Божия 

Народ, за да се осъществи синодалният процес със слушането на всички 

кръстени. Със свикването на този Синод, Папа Франциск кани всички кръстени да 

вземат участие в този Синодален Процес, който започва на диоцезално ниво.   

Диоцезите са призвани да имат предвид, че основните субекти на този синодален 

опит са всички кръстени. Трябва да се обърне особено внимание на хората, които 

рискуват да бъдат изключени: жените, хората с увреждания, бежанците, 

мигрантите, възрастните хора, хората, които живеят в бедност, католиците, които 

практикуват рядко или никога своята вяра,  и т.н. Трябва да се намерят творчески 

подходи за включване на децата и младите хора. 

Заедно всички кръстени са сюжет на  sensus fidelium, живият глас на Божия 

Народ. В същото време, за да участвате напълно в акта на разграничаване е важно 

кръстените да чуват гласовете на други хора в техния местен контекст, 

включително на хора, които са изоставили практикуването на вярата, на хора от 

други вероизповедания, на хора без религиозни убеждения и др. Защото, както 

Съборът го заяви, "радостите и надеждите, скърбите и тревогите на хората от това 

време, особено на тези, които са бедни или страдат по някакъв начин, са 

радостите и надеждите, скърбите и тревогите на Христовите ученици. Защото 

нищо от това, което е наистина човешко не пропуска да намери отклик в сърцата 

им (GS,1). 

 

Ето защо, докато всички кръстени са специално призвани да участват 

в синодалния процес, никой- независимо от своята религиозна 

принадлежност – не би трябвало да бъде изключен от споделянето на своя 

гледна точка и свой опит, стига да желае да помогне на Църквата в нейния 

синодален път в търсене на това, което е добро и истинско. Това е особено 

вярно за тези, които са най-уязвими или маргинализирани.   



 

2.2 Един наистина синодален процес: 

слушане, разграничаване и участие  

Синодалният процес е преди всичко един духовен процес. Не става 

въпрос за механично упражнение за набиране на данни или поредица от 

срещи и дебати. Синодалното изслушване е насочено към 

разграничаването. То ни моли да се научим и да упражняваме изкуството 

на разграничаването като личност и като общност. Ние се слушаме едни 

други, ние слушаме нашата традиция на вярата и знаците на времената, за 

да разграничим това, което Бог казва на всички нас. Папа Франциск 

характеризира двете взаимосвързани цели в този процес на слушане: "да 

слушаме Бог, така че с Него да чуем вика на Неговия Народ; да слушаме 

Неговия Народ, докато сме в унисон с волята, към която Бог ни 

призовава."4 

Този вид на разграничаване не е просто еднократно упражнение, а в 

крайна сметка начин на живот, вкоренен в Христос, следвайки указанията 

на Светия Дух, живеещ за по-голяма слава на Бога. Разграничаването в 

общността помага за изграждането на процъфтяващи и устойчиви 

общности за мисията на Църквата днес.  Разграничаването е Божия 

благодат, но това изисква нашето човешко участие по съвсем обикновен 

начин: да се молим, да размишляваме, да внимаваме за вътрешното си 

разположение, да се изслушваме взаимно и да си говорим истински 

значимо и приветливо едни на други. 

Църквата ни предлага няколко ключа за духовно разграничаване. В 

духовния смисъл разграничаването е изкуство да се тълкува в каква посока 

ни водят желанията на сърцето, без да се оставяме да ни съблазнява това, 

което ни води там, където ние никога не сме поискали да отидем. 

Разграничаването включва размисъл и едновременно ангажиране на 

сърцето и главата в решенията, които трябва да вземем в нашия конкретен 

живот, за да търсим и откриваме Божията воля. 

Ако слушането е метод  на синодалния процес, а разграничаването е 

негова цел, то тогава участието е пътят. Насърчаването на участието ни 

кара да излезем извън себе си, за да включим и други хора, които имат 

мнения, различни от нашите. Да слушаме тези, които имат същите като 

нашите мнения, не носи никакви плодове.  Диалогът включва обединяване 

на различни мнения. Всъщност, Бог често говори чрез гласа на онези, които 

лесно можем да изключим, да отхвърлим или да презрем. Трябва да 

положим специални усилия да слушаме тези, които можем да бъдем 

изкушени да считаме за маловажни и онези, които ни принуждават да 

обмисляме нови гледни точки, които вероятно ще възникнат, за да 

променят начина ни на мислене. 

 
2.3 Поведения за участие в Синодалния Процес  

По различни поводи, Папа Франциск е споделял своето  виждане за 

това как изглежда конкретно на практика синодалността. Ето някои 

поведения, които позволяват слушане и истински диалог по време на 

нашето участие в синодалния процес. 

                                            
4
 FRANÇOIS, discourt pour la cérémonie commémorative du 50ème anniversaire de l'institution du Synode des évêques (17 Octobre 

2015). 



 

• Да бъдеш синодален изисква време за споделяне: Ние сме 

поканени наистина смело и честно (parrhesia)  да поговорим, за да 

интегрираме свободата, истината и милосърдната любов.  Всеки може да 

израсне в разбирането, благодарение на диалога. 

• Смирението в слушането трябва да съответства на смелостта в 

говоренето: Всеки има право да бъде чут, както и всеки има правото да 

говори.  Синодалният диалог зависи от смелостта, както в говоренето, така 

и в слушането. Не става въпрос да се ангажираш  в един дебат, за да 

убедиш другите. По-скоро става дума за приемане на това, което другите 

казват, като средство, чрез което Светият Дух може да говори за доброто на 

всички (1 Кор.  12:7). 

• Диалогът ни води към новостта: Ние трябва да сме 

предразположени да променим нашите мнения, въз основа на това, което 

сме чули от другите. 

• Отварянето за обръщане и промяна: Ние можем често да бъдем 

устойчиви за това, което се опитва Светия Дух да ни вдъхнови да 

предприемем. Ние сме призвани да изоставим нагласите за комфорт и 

удобство, които ни карат да вземаме решения, само въз основа на начина 

по който са били направени нещата в миналото. 

• Синодите са църковен опит за разграничаване: Разграничаването 

се основава върху убеждението, че Бог действа в света и ние сме призвани 

да слушаме това, което ни предлага Духът. 

• Ние сме знаците на една Църква, която слуша и която върви по 

пътя си: Слушайки, Църквата следва примера на самия Бог, Който слуша 

вика на Своя Народ. Синодалният процес ни дава възможност да се 

отворим наистина за слушането, без да прибягваме до готови отговори или 

предварително формулирани съждения. 

• Оставете предразсъдъците и стереотипите зад вас: Ние можем да 

бъдем обременени от нашите слабости и грехове. Първата стъпка към 

слушането се състои в това да освободим ума и сърцето си от 

предразсъдъците и стереотипите,  които ни водят по грешния път към 

невежеството и разделението.  

• Преодолейте бича на клерикализма: Църквата е Тялото 

Христово изпълнено с различни харизми, в които всеки член има 

уникална роля.  Всички ние сме взаимно зависими един от друг и всички 

споделяме еднакво достойнство в лоното на Светия Божи Народ.  

Подобно на Христос истинската власт е Служението. Синодалността 

призовава пастирите да слушат внимателно стадото, поверено на техните 

грижи, точно както тя призовава миряните да  изразяват свободно  и 

честно своето мнение. Всички се слушат едни други с любов, в дух на 

общение и на обща мисия. Така силата на Светия Дух се проявява по 

много начини във и чрез целия Божи Народ. 

 

• Излекувайте вируса на самодостатъчността: Ние всички сме в 

една лодка. Заедно формираме Тялото Христово. Като оставим настрана 

миража за самодостатъчността ние сме в състояние да се поучим едни от 

други, да вървим заедно и да бъдем в услуга едни на други. Ние можем да 

изградим мостове отвъд стените, които понякога заплашват да ни 

разделят: възраст, пол, богатство, способности, образование и др. 

• Да преминем отвъд идеологиите: Ние трябва да избягваме риска 

да придаваме по-голямо значение на идеите, отколкото на реалността на 

живота на  «вярата», който хората всъщност живеят.  



 

• Да направим така, че да се роди надеждата: Да правим това, 

което е справедливо и истинско и не търси начин да привлича внимание 

или големи титли, а по-скоро има за цел да бъдем верни на Бога и да 

служим на Неговия Народ. Ние сме призвани да бъдем маяци на 

надеждата, а не пророци на злото. 

• Синодите са време за мечти и да "прекараме време с бъдещето": 

Ние сме насърчени да създадем местен подход, който да вдъхнови хората, 

без никой да бъде изключен, да могат да си създадат визия за бъдещето 

изпълнено с радостта на Евангелието. Следните разпоредби ще помогнат 

на участниците (виж Christus Vivit): 

 Дух на иновация: Разработете нови подходи с творчество и  смел 

размах.  

 Бъдете всеобхватни: Съпричастната и съотговорна Църква е 

способна да  оцени собственото си богатство, да обхване всички 

хора, които често забравяме или пренебрегваме.  

 С отворен ум: Да избягваме идеологическите етикети и да    

използваме всички методологии, които са плодотворни.  

 Слушането на всички и на всеки: Поучавайки се едни от други, ние 

можем по-добре да отразяваме прекрасната многостранна реалност, 

която Църквата Христова е предназначена да бъде.  

 Разбирането да "вървим заедно": За да изминем пътя, който Бог 

призовава Църквата на третото хилядолетие да измине.  

 Да разберем концепцията за съвместно отговорна Църква: За да 

оценим и да включим уникалните роля и призвание на всеки член на 

Тялото Христово, за обновяването и развитието на цялата Църква.  

 Нека да се отворим за екуменичен и междурелигиозен  диалог: Да 

мечтаем заедно и да вървим едни с други през целостта на 

човешкото семейство. 

 

 
2.4 Нека да избягваме капаните 

Както при всяко пътуване, трябва да сме наясно с клопките, които биха 

могли да попречат на нашия прогрес през този период на синодалност. Ето 

някои клопки,  които трябва да се избягват, за да се насърчи жизнеността и 

плодотворността на синодалния процес. 

1) Изкушението да искаме да водим самите ние, вместо да се 

оставим да бъдем водени от Бога. Синодалността не е 

стратегическо упражнение за предприемачество. По-скоро 

става въпрос за духовен процес направляван от Светия Дух. 

Ние можем да бъдем изкушени да забравим, че сме 

поклонници и слуги по пътя, който Бог е прокарал за нас и 

чрез Бог. Нашите скромни усилия за организация и 

координация са в служба на Бога, Който ни води по нашия път. 

Ние сме глина в ръцете на божествения Грънчар (Исая 64:8). 

2) Изкушението да се фокусираме само върху самите себе си и 

нашите непосредствени грижи. Синодалният процес е 

възможност да се отворим, да се огледаме около себе си, да 

погледнем нещата от друга гледна точка и да се включим в 

мисионерската дейност към перифериите. Това ни задължава 

да мислим дългосрочно. Това означава да разширим нашите 

перспективи до измеренията на цялата Църква и да поставим        



 

такива въпроси като: Какъв е Божият план за Църквата тук и 

сега? Как можем да осъществим мечтата на Бог за Църква на 

местно ниво? 

3) Изкушението да виждаме само "проблемите". 

Предизвикателствата, трудностите, пред които са изправени 

нашият свят и нашата Църква са много. Фокусирането върху 

проблемите само ще ни смаже, обезкуражи и ще ни направи 

цинични. Ние можем да пропуснем светлината, ако се 

концентрираме само върху тъмното. Вместо да се 

концентрираме само върху това, което не върви, нека оценим 

местата, където Светият Дух поражда живот и да видим как ние 

можем да излезем от тази ситуация, като оставим Бог да 

действа по-пълноценно. 

4).Изкушението да се съсредоточим само върху структурите. 

Синодалният процес естествено ще призове към обновяване 

на структурите на различни нива на Църквата, за да се насърчи 

по-дълбоко общение, по-пълно участие, и по-плодотворна 

мисия.  В същото време опитът на синодалността не би 

трябвало  да се фокусира предимно върху структурите, а върху 

опита от съвместното пътуване, за да се разграничи пътя, 

който трябва да се следва, вдъхновен от Светия Дух.  

Обръщането и обновяването на структурите ще се получи 

само чрез продължително обръщане и обновяване на всички 

членове на Тялото Христово. 

5).Изкушението да не гледаме отвъд видимите граници на 

Църквата. Обяснявайки Евангелието в нашия живот, на 

миряните, мъже и жени, които действат като квас в света, в 

който ние живеем и работим. Синодалният процес е време за 

диалог с хората излезли от света на икономиката и науката, на 

политиката и културата, на изкуствата и спорта, на медиите  и 

социалните инициативи. Това ще бъде момент на размисъл 

върху екологията и мира, върху въпросите за живота и 

миграцията.  

Ние трябва да запазим по-голяма визия заедно, за да 

изпълним нашата мисия в света. Това също е възможност да се 

задълбочим в екуменическото пътуване с други християнски 

деноминации и да задълбочим нашето разбиране за другите 

религиозни традиции. 

6) Изкушението да изгубим от поглед целите на синодалния 

процес. Докато напредваме по пътя на Синода, ние трябва да 

внимаваме за това, че дори нашите дискусии да могат да бъдат 

доста разнообразни, то синодалният процес поддържа целта 

да разграничим как Бог ни призовава да вървим напред 

заедно.   Никой синодален процес няма да реши всички наши 

притеснения и всички наши проблеми. Синодалността е 

отношение и подход за придвижване напред по съотговорен  

и открит начин за приемането на плодовете от Бога с течение 

на времето. 

7) Изкушението на конфликта и разделението. "Нека всички да 

бъдат едно" (Йн 17,21). Това е пламенната молитва на Исус 

към Отца, с която Той иска единство сред Неговите ученици. 

Светият Дух ни води по-задълбочено в общението с Бога и 

 



 

едни с други. Семената на разделението не дават никакви 

плодове. Безполезно е да се опитваме да наложим своите 

идеи върху цялото Тяло чрез натиск, или чрез дискредитиране 

на онези, които мислят по различен начин. 

8). Изкушението да се третира Синода като своеобразен 

 Парламент. Това обърква синодалността с  "политическа 

 битка", в която за да управлява - единият лагер трябва да 

 победи другия. Противоположно е на духа на синодалността  

 да се противопоставяш на другите и да насърчаваш 

 конфликти, които застрашават единството и общението на 

 Църквата. 

9)   Изкушението да слушаме само тези, които вече са включени в 

 дейностите на Църквата. Този подход може да бъде по-лесно 

 управляем, но в крайна сметка игнорира значителна част от 

 Божия Народ.          

          

 

 

 

 



 

 

3. Процесът на синода 

Фигура 1. Тази инфографика представя общото развитие на 

синодалния процес. Генералният Секретариат публикува Подготвителния 

Документ и Vadémécum като инструменти позволяващи на местните 

Църкви да осъществят диоцезалната фаза на Синода. Плодовете от тази 

Диоцезална фаза ще бъдат събрани в синтез за всяка местна Църква. 

След това ще бъде формулиран синтез от Епископските 

Конференции и Синодите на Източните Църкви, въз основа на синтезите 

получени от местните Църкви. Други църковни организации също ще 

получат този  Vadémécum и този въпросник (виж част 5 за участие в 

консултацията) и ще могат да разработят свой собствен синтез. Касае се 

именно за Дикастериите на Римската Курия, Съюза на Генералните 

Супериори и Международният Съвет на Генералните Супериори (USG et 

UISG), както и други Съюзи и Федерации за посветен живот, 

Международни мирски движения, Университети  и факултети по 

теология. 

Генералният Секретариат ще формулира първото издание на 

Работния Инструментариум (Instrumentum Laboris) (работен документ) 

въз основа на резюметата получени от Епископските Конференции, 

Синодите на Източните Църкви и други църковни организации,  

споменати от Епископското Общение  (Episcopalis Communio). 

След това този първи Instrumentum Laboris ще бъде дискутиран по 

време на континенталните срещи (виж част  3.3 по-долу). Въз основа на 

документите продукт на континенталното ниво, ще бъде изготвено второ 

издание на  Instrumentum Laboris за използване от Асамблеята на Синода  

в Болоня, от Асамблеята на Синода на Епископите  през октомври 2023 

(Генералният Секретариат на Синода на Епископите).

 

3. Le processus Synodal 

 



 

3.1 Диоцезална фаза 

Голяма част от богатството на тази фаза на слушане ще произлезе от 

дискусиите между Енориите, мирските движения, училища и 

университети, религиозни Конгрегации,  християнските общности в 

квартала, социалната дейност, екуменичните и междурелигиозни 

движения и други групи. Епископите инициират процеса, така че 

вероятно участието на диоцезално ниво  ще бъде координирано чрез 

редовните канали за комуникация на Диоцезалния Епископ.   

Енориите, които имат Пасторален Енорийски Съвет, както и 

Диоцезите с Пасторален Диоцезален Съвет могат да се обърнат към тези 

съществуващи  „синодални“ органи, за да организират, улеснят и да  

дават съвети  по въпросите за общественото здраве.   

При условие, че се полагат усилия, за да се достигне до периферията 

и гласовете, които рядко се чуват. Целта не е да се претоварят Диоцезите 

и Енориите, а по-скоро творчески да се интегрира синодалният процес в 

живота на местната Църква, за да се насърчат равните  възможности, 

едно по-дълбоко общение, по –пълно участие и по-плодотворна мисия. 

В тази фаза на слушане ние насърчаваме хората да се съберат, да 

отговорят на стимулиращи въпроси/изображения/ сценарии, да се 

слушат едни други, да предоставят индивидуална и колективна обратна 

връзка за информация с идеи, реакции и предложения. 

Ако обаче обстоятелствата (такива като пандемични ограничения 

или физическа дистанция), правят взаимодействието лице в лице 

затруднено, тогава е възможно да се прибегне до групи за умерени 

дискусии, за дейности ръководени онлайн, за виртуални групи в чата, 

телефонни позвънявания и други форми на социални контакти, както и 

до въпросници на хартия и онлайн. Материали за молитва, библейски 

размишления и свещена музика, както и произведения на изкуството, 

поезията (и т.н. ...) могат също да бъдат използвани, за да стимулират 

размишленията и диалога. 

Тази Диоцезална фаза е възможност за Енориите и Диоцезите да се 

срещнат, да изпитат и изживеят заедно синодалното пътуване, което 

дава възможност да открият или развият инструментите и синодалните 

пътища, които са най-подходящи за техния местен контекст, което в 

крайна сметка ще се превърне в новия стил на местните Църкви по пътя 

на синодалността. 

Така, настоящият Синод не само очаква отговори, които биха могли 

да помогнат на Асамблеята на Синода на Епископите, която ще се 

проведе в Рим през октомври 2023 година, но също така желае да 

насърчава и да развива практиката и опита на синодалността по време 

на процеса и в бъдеще, продължавайки напред. Налични са отлични 

ресурси при местните Църкви, които вече предприеха това пътуване, 

като например Методологичното ръководство за църковната Асамблея 

на латино-американския Епископат на Латиноамериканската Епископска 

Конференция   и Пленарният Съвет на и неговите ключови документи.   

Ние ви насърчаваме да се консултирате с тези източници, за да 

помогнете и вдъхновите работата си във Вашата местна Църква. 

 

3.2 Ролята на Епископските Конференции и синодите на 

Източните Църкви 

След като диоцезалната фаза достигне кулминация с Диоцезална 

Пред –синодална среща и диоцезален синтез, Епископските 

Конференции и Синодите на Източните Църкви ще се срещнат и ще 

обединят приноса от коментарите, които са получили от Диоцезите и 

Епархиите, за да формулират синтези, които адекватно да отразяват 

приноса на участниците на местно ниво.   Епископските Конференции  и 

Синодите на Източните Църкви са призвани да разграничат и обединят 

този доста обширен синтез чрез собствена пред-синодална среща. 

Тези синтези ще послужат като основа за първото издание на  работния 

Инструментариум  (Instrumentum Laboris), който ще бъде публикуван от 

Генералния Секретариат на Синода на Епископите. 



 

3.3 Континентална фаза 

Този първи Instrumentum Laboris  ще бъде "работен документ" за 

седемте континентални срещи: Африка (SCEAM); Океания (FCBCO); Азия 

(FABC); Близкият Изток (CPCO); Латинска Америка (CELAM); Европа (CCEE) 

и Северна Америка (USCCB et CCCB).  

Тези седем международни срещи ще произведат на свой ред седем 

финални документа, които ще послужат  за основа на втория  

Instrumentum Laboris, който ще бъде използван по време на Асамблеята 

на Синода на Епископите през октомври 2023 година. 

3.4 Асамблея на Синода на Епископите  

Епископите и слушателите ще се срещнат със Светия Отец, Папа 

Франциск на Асамблеята на Синода на Епископите в Рим през октомври 

2023 година, за да разговарят и да се изслушат взаимно въз основа на 

синодалния процес, който бе открит на местно ниво. Целта на Синода на 

Епископите не е да помрачи диоцезалния труд, този на Епископската 

Конференция или Синода на Източните Църкви, както и на 

континенталните разработки, а по-скоро да разграничи на универсално 

ниво,  гласът на  Светия Дух, който се носи над цялата Църква. 

 
3.5 Фазата за прилагане на  действие 

Тъй като този Синод има за цел да насърчи един нов стил за живеене 

на общението, участието и мисията на Църквата, фазата, която ще 

протече ще бъде решаваща, за да продължим заедно напред по пътя на 

синодалността. Това изпълнение е предназначено да достигне до всички 

местни Църкви по целия свят, така че синодалният процес да има като 

отправна и крайна точка - целият Божи Народ  (EC, 7).Лицето/лицата за 

контакт на диоцезално ниво и другите лица и организации, които 

участваха на диоцезално ниво, могат да бъдат полезни в това отношение, 

по-специално Диоцезалния Пасторален Съвет, Презвитериалния Съвет и 

Енорийските Пасторални Съвети. 

Надеждата е, че опитът от Синодалния процес ще постави началото 

на нова пролет за слушането, разграничаването, диалога и вземането на 

решение, така че целият Божи Народ да може още по-добре да върви 

заедно, един до друг, и с цялото човешко семейство, под действието на 

Светия Дух. 

 



 

4. Следвайте синодалния път в 

Диоцезите 
4.1 Резюме за това, което е предвидено в диоцезалната фаза 

Този първи етап от синодалния процес е в основата на всички 

останали етапи, които следват. Това е повече от обикновен отговор на 

въпрос,  диоцезалната фаза има за цел да предложи на възможно 

най-голям брой хора един истински синодален опит на взаимно 

изслушване и на движение напред, водени от Светия Дух. 

Божият Дух, Който осветява и дава живот на това пътуване заедно е 

същият Дух, който действа в мисията, която Исус повери на Своите 

Апостоли. Светият Дух действа чрез всички поколения ученици, които 

слушат Словото Божие и Го прилагат на практика. Духът изпратен от 

Христос не само потвърждава приемствеността на Евангелието на Исус, 

но осветлява все по-новите дълбини на Божието Слово и вдъхва 

необходимите решения, за да подкрепи  пътуването на Църквата и 

укрепва нейната мисия. (виж  Йн 14,25-26; 15,26-27; 16:12-15) (PD, 16). 

Подготвителният Документ представя две  "изображения" взети от 

Писанието, за да вдъхнови нашето пътуване при изграждането на 

Синодалната Църква. Първото изображение изплува от "сцената на 

общността",  която постоянно съпътства пътя на евангелизацията, от 

Служението за проповядването  на Исус: всеки намира своето място, 

множеството, Апостолите и Господ (PD, 17-21). Второто изображение се 

отнася до опита на Светия Дух, в който Петър и ранната общност 

признават риска от налагане на неоправдани граници при споделянето 

на вярата  (DP, 22-24). (DP, 22-24). Ние ви насърчаваме да мислите за тези 

две изображения като източник за храна и вдъхновение в синодалния 

процес. 

Евангелието свидетелства за постоянния подход на Исус, който се 

състои в подаване на ръка на изключените, маргинализираните и 

забравените  хора. Обща характеристика на цялото Служение на Исус е, 

че вярата винаги се появява, когато хората са оценени:   тяхното искане е 

чуто, те са подпомогнати в тяхното затруднение, тяхното 

предразположение е оценено, достойнството им е потвърдено от 

Божието присъствие и възстановено в лоното на общността. Както Петър 

беше променил своя опит с Корнилий, така ние трябва да се оставим да 

се преобразим от това, за което Бог ни кани. Чрез синодалния процес, 

Бог ни води по общия път на обръщането чрез това, което преживяваме 

едни с други. Бог достига до нас чрез другите и достига до другите чрез 

нас, често по изненадващ начин. 

 

За да се направи това е необходимо да се положат значителни 

усилия, за да се включат възможно най-голям брой хора по значим 

начин. Касае се за първата отговорност на лицето или лицата за 

диоцезален контакт, назначени да ръководят и анимират диоцезалната 

фаза на синодалния процес. Повърхностен или принос по сценарий, 

който не представлява точно богатия опит на народа, няма да бъде 

полезен, нито такъв, който не изразява пълния обхват и разнообразието 

от преживявания. 

 



 

В този смисъл, диоцезалната фаза би трябвало да започва чрез 

откриване на най-ефикасните средства за постигане на възможно 

най-обширно участие. Ние трябва лично да достигнем до перифериите, 

до тези, които изоставиха Църквата, до тези които рядко или никога не 

практикуват тяхната вяра, до тези които познават бедността или 

маргинализацията, до бежанците,  изключените, безгласните и т.н.  

Сърцето на синодалния опит е да слушаме Бога, като се слушаме 

един друг, вдъхновени от Божието Слово. Ние се слушаме едни други, за 

да чуваме по-добре гласа на Светия Дух, Който говори в нашия свят 

днес. Това може да се случи в една среща, но ние насърчаваме силно 

провеждането на много такива срещи, за да се даде възможност за 

по-интерактивна среда за споделяне, хората се научават да се опознават, 

да се доверяват, да усещат, че могат да говорят по-свободно, всичко 

това го превръща в синодален опит за пътуване заедно. В допълнение 

към по-формалните аспекти на словото и взаимното слушане, е важно 

срещите да се провеждат в атмосфера на доверие, важно е тези събития 

да включват и неформални моменти.  Поклоненията, групови дейности, 

артистични изяви и дори кафе-паузите могат да допринесат за укрепване 

на чувството за общност чрез опита за споделяне на живота едни с 

други.   

Начинът, по който се провеждат тези срещи зависи от местните 

обстоятелства. Няколко Енории могат да се обединят, както и такива 

служби, като пасторала, здравето или католическото образование, 

религиозните общности, мирските движения и екуменичните групи.  

Стимулиращи въпроси са предвидени във въпросника по-долу (част 

5), за да се инициира и улесни този опит за споделяне и слушане. Целта 

не е да се отговори на всички въпроси, а да изберете тези, които са 

най-подходящи за вашия местен контекст. Вие можете също така да 

зададете и други въпроси, и ние ви насърчаваме да го направите. Като 

цяло предпочитайте типовите въпроси, които провокират лични истории 

и преживявания от реалния живот, отколкото доктринални въпроси. 

Вижте част 5 за някои примери. 

Коментарите получени по време на процеса на слушане трябва да   

бъдат събрани в един "синтез". Както е обяснено в маршрута по-долу (виж 

част 4.4), такова обобщение би трябвало да се изготвя всеки път, когато има 

събиране в Диоцеза, за да се отговори на въпросите зададени в тази (5 

част) на Vadémécum. В същото време ще бъде съставен един синтез за 

всеки Диоцез и накрая за всяка Епископска Конференция.

Целта на тези синтези, на каквото и да е ниво, не е да се създаде общо 

резюме на всичко казано или да се проведе академично упражнение. 

Синтезът по-скоро е акт на разграничаване в избора и в редактирането 

на това, което ще допринесе за следващия етап на синодалния процес, 

като бъде изпратен в Диоцеза  (в случай на консултация в рамките на 

Диоцеза) и евентуално на Епископската Конференция (в случай, че има 

изготвен синтез от Диоцеза). В този смисъл синтезът не само отчита 

общи тенденции и точки на сближаване, но също така подчертава 

точките, които докосват чувствителна струна, вдъхновяват оригинална 

гледна точка, които оказват влияние върху общността или отварят нов 

хоризонт. Обобщението би трябвало да обърне специално внимание на 

гласа на тези, които не се чуват често, и да интегрира това, което би 

могло да се нарече "доклад за малцинствата". Обратната връзка за 



 

информация трябва не само да подчертава положителните 

преживявания, но също така да хвърля светлина върху трудните опити, за 

да отрази реалността на това, което е било чуто. Част  от опита на 

местното събрание трябва да бъде предаден като информация в обратна 

връзка: поведението на участниците, радостите и предизвикателствата да 

се ангажират заедно в разграничаването. 

Обратната връзка за информация, получена от тези местни срещи 

ще бъде събрана в глобален синтез на диоцезално ниво. Синтезът, който 

всеки Диоцез ще разработи в края на този труд за слушане и за 

разграничаване ще представлява неговия конкретен принос за 

пътуването на целия Божи Народ. Той ще може да послужи и като 

полезен документ за определяне на следващите стъпки в пътуването на 

местната Църква  по пътя на синодалността. За да се улеснят по-късните 

фази на синодалния процес, е важно плодовете на молитвата и 

размишлението, да бъдат събрани в максимум  десет страници. Други 

текстове могат да бъдат приложени към диоцезалния синтез, за да 

подкрепят или придружат съдържанието му.  

Синтезът на всеки Диоцез или епархия след това ще бъде предаден 

на Епископските Конференции или на Синодите на Източните Църкви. 

На свой ред тези органи ще изготвят свое собствено резюме със същия 

дух на разграничение, като този, който бе описан по-горе, въз основа на 

диоцезалните/епархийните синтези, които вече са получили. 

Епископските Конференции и Синодите на Източните Църкви след това 

ще представят този синтез, който ще съберат, в Генералния Секретариат 

на Синода на Епископите, който ще състави първото издание на 

работния документ Работен Инструментариум (Instrumentum Laboris) 

върху реформата на Църквата, въз основа на споделеното и 

преживяното на местно ниво.  

 

4.2 Ролята на Епископа в синодалния процес 

Синодалността не съществува без пасторалната власт на Колегията 

на Епископите, под ръководството на Наследника на Петър, както и 

пасторалната власт на всеки диоцезален Епископ в Диоцеза, който му е 

поверен. Служението на Епископите е да бъдат пастири, учители и 

свещеници на свещено Богослужение. Тяхната харизма за 

разграничаване ги призовава да бъдат истински пазители, тълкуватели и 

свидетели на вярата на Църквата. В местните Църкви съществува и 

единствената Католическа Църква (LG, 23). Пълнотата на синодалния 

процес може истински да съществува само с участието на местните 

Църкви, което изисква личен ангажимент от Диоцезалния Епископ. "По 

силата на този католицизъм, всяка част носи своите собствени дарби  на 

другите части и на цялата Църква, така че цялото и всеки от членовете на 

Църквата да се обединяват с един и същ устрем, за да са подкрепени 

цялото и всяка част чрез общото споделяне на всички неща и чрез общ 

ангажимент на всички членове на Църквата и от общите усилия за 

постигане на пълнота в единството" (LG, 13). Разнообразието на местните 

Църкви, техният контекст и тяхната култура носят различни дарове за 

цялото, обогатявайки така цялото Тяло Христово. Това е ключът за 

разбиране на пътя на Църквата към синодалността. 

Следователно основната роля на Диоцезалния Епископ в този 

синодален процес е да улесни синодалния опит на целия Божи Народ по 

 



 

пътя към по-синодална Църква. Диоцезалният епископ играе ключова 

роля в слушането на Божия Народ в неговата Диоцезална Църква. Под 

вдъхновението на Светия Дух, Епископът може да разграничи 

най-плодотворните процеси за слушане на Божия Народ в неговия 

Диоцез, по пътя на синодалността, поет от цялата Църква. За да помогне 

в осъществяването на тази задача, той трябва да назначи лице или цял 

екип за диоцезален контакт. Заедно те могат да разграничават в 

молитвата. Епископът е насърчен да играе активна роля в диоцезалната 

фаза на този синодален процес. Неговото участие би трябвало да 

насърчи отворен диалог в лоното на разнообразието на Божия Народ. 

Епископът може да потърси обратна връзка за информация и 

участие навсякъде, където е полезно в процеса за организация. 

Епископът е поканен да общува с различните органи, организации и 

структури на Диоцеза, включително с Диоцезалния Пасторален Съвет, 

Презвитериалния Съвет, енориите, религиозните общности, мирските 

движения, различни пасторални служби (както в училища и в болници), и 

с Диоцезалните Комисии, за да насърчи участието им в синодалния 

процес и да ги помоли за необходимата помощ или да прибегне до 

тяхната помощ, когато е необходимо. Под ръководството на Епископа, 

лицето или лицата за диоцезален контакт могат да комуникират директно 

с координаторите в енориите и другите местни общности, за да 

подготвят и улеснят процеса за консултация. 

В същото време Епископът може да гарантира, че са осигурени 

подходящи ресурси, включително и финансови, логистични, технически и 

човешки ресурси. Епископът също има ролята да насърчава участието на 

различни групи и индивиди, за да бъде синодалният процес истинско 

усилие за сътрудничество, разчитащо на широкото участие на вярващите 

и достигащо до цялото разнообразие на Божия Народ: свещеници, 

дякони, мъже и жени с посветен живот и миряни. Диоцезалните 

структури, които имат за цел упражняването на синодалност могат да 

бъдат съществена подкрепа в това отношение, особено Диоцезалният 

Пасторален Съвет, Презвитериалния Съвет, Енорийските Пасторални 

Съвети и др. 

Може да се изготви лично писмо или видео обръщение, с което 

Епископът да кани и насърчава всички хора в Диоцеза да вземат участие 

в процеса на слушане, диалог и консултация. Препоръчително е 

диоцезалният етап от синодалният процес да се открие и закрие чрез 

Литургично Служение, което може да се председателства Епископа. 

По време на процеса за консултация, ключовата роля на Епископа е 

да слуша. Въпреки че личното участие на Диоцезалния Епископ в 

процеса на слушането може да премине под много форми, той е 

насърчен да вземе участие и да бъди внимателен  към гласа на верните. 

Освен участието в местните сесии за слушане в Диоцеза, Епископът може 

да пожелае да свиква срещи  ad hoc (внезапни) с малките общности, ако 

го пожелае, поканвайки представители на представителна извадка от 

Диоцеза, по-специално тези, които се намират извън нея. Освен това той 

може също да слуша, като проучва реакциите събрани по време на 

консултациите, разграничавайки какво казва Светия Дух чрез хората.    

Епископът редовно трябва да се среща с лицето или лицата за 

диоцезален контакт, за да направи равносметка на напредъка на 

консултацията и да се притече на помощ при евентуални трудности. 

Трябва да се внимава присъствието на Епископа и духовенството да не се 

окажат с непреднамерения ефект на задушаването за истинския и 

непосредствен принос  на верните, особено при обстоятелства, когато е 

имало скандал или просто поради културни съображения. 

 

Накрая Епископът свиква Диоцезална пред синодална среща, за да 

приключи диоцезалната фаза и работи с лицето или лицата за 

диоцезален контакт, за да я организира. Тази среща трябва да търси 



 

широко представителство на Диоцеза като цяло, с цел да се съберем, за 

да се молим, да слушаме, да размишляваме и да разграничим 

синодалния път, по който се проявява Божията воля и призовава целия 

Диоцез. Епископът след това може да прегледа диоцезалния синтез със 

съдействието на лицето или лицата за диоцезален контакт преди да бъде 

предоставен на Епископската Конференция. Много е важно да се 

отбележи, че диоцезалният синтез няма за цел да рефлектира 

положително или отрицателно върху Диоцезалния Епископ. Напротив, 

диоцезалният синтез би трябвало да бъде честен доклад за всичко 

споделено  по време на диоцезалната фаза на синодалния процес, 

представляващ разнообразието от гледни точки и перспективи за Божия 

Народ.  

Разбираемо е, че започването на този процес на консултация 

предизвиква цял набор от чувства сред пасторалните лидери, вариращи 

от вълнение и радост до безпокойство, страх, несигурност, дори 

скептицизъм. 

Такива нюансирани реакции често са част от синодалното пътуване. 

Епископите могат да разпознаят комбинацията от реакции, които се 

случват в Диоцеза, като същевременно насърчават отвореността към 

Светия Дух, който често действа по изненадващи и освежаващи начини.   

Като добър пастир за своето стадо, Епископът е призван да върви пред 

Божия Народ, да бъде сред него, както и да го следва, като гарантира, че 

никой не е оставен на страна или загубен. 

4.3 Ролята на свещениците и дяконите в синодалния процес 

Служението на свещеници и дякони има две основни отправни 

точки: от една страна, Диоцезалния Епископ, а от друга страна 

поверените им лица. Така присъстващото духовенство в местната Църква 

представлява полезно свързващо звено между Епископа и тези, на които 

служат.  Свещениците и дяконите играят ключова роля в пътуването на 

Божия Народ, обединен от Епископа в служба на верните. Те са в 

състояние да общуват с хората от името на Епископа, а също така са 

способни да установят връзка от народа към народа, както и са способни 

да установят връзка от народа към Епископа. Те са дейци на общението и 

на единството в изграждането на Тялото Христово, помагайки на верните 

да пътуват заедно, напредвайки едни с други в лоното на Църквата. 

Членовете на духовенството са вестители на обновлението, загрижени за 

променящите се нужди на своето стадо, те показват пътя, който да се 

следва. И накрая те са хора на молитвата, които насърчават към истински 

духовен опит за синодалност, така че членовете да се чувстват удобно в 

работата си и да живеят наистина с духовния опит на синодалността,   за 

да може  Божият Народ да бъде по-внимателен към Светия Дух и да 

слуша заедно посланието на Светия Дух, както и да слуша заедно 

Божията воля.   

В този смисъл свещениците и дяконите имат решаваща роля за 

придружаването на целия Божи Народ по пътя на синодалността. 

Техните усилия да насърчат и да приложат на практика един 

по-синодален начин да бъдат Църквата Христова, са от жизненоважно 

значение. Свещениците и дяконите могат да направят хората 

съпричастни към синодалната същност на Църквата и значението на 

синодалността в енориите, службите и движенията, на които служат. 

Свещениците и дяконите също са призвани да подкрепят, насърчат, и да 

дадат възможност за развитието на диоцезалната фаза на синодалния 

процес в местната Църква. Те постигат това чрез посредничеството на 

организации, които вземат участие, които вече са създадени в Диоцеза, 

такива като Диоцезалния Пасторален Съвет, Презвитериалния Съвет,  и 

Енорийските Пасторални Съвети. Изрично се изисква участието на 



 

„синодалните“ органи на местните Църкви и особено на 

Презвитериалния Съвет и Пасторалния съвет (PD, 31). По пътя на 

синодалността на Църквата, тези органи на участие на диоцезално ниво 

"могат да се окажат основополагащи и оттам да започне да  се проявява  

синодалната Църква" (CE, 7). 

В същото време свещениците и дяконите могат да намерят нови 

творчески  начини за насърчаване на истински синодален опит сред 

верните миряни. Това е ролята на свещениците и дяконите в синодалния 

процес по отношение на инициативите на Диоцезалния Епископ и 

лицето/лицата назначени за диоцезален контакт. Трябва да се отбележи, 

че консултацията, предприета в рамките на диоцезалната фаза на 

процеса е координира от Диоцезалния Епископ и адресирана към  

"свещениците, дяконите и верните миряни от  техните местни Църкви, 

всеки поотделно и в сдружения, без да се пренебрегва ценния принос, 

който могат да предложат мъжете и жените с посветен живот.  (CE, 7) 

Подготвителният Документ ни казва, че в Служението на Исус, 

"Избирането на Апостолите не е привилегия на изключителна позиция за 

власт и разделение, а благодат за едно приобщаващо Служение за 

Благослов и общение; Благодарение на дара на Духа на Възкръсналия 

Господ, те трябва да запазят мястото на Исус, без да Го заменят, без да 

поставят филтри за Неговото присъствие, но улеснявайки Неговата 

среща" (PD 19). Същото важи за всички духовници, надарени с дарби и 

свещени харизми, получени по време Ръкоположението, те имат 

съществена роля този синодален опит да бъде наистина среща с 

възкръсналия Христос, основана върху молитвата, подхранвана чрез 

Служението на Евхаристията и вдъхновена от слушането на Божието 

Слово. 

4.4 Маршрут (примери за етапите на диоцезалната фаза) 

Задачите свързани с осъществяването на фазата за слушане и диалог 

във всеки Диоцез варират в зависимост от местните фактори, но общият 

подход ще включва следните етапи: 

1. Назначаването на лице/лица за диоцезален контакт   

Всеки Диоцез би трябвало да избере един или двама души, за да 

осъществяват диоцезален контакт. Приложение A предоставя 

подробности относно отговорностите и желаните качества на тези лица 

за контакт. Идеалният вариант е да се назначат двама съвместно да 

отговарят, като модел за съвместна отговорност. Ако има повече от едно 

лице за диоцезален контакт, се препоръчва да се определят една жена и 

един мъж. Това могат да бъдат доброволни постове или платени, които 

могат да бъдат поети от едно или повече лица, които вече работят в 

Диоцеза. Лицата за контакт могат да бъдат свещеници, монаси или 

миряни. Диоцезите могат да размишляват върху евентуалната роля на 

лицата за диоцезален контакт да продължат да служат по пътя на 

синодалността в Диоцеза чак до октомври 2023 година пък и след това.  

2. Създаване на диоцезален синодален екип 

Лицето или лицата за диоцезален контакт ще трябва вероятно да 

работят в сътрудничество с основен екип, който може да бъде 

сформиран или чрез открит процес от хора проявяващи интерес, или 

чрез назначаване от Диоцезалния Епископ. Членовете на диоцезалния 

синодален екип се предполага да включват представители на Енории, 

движения, диоцезални служби, както  и на свещенослужители. 

 



 

3. Разграничаване на пътя, който трябва да следва Вашият 

Диоцез 

Подготвителният документ и Vadémécum предоставят информация 

за настоящия Синод и предлагат насоки за организиране на процеса за 

консултация. Тези документи трябва да се прилагат различно според 

контекста, според съвременните реалности и предизвикателствата за 

местната Църква и обществото, както и според всеки съпътстващ или 

скорошен Синод. Върху тези документи могат да се водят молитвени 

размишления за разграничаване на ключовите области, върху които 

Диоцезът трябва да се съсредоточи. 

4. Планиране на процеса за участие 

Всеки Диоцез трябва да се стреми към възможно най-широко 

участие, включвайки разнообразие от платформи. Те могат да включват 

събирания на енорийско ниво, събирания на училищни групи, на местни 

асоциации, на онлайн платформи, на езикови групи и на специални със 

подходящи средства за достигане до тези, които са били отдалечени от 

Църквата. Идеално би било, ако различните групи имат възможност да 

се изслушват едни други. Необходимите ресурси за процеса за 

консултация трябва да бъдат определени и предоставени на 

разположение, включително и общ бюджет за физически инсталации и 

онлайн платформи. Солидарността може да бъде организирана между 

Диоцезите за предоставяне на финансова помощ и човешки ресурси, ако 

е необходимо. 

5. Да се подготвят групови координатори за синодални 

консултативни срещи   

Диоцезалният синодален екип може да работи чрез координатори, 

за да осъществи синодална консултативна среща в целия Диоцез. 

Например  синодалната консултация в една енория може да бъде  

наблюдавана от координатор в тази енория, в сътрудничество с 

енорийски екип. Всички координатори ще трябва да бъдат информирани 

за духа, целите и очакванията на процеса на Синода, и би трябвало да 

имат достъп до съответните ресурси, включително и до този Vadémécum, 

както и до уебсайта на Синода. Така координаторите ще могат да 

разграничават и планират най-подходящите процеси за техните 

конкретни групи, във връзка с Диоцезалния синодален екип. 

6. Да се организира семинар за ориентиране за диоцезалния 

синодален екип и за местните координатори  

Тъй като нивото на разбиране и опит в материята на синодалността 

вероятно се различава от Диоцез до Диоцез, семинарите за формация 

могат да бъдат предложени, за да дадат на хората насока за 

синодалността и да ги въоръжат с основни компетенции за синодалните 

процеси. Тези умения  включват провеждане на консултативни 

синодални срещи и това основно обучение само по себе си е ценен 

резултат от текущия синодален процес. Приложение  B предоставя 

преглед на това как би протекла типичната консултативна синодална 

среща. Най-важното е приемането на подходящи методи, които 

улесняват внимателното изслушване, искреното споделяне и общото 

духовно разграничаване. Други ресурси са на разположение  на уеб 

сайта на Синода. 

7. Известете на всички 

За да направите съпричастни хората и да насърчите участието, може 

да се организира широка публичност за Синода, за да се съобщят 

значението и целите на Синода и как хората могат да участват. Някои 

примери за рекламни материали  са предоставени на уеб сайта на 

Синода.   



 

8. Изпълнение, проследяване и насочване на процеса за 

синодална консултация 

След като бъде готов процесът за синодална консултация започва. 

Сърцето на този етап се състои в срещите за синодална консултация, 

които се провеждат в целия Диоцез. Може да се организира диоцезално 

литургично Служение за откриване на фазата на синодалната 

консултация и да се призове Светия Дух, който да ръководи процеса.  По 

време на диоцезалната фаза лицето или лицата за диоцезален контакт 

трябва да поддържат редовна връзка с груповите координатори на 

срещите за синодална консултация във всички енории, за да проследят 

напредъка или да окажат подкрепа при необходимост да улеснят обмена 

на идеи, на най-добри практики или нови коментари. Би трябвало да 

бъде посочена дата за изпращане на обратна връзка от консултацията, 

която може да следва указанията за диоцезален синтез, така както са 

описани по-долу. 

9. Диоцезална пред синодална среща 

Силно се препоръчва консултативния процес в Диоцеза да 

приключи с Диоцезална пред синодална  среща, която включва 

литургично Служение. Би трябвало да бъде поканено да вземе участие в 

него широко представителство на целия Диоцез с цел постигане на 

консенсус по въпроса, с цел да се съберем, за да се молим, да слушаме, 

да размишляваме и разграничаваме синодалния път, който трябва да 

следваме, към който Божият Дух призовава целия Диоцез.    

Приложение  C  дава предложения за организацията на тази среща.   

10. Подгответе и предайте диоцезалния синтез  

И накрая трябва да бъде изготвен диоцезалния синтез въз основа на 

всички коментари събрани от целия Диоцез, както и въз основа на опита 

придобит в предходни години. Приложение D предлага план. Този 

документ трябва да бъде представен на Епископската Конференция на 

точно определена дата. Веднъж приключен синтезът трябва да бъде 

съобщен на общността  
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на Диоцеза. Лицето или лицата за диоцезален контакт трябва да останат 

на поста през целия процес на Синода, поне до Асамблеята на синода на 

Епископите през октомври 2023 година, като тяхната роля може да 

продължи и след тази дата. По време на последователните фази на 

настоящия Синод те ще  бъдат свързващо звено за Епископските 

Конференции и за континенталните срещи, също така могат да помогнат 

на Диоцеза да остане в синодалния процес. При необходимост те могат 

също да осигурят плавен преход към изпълнение на всяко предложение, 

направено по време на консултацията в Диоцеза. В крайна сметка този 

синодален процес не е краят, а е ново начало.  

4.5 Основни елементи от синодалния процес  

Изброените етапи по-горе в част 4.4 трябва да бъдат използвани 

като насоки. В крайна сметка диоцезалната фаза включва "съставки" 

подобни на тези на Асамблеята на Синода на Епископите, като тази, 

която ще се проведе в Рим през октомври 2023 година. Тези елементи са: 

Литургично Служение за откриване на събирането на голямата общност, 

срещи в малки групи, моменти на тишина и молитва, неформални 

разговори, споделен опит (като поклонение), артистични изяви и 

преживявания с уязвими хора, както и с хора със затруднения  и 

възрастни хора), и Литургично Служение за закриване. Тези основни 

синодални съставки могат лесно да бъдат адаптирани към вашата местна 

ситуация, за да насърчат плодотворния синодален опит във вашата 

местна Църква, като се вземат предвид принципите, нагласите и 

клопките, описани по-горе в част  2. 

 

 



 

5. Ресурси за организирането на 

синодалния процес 

 
5.1 Методология за диоцезалния синодален процес 

Всеки Диоцез може да разграничи най-благоприятните средства, за 

да даде възможност на своите верни да живеят синодалния опит, воден 

от Светия Дух, обръщайки специално внимание на онези, чиито гласове 

не са били чути в миналото. Вие ще откриете съвети  и ресурси как да 

процедирате в уебсайта на Синода. 

Както бе споменато по-горе, индивидите и групите се насърчават да 

участват в синодалния процес чрез своята местна Църква. Въпреки това 

е възможно отделни лица и групи да допринесат директно в Генералния 

Секретариат на Синода на Епископите. (CE, 6). 

В лоното на всяка местна Църква събиранията трябва да бъдат 

организирани по такъв начин, че да насърчават по-плодотворен 

синодален опит в местния контекст. В идеалния случай повече от една от 

тези „консултативни синодални срещи“ би била организирана за една и 

съща група участници, за да могат да задълбочат и обогатят диалога.  

Възможно е да се организират по-голям брой групи, за да може 

по-голям брой хора да слушат и да водят диалог, като се ангажират с 

по-голямо разнообразие от гледни точки и опит. 

Отделни лица също могат да правят коментари за консултацията 

направо в Диоцеза. За индивидуалното представяне на консултацията, 

подходящата информация и документите трябва да бъдат 

разпространени на време, за да могат изразените мнения да бъдат взети 

предвид в диоцезалния  синтез. 

По-скоро общият опит трябва да бъде насърчаван, отколкото 

индивидуалния принос, тъй като те по-добре показват синодалният дух 

да вървим заедно. В този смисъл на тези, които допринасят 

индивидуално, могат да се предлагат видеоклипове, видеоконференции, 

размишления върху Писанието и молитви, за да ги обединят по-тясно с 

опита на синодалността. 

Провеждането на синодални консултативни срещи, които 

обединяват няколко енории, може да бъде добър начин за събиране на 

широк кръг от хора от различни социално-икономически и етнически 

среди, както и от различни възрастови групи и т.н. Две или повече 

енории могат да се съберат и да планират заедно поредица от съвместни 

консултативни синодални срещи. Те могат да съсредоточат дискусиите си 

върху подходящ общ опит, например за предизвикателствата, пред които 

са изправени християните, както че сме Църква в разгара на пандемията 

на COVID-19 или нещо свързано с техния контекст. Може да се сформира 

между енорийски организационен екип. 

Ние ви насърчаваме също така да интегрирате темата за 

синодалността и този процес за синодални консултации в предвидените 

местни или диоцезални срещи, до колкото е възможно. В този смисъл, 

диоцезалната фаза на синодалния процес може да обогати и 

съществуващата вече пасторална програма за 2021-2022 година. Като 

същевременно се предложат и някои нови елементи в програмата за 

2021-2022 година.  

5.2 Неформално измерение на синодалния процес 

Изслушването на другите се обогатява с познаването на другите и 

споделянето на общ живот. Може да бъде полезно да споделите обща 

дейност, преди да започнете да се срещате и да водите диалог  с тях. 

Сред примерите за дейности, които могат да се извършват заедно, може 



 

да бъде: поклонението, социална или благотворителна дейност, или 

просто споделяне на храна. Освен факта, че се развива взаимното 

доверие между участниците, може също така да се насърчи  участието 

на хора привлечени повече от практически действия, отколкото от 

интелектуална дискусия.  

Този подход следва примера на Исус, който събра учениците Си, за 

да споделят храната, да вървят заедно или просто да прекарат време 

заедно. Може да се окаже важно да се предвиди достатъчно време и 

подходящо пространство,  за да могат участниците  да споделят храна и 

напитки, като по този начин се провокира взаимния опит за спонтанна 

дискусия. Това може да отвори вратата за едно по-плодотворно участие 

на хора, които не се чувстват комфортно по време на официални срещи, 

както и да предостави възможности за по-свободно изясняване на 

нещата. 

Участието във физически, културни, социални и благотворителни 

дейности може да допринесе за изграждането на общение между 

участниците, да обнови Църквата чрез нови опити на братство с другите. 

5.3 Принципният въпрос на консултацията 

Този Синод поставя следния основен въпрос: Синодалната Църква 

като проповядва Евангелието, "прави път заедно". Как това "вървене 

заедно" се случва днес във вашата местна Църква? Какви стъпки ни кани 

да предприемем Духът, за да растем в нашето "общо вървене"? (PD, 26) 

Отговаряйки на този въпрос, ние сме поканени да: 

- Да си спомним нашите преживявания: За какви преживявания в 

нашата местна Църква ни напомня този въпрос? 

- Да препрочетем  тези преживявания по-задълбочено: Какви 

радости са ни донесли? 

- Какви затруднения и какви препятствия са срещнали те? Какви 

рани разкриха? Какви интуиции породиха? 

- Берете плодовете, за да ги споделяте: Къде в тези преживявания 

отеква гласът на Свети Дух? Какво иска Духът от нас? Кои са 

точките, които трябва да се потвърдят, перспективите за промяна, 

етапите за преодоляване? Къде да постигнем консенсус? Кои са 

пътищата, които се отварят пред нашата местна Църква? 

За да помогнат на хората да изследват този основен въпрос, 

следните теми подчертават важни аспекти на "живяната синодалност" 

(DP, 30). Отговаряйки на тези въпроси ще е много полезно да запомните, 

че това  "пътуване заедно" се провежда по два дълбоко взаимно 

свързани начина. Първо ние вървим едни до други като Божи народ. 

След това ние пътуваме заедно като Божи Народ, с цялото човешко 

семейство. Тези две гледни точки взаимно се обогатяват и са полезни за 

нашето общо разграничаване с оглед по-задълбочено общение и 

по-плодотворна мисия. 

Въпросите, които придружават всяка една от следващите десет теми, 

могат да бъдат използвани като отправна точка или като полезно 

ръководство. Вашият разговор и вашият диалог не би трябвало да се 

ограничава само до тези въпроси: 

1. СПЪТНИЦИ 

В Църквата и обществото ние сме рамо до рамо в един и същи път. В 

нашата местна Църква кои са тези, които „вървят заедно“? Кои са тези, 

които изглеждат по-отдалечени? По какъв начин сме призвани да 

израстваме като спътници? Кои групи или индивиди са оставени 

изоставени ? 

2. СЛУШАНЕ 

Слушането е първата стъпка, но тя изисква отваряне на ума и 

сърцето, без предразсъдъци. Как Бог ни говори чрез гласовете, които 

ние понякога игнорираме? Как са слушани миряните, особено жените и 



 

младите хора? Какво улеснява или възпрепятства нашето слушане? До 

каква степен слушаме тези, които се намират в перифериите? Как се 

интегрира приноса на мъжете и жените с посветен живот? Какви са 

границите на способността ни да слушаме, особено тези, които имат 

мнения, различни от нашето? Какво пространство има за гласа на 

малцинствата, особено за хората, които познават бедността, 

маргинализацията или социалното изключване? 

3. ВЗЕМАНЕ НА ДУМАТА 

Всички са поканени да говорят смело и напълно свободно, с истина 

и милосърдна любов. Какво позволява или възпрепятства да се говори 

смело и отговорно в нашата местна Църква и в обществото? Кога и как 

ние можем да успеем да кажем какво е важно за нас? Как функционират 

отношенията с местните медии (не само с католическите медии)? Кой 

говори от името на християнската общност и как се избират тези хора? 

4. СЛУЖЕНИЕ 

"Да вървим заедно" е възможно само, ако това се основава на 

общото слушане на Словото и на отслужването на Евхаристията. Как 

молитвата и литургичните Служения  вдъхновяват и насочват реално 

нашия общия живот и нашата мисия  в нашата общност? Как те 

вдъхновяват най-важните решения? Как насърчаваме активното участие 

на всички верни в Литургията? Какво място е отредено за участието на 

службите на четеца и аколита? 

5. СПОДЕЛЯНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА НАШАТА ОБЩА МИСИЯ  

Синодалността е в служба на мисията на Църквата, в която всички 

членове са призвани да участват. Тъй като всички ние сме 

ученици-мисионери, как всеки кръстен е призван да участва в мисията 

на Църквата? Какво пречи на кръстените да бъдат активни в мисията? 

Кои са областите на мисията, които ние пренебрегваме? Как общността 

подкрепя своите членове, които служат на обществото по различни 

начини (социален и политически ангажимент, научни изследвания, 

образование, насърчаване на социална справедливост, защита на 

правата на човека, опазване на околната среда и т.н.) Как Църквата 

помага на тези членове да живеят своята служба към обществото по 

мисионерски начин? Как се прави разграничаването върху 

мисионерските избори и от кого? 

6. ДИАЛОГЪТ В ЦЪРКВАТА И В ОБЩЕСТВОТО 

Диалогът изисква постоянство  и търпение, но също така дава 

възможност за  взаимно разбиране. До колко различни народи в нашата 

общност се срещат за диалог? Кои са местата и средствата за диалог в 

лоното на местната Църква? Как да насърчим сътрудничеството със 

съседните Диоцези, с религиозните общности в региона, с мирските 

асоциации и движения и т.н.  Как се подхожда към различията във 

вижданията, конфликтите и трудностите? Кои са специалните проблеми 

на Църквата и на обществото, на които би трябвало да обърнем повече 

внимание? Какъв опит за диалог и сътрудничество имаме с вярващи от 

други религии и с тези, които нямат религиозна принадлежност? Как 

Църквата води диалог с други сектори и се учи от тях: от сферите на 

политиката, икономиката, културата, гражданското общество, и от хората, 

които живеят в бедност? 

7. ЕКУМЕНИЗЪМ 

Диалогът между християни и различни вероизповедания, обединени 

от едно Кръщение, заема специално място в програмата за синодално 

пътуване. Какви са отношенията на нашата църковна общност с 

членовете на други християнски традиции и други християнски 

вероизповедания? Какво споделяме и как вървим заедно по пътя?                               

Какви плодове откъснахме от нашето общо пътуване? Какви трудности 



 

срещнахме? Как можем да направим следващата стъпка, за да 

продължим  заедно напред? 

 

8. АВТОРИТЕТ И УЧАСТИЕ 

Синодалната Църква е съпричастна и съотговорна Църква. Как 

нашата църковна общност определя целите, които трябва да следва, 

начина, по който да ги постигне и мерките, които трябва да предприеме? 

Как се упражнява властта или управлението в нашата местна Църква? 

Как работата в екип и съвместната отговорност са приложени на 

практика? 

Как се правят преценките и от кого? Как се насърчават службите за 

миряни и отговорността на миряните? Имаме ли плодотворен опит на 

синодалност на местно ниво? Как синодалните органи функционират на 

ниво местна Църква (Пасторални Съвети в енориите  и Диоцезите, 

Презвитериален Съвет и т.н.)? Как можем да насърчим един по- 

синодален подход в нашето участие и в нашето ръководство? 

9. РАЗГРАНИЧАВАНЕ И РЕШАВАНЕ  

В синодален стил ние вземаме решения, разграничавайки какво 

казва Светия Дух чрез всяка наша общност. Какви методи и процеси 

използваме, за да вземаме решения? Как могат да бъдат подобрени? Как 

можем да насърчим участието във вземането на решения в рамките на 

йерархичните структури? Дали нашите методи за вземане на решения ни 

помагат да слушаме заедно Божия Народ? Каква е връзката между 

консултацията и вземането на решение, и как да ги приложим на 

практика? Какви инструменти и процедури използваме за насърчаване 

на прозрачността и отчетността? Как можем да напредваме в 

общностното духовно разграничаване? 

10. ДА СЕ ФОРМИРАМЕ В СИНОДАЛНОСТТА  

Синодалността включва възприемчивост към промяната, 

формацията и продължителното обучение.  Как нашата църковна 

общност формира хората, за да бъдат по-способни да  "вървят заедно", 

да се изслушват, едни други, да вземат участие в мисията и да се 

формират? Каква формация се предлага, за да се насърчи 

разграничаването и упражняването на властта по синодален начин? 

Уебсайтът на Синода предоставя различни предложения как да 

задавате въпроси на различни групи хора по прост и ефективен начин. 

Всеки Диоцез, енория или църковна група не би трябвало да се стреми 

да обхване всички въпроси, а по-скоро да разграничи и да се фокусира 

върху онези аспекти от синодалния живот, които са най-подходящи в 

неговия контекст.   

Участниците са насърчени да споделят честно и откровено свои 

преживявания от реалния живот и да размишляват заедно върху това, 

което Светият Дух би могъл да разкрие, чрез това, което споделят едни с 

други.

 



 

 

ДУМИ НА БЛАГОДАРНОСТ 
Искрени думи на благодарност към всички, които 

организират, координират и участват в този синодален процес. 

Водени от Светия Дух, ние сме живите камъни, с които Бог 

изгражда Църквата, която той желае за третото хилядолетие (1 

Петр. 2, 5). Нека Блажената Дева Мария, Царица на Апостолите и 

Майка на Църквата, да се застъпва за нас, за да вървим заедно 

по пътя, който Бог е прокарал за нас. Както в горницата на 

Петдесятница, нека майчинската й загриженост и нейното 

майчино застъпване да ни придружават в нашето пътуване, 

докато изграждаме нашето общение едни с други и докато 

изпълняваме нашата мисия в света. С нея ние казваме заедно, 

като Божи Народ: "Нека ми бъде според думата ти" (Лк 1,38).
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АНЕКС   А                                                  

Референтите на Диоцезалния екип 

Всеки Диоцез * би трябвало да избере едно или две лица, които 

вероятно ще изпълняват функциите на Диоцезални референти или 

съвместно ще отговарят за диоцезалната фаза на синодалната 

консултация. До колкото е възможно Диоцезът би трябвало също да 

формира екип, който да работи съвместно с тези хора. 

Изглежда е за предпочитане, за да се отрази синодалната същност на 

процеса, по-скоро да се насърчава съвместната отговорност, отколкото да 

се назначава само един референт. Затова ви насърчаваме да работите в 

отговорност с колегата си и да си сътрудничите с екип: това ще ви позволи 

да се учите един от друг, да споделяте отговорности и да обогатявате 

креативността и жизнеността на синодалния процес във вашия Диоцез. 

Работата на референтите или на Диоцезалния екип ще се фокусира 

върху следващите точки: 

• Да прави връзка между Диоцезите и Епископската Конференция 

(и с техния референт или съответен екип). 

• Да кореспондира с енориите и другите църковни групи от 

Диоцеза в рамките на синодалната консултация. 

• В рамките на синодалния процес да се поставят в услуга на 

главния референт, на Диоцезалния Епископ. 

• Да работят в синодален режим с екип, за да разберат как ще 

трябва да се развива диоцезалната фаза, и да решават теми и 

въпроси свързани с духа на Синода (в съответствие с това, което е 

установено от Генералния Секретариат  на Синода на Епископите и 

от Епископската Конференция); също така се касае и да се определи 

как да се организира записването, анализирането и синтеза на 

приносите изпратени в Диоцеза.   

 

• Да организира срещи, за да насърчи на местно ниво участието в 

синодалния процес и така да покани всички енории да вземат участие в 

консултацията. Енориите ще могат да се прегрупират, за да насърчат 

общението и да напредват заедно. Референтите и екипа ще трябва да 

насърчават енориите да работят в дух на братство и съвместна 

отговорност, както и да насърчават активното участие на всички членове 

от тяхната общност: мъже и жени, свещеници, миряни и хората с 

посветен живот, без да забравят децата, младите хора, необвързаните 

както и двойките, семействата и хората от третата възраст. Така 

консултативният процес ще пресъздаде разнообразието на социалния, 

икономическия, културния и етническия контекст, както и това на 

различните човешки ресурси на местно ниво. Това също така ще насърчи 

участието на онези, които са по-малко практикуващи, на членовете на 

различни християнски течения или други традиции, както и на 

представителите на местните общности и на гражданския живот, които не 

са във връзка с енориите. 

• Предложете на представителите на различни учредени служби, 

движения, църковни реалности и Диоцезални служби да изпратят своите 

отговори на въпросите, съдържащи се във Vadémécum и в Документите, 

които го придружават, за да отстояват своята гледна точка и своите 
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центрове на интереси. Всяка от тези групи  ще може да организира своя 

собствена консултация, или да работи с други групи или например с 

енориите на Диоцеза. Следователно става въпрос за интегриране към 

консултативния процес на всички форми на Апостолат, култури, 

общности, инициативи, екуменични и междурелигиозни формирования 

на Диоцеза, за да се насърчи истинския синодален дух на местната 

Църква. 

• Осигуряване на формация и придружаване (под формата на 

семинари, уебинари, видеоклипове, материали или персонализирана 

помощ) на тези, които ще отговарят за разработването и улесняването на 

консултативния процес на местно ниво (в енориите, общностите и т.н.) за 

да се помогне на всички участници да възприемат значението и 

характеристиките на Синода, в който участват. Повече информация за 

Vadémécum може да намерите на уебсайта  на Синода. 

• Определете конкретните средства, за изпращане и получаване на 

приноси за консултативния процес, в рамките на Диоцеза, и 

информирайте енориите, Диоцезалните групи, религиозните общности и 

движения, за да улесните максимално тяхното участие. Бихте могли 

например да: 

 

• Предложете на енориите и общностите да определят свои собствени 

референти  или свой собствен екип, отговорен за организирането на 

консултацията.  

• Предложете на енориите да организират една или повече 

консултативни срещи с местните общности; те ще могат също да 

решат дали да организират специална консултация, предназначена за 

включване на конкретни групи, като подрастващи, млади 

специалисти, семейни двойки, мигранти и бежанци, хора, чиято вяра 

не е толкова активна, тези които живеят в бедност, 

маргинализираните хора. 

• Предложете на енориите да въведат конкретни средства за записване 

на всички консултации и приети становища, като посочат лицето 

натоварено от Секретариата, аудио и виртуален запис на срещите, 

както и да предложат транскрипция онлайн или чрез други средства 

– водени бележки от участниците.  

•  Определете график и конкретни средства за изпращане на 

приносите към референтите или към диоцезален екип.  

• Насърчавайте, освен консултативния процес и организацията на 

срещите, които ще позволяват на участниците в този процес да 

споделят казаното и написаното, за да се осигури приемственост и да 

се определят стъпките, които ще позволят  да се интегрира  духа и 

стила на Синода на местно ниво.  

 По време на фазата за консултации, осигурете активното и редовно 

участие на всяка енория и общност, като ги подпомагате, 

насърчавате, засвидетелствайки признателност към всички 

включени лица. 

 Съберете бързо синтезите, приносите и предложенията изпратени 

от местни заинтересовани страни за консултативния процес. 
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 Контролирайте организацията на пред-синодалните диоцезални 

срещи (виж Приложение C). 

 Анализирайте и обобщете получените мнения, за да изготвите 

кратък диоцезален  синтез (максимум десет страници), който след 

това ще бъде изпратен на Епископската Конференция на 

предвидената дата. Този синтез трябва да бъде изработен от екипа, 

който работи с един или повече диоцезални референти и в 

сътрудничество с Епископа или този, на когото той е поверил тази 

задача. 

 Изпратете диоцезалния синтез в поискания срок на Епископската 

Конференция.

Диоцезалните референти (или референт) ще трябва да притежават                   

     следните качества: 

• Духовна зрялост и силна вяра. 

• Да работят в екип. 

• Добри комуникационни умения. 

• Добри умения да синтезират. 

• Добри умения за ефективно взаимодействие  с хора 

произхождащи от различни културни, възрастови и църковни 

среди. 

• Да познават добре структурата и функционирането на Диоцеза. 

• Да притежават известен опит в областта на сътрудничеството в 

диоцезални инициативи или процеси. 

• Смирение, за да работят в съвместна отговорност или в екип, да 

бъдат отворени към предложенията и качествата на другите, да 

бъдат готови евентуално да приемат нови методи на работа.    

Не е задължително диоцезалният референт или референти да бъдат 

избрани измежду членовете на духовенството. Ако изберем да работим 

в съвместна отговорност, силно се препоръчва да се зачита равенството 

между половете мъж-жена и да се съблюдава да има поне един 

мирянин. 

Екипът избран да си сътрудничи с диоцезалния референт или 

референти би трябвало да отразява разнообразието от диоцезални 

дейци и да включва техните главни отговорници: мъже и жени, миряни, 

духовенство и хора с посветен живот от различни култури, 

представители на различни поколения и формации, които отразяват 

установените Служения и църковни харизми, особено млади хора, 

семейства, мигранти, бежанци и бедни хора. Би било полезно, ако някои 

членове на екипа вече са работили – по възможност наскоро – в местен, 

диоцезален или национален синодален процес, или в други инициативи 

от този вид. 

*NB: Във Vadémécum и във всички Приложения или Документи, думата 
«Диоцез» обозначава местните Църкви като цяло и може да бъде 
заменена чрез думите Епархия, Ординариат, или всеки друг 
еквивалентен църковен орган. 
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Анекс В 

Препоръки за организирането на 

синодална консултативна среща  
 

 

Синодалните консултативни срещи ще могат да бъдат организирани 

в няколко групи в рамките на една енория  или чрез събиране на хора от 

няколко енории. Те ще могат да бъдат организирани в сътрудничество с 

други диоцезални, религиозни или мирски органи. Следната схема в 

общи линии показва стъпките, които могат да бъдат предприети: 

1. Предлагаме да започнем с формирането на екипа, който ще  

отговаря за планирането и наблюдението на развитието на 

консултативния процес и срещите на местно ниво; той може също 

така да отговаря за надзора на избора на лектори и за определяне 

на най-подходящия метод за установяване на диалог в участието, 

който отразява истински синодален опит. 

2. Участниците ще можем да ги потърсим чрез енорийски 

съобщения, социалните мрежи, бюлетини и др. Благодарение на 

усилията на кварталните комитети и институциите на местните 

Църкви – училища, социални центрове и т.н. – ще може да се 

идентифицират и да се достигне до тези, които не са посещавали 

редовно църковната общност от известно време. Би  било добре 

да подходим също и към маргинализираните лица и всички хора, 

чието мнение рядко се взема предвид. 

3. В идеалния случай участниците трябва да отразяват 

разнообразието от общности, опити, култури, възрасти и начини 

на живот. Броят на участниците в групата ще зависи от наличните 

помещения и от броя на Модераторите. 

4. Подготвителният материал предназначен за молитва и 

размишления, би трябвало да бъда изпратен на всички участници, 

две три седмици преди самата среща, той може да включва: кратък 

текст за синодалния дух, списък с основните въпроси за обсъждане, 

някои предложения за молитва и разграничаване, дори някои 

цитати от Писанието. Ще трябва също така да се информират 

участниците за метода, който ще се използва в синодалните дебати. 

За да бъде диалогът наистина плодотворен, участниците ще трябва 

да отделят време, за да се подготвят лично да използват този 

материал. 

5. Ще е добре темите, върху които ще се води синодалното 

размишления да бъдат уместни и синтетични, защото често е за 

предпочитане по-скоро да се разглеждат задълбочено малък брой 

теми, отколкото голям брой теми, които биха довели само до 

повърхностни отговори. Основният въпрос,  който този Синод ще 

трябва да разгледа е следният: една Църква в Синод трябва да 

"върви заедно" в известяването на Евангелието: дали това е 

наистина така днес във вашата местна Църква?; какво ни предлага 



 

 

Светият Дух, за да  "вървим по-добре заедно"? (DP 26). За да 

можем да отговорим на тези въпроси, ние сме поканени да: 

- Да прочетем отново нашите преживявания: какво означава 

това конкретно в нашата местна Църква? 

- Да подходим към  по-задълбочено четене на тези 

преживявания: какви радости, какви трудности, какви 

препятствия? Какви наранявания откриха? Какви интуиции 

породиха? 

- Проучете плодовете за споделяне: диханието на Духа усеща 

ли се в тези преживявания? Какво ни предлага Светият Дух? 

Кои насоки трябва да бъдат потвърдени, променени или 

подобрени? Кои етапи трябва да бъдат преминати? Кои са 

областите, където наблюдаваме консенсус? Какви са 

перспективите пред нашата местна Църква? 

Често е много интересно участниците да могат да се върнат към 

хода на тяхната местна общност: живот на вяра, прогрес, проявления на 

Божието присъствие. Припомнянето на миналото често помага на 

общността да се изгради и да се позиционира по пътя, който я очаква.  

За да се помогне на участниците в тази фундаментална работа, са 

изброени десет теми, за да очертаят основните аспекти на една «живяна 

синодалност» (DP 30). Въпросите, които са поставени могат да се 

използват като отправна точка или като подкрепа за обогатяване на 

консултацията; те могат да бъдат открити в  5та част на Vadémécum, но 

по-подробна версия на придружаващия материал се намира в уебсайта 

на Синода. 

6. Следва да се гарантира, че като се вземе предвид методът и 

формата, избрани за събиране на приноса, трябва да има достатъчен 

брой групови модератори, които да са подходящо подготвени, за 

да следват този процес. Ще е необходимо също така да се планират 

хората, които ще отговарят за изготвянето на синтеза на 

консултацията. 

 

 

7. По време на срещата ще бъде отделено голямо внимание на 

молитвата в общността и на Литургията. Взаимното изслушване се 

основава на слушането на Словото Божие и на Светия Дух. Специфични 

молитви могат да се използват,  за да се помоли Бог да напътства и 

вдъхновява участниците, за да могат те да задълбочат духа на 

общението по между си; Литургията и lectio divina  ще бъдат в това 

отношение много полезни инструменти. 

8. Трябва да се внимава да се използва подходящ метод, така че 

диалогът на групата да отразява принципите на синодалността. 

Методът на "духовен диалог", например, започвайки с малки групи от 

6-7 души, улеснява активното участие, внимателното слушане, речта за 

размишление и духовното разграничаване. Този метод се извършва в 

обхвата  на един час и в три части. В първата участниците споделят 

един след друг, плодовете от тяхната лична молитва по въпросите 

споменати в т. 5 тук по-горе; никакъв диалог не е предвиден в тази 
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първа част: участниците слушат внимателно  всеки изказващ се и се 

питат как Светият Дух действа в тях, в човека, който говори и в групата 

като цяло. Следва  време за мълчание, за да се наблюдават  

вътрешните вълнения на всеки човек. Във втората част участниците 

обсъждат какво им е харесало в първата част и във времето на 

мълчание, което последва,  един диалог  е  възможен, само ако 

положим усилия да останем концентрирани. Следва втори период на 

мълчание. В третата част  участниците предизвикват това, което ги е 

впечатлило лично и                              по-дълбоко, и евентуално 

споделят нови прозрения и въпроси, които все още не са получили 

отговор. Спонтанни благодарствени молитви могат да приключат тази 

фаза на диалога. По принцип всяка група трябва да избере Модератор 

и секретар, който да води бележки (повече подробности върху 

уебсайта на Синода). 

9. След като тази фаза приключи, участниците ще бъдат поканени да 

препрочетат и споделят своя опит в рамките на своята група: в какво 

се състои, положителни и негативни пунктове, възприети новости, 

приноса на синодалния стил, духовното и активното присъствие на 

Бога през това време, прекарано заедно? 

10. След това участниците ще се споразумеят какво трябва да 

бъде  докладвано на организационния екип. Въпросите зададени 

към диоцезалния синтез са описани в  4та част на  Vadémécum, 

същите биха могли да послужат за работна основа в този труд 

(вижте също така и Приложение  D). 

11. След това всички участници ще могат да се срещнат, за да 

приключат тази среща. По един представител от всяка група ще 

сподели на кратко натрупания опит. Участниците ще бъдат 

информирани за следващата фаза на Синодалния процес, за да 

разберат по-добре с какво могат да допринесат за цялата Църква. 

Препоръчително е да приключите срещата с молитва или 

благодарствен химн. 

12. След което членовете на организационния екип ще могат да се 

срещнат, за да прочетат отново заедно всички отзиви на групата и 

по този начин да подготвят синтез за срещите. Те ще запознаят с 

този синтез диоцезалните референти, (референт). 

13. Ако някои хора не могат да участват на живо или чрез видео 

връзка, ние ще се опитаме да поддържаме връзка с тях чрез   sms, 

телефонни обаждания, радио предавания или всякакви други 

средства. Важното е да направим всичко възможно, за да съберем 

приноса на всички, особено от маргинализираните хора. 

Повече информация ще намерите на уебсайта на Синода на 

Епископите.                                                                                              
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Анекс С 

Пред-синодална Диоцезална среща 
Диоцезалната фаза ще приключи във всяка местна Църква чрез една 

пред-синодална Диоцезална среща. Това ще бъде възможност за 

вярващите от Диоцеза да се съберат около Литургично Служение, за да 

се помолят заедно, да размишляват върху опита от синодалния процес, 

да получат обратна връзка от синодалните диоцезални консултативни 

срещи, да обсъдят настоящото състояние на местната Църква и на 

знаците на времената, и да разграничат призива, който Светият Дух 

отправя към Диоцеза по този синодален път.  Тъй като по-голямата част 

от диоцезалната фаза на консултативния процес е изтекла в рамките на 

конкретни общности на местната Църква - енориите или други църковни 

групи или движения – целта на пред-синодалната Диоцезална  среща е 

да представи представителна извадка от целия Диоцез – без да забравя 

групите на малцинствата и перифериите – и по този начин да позволи на 

участниците да се молят, да слушат, да размишляват и да разграничават 

заедно. Заключенията на тази пред-синодална Диоцезална среща след 

това ще бъдат добавени към заключенията на консултативните 

синодални срещи на целия Диоцез и ще интегрират диоцезалния синтез 

(за повече информация относно диоцезалния синтез, вижте 

Приложение D). 

ЦЕЛИ 

a. Завършете диоцезалната фаза на синодалните консултации на 

Божия Народ. 

b. Очертайте и размишлявайте върху преживяванията и 

прозиращите реалности на това синодално пътуване. 

c. Опишете с помощта на групата от представители на различните 

диоцезални общности, основните теми обсъждани по време на 

диоцезалната консултация. 

d. Поканете членове на различните общности (енории, учредени 

служби, движения, училища, духовенство, религиозни общности, 

маргинализирани хора, младежи, културни групи и т.н.) да 

размишляват върху опита и предложенията идващи от 

консултативния процес, за да интегрират своите мнения в синтеза 

на диоцезалните срещи. 

e. Вслушайте се в това, което Бог е казал на вярващите от Диоцеза, за 

да разграничите Неговата воля за местната Църква и пътищата, 

които Той я кани да измине, за да  накара да израсне духът на 

общението, да укрепне сътрудничеството на едните и на другите, и 

да получи по-изобилни плодове  за мисията.   

f. Да открием по-ефективни процедури, които ще породят един 

устрем и нова жизненост, за да доведат до появата на една Църква, 

която напредва с едни и същи крачки, слуша гласа на всеки и 

чувства една обща синодална отговорност. 

g. Разработете един диоцезален синтез, за да предадете това, което 

е споделено от Божия Народ по време на диоцезалната фаза за 

консултации, и по този начин допринесете за синодалния процес 

на цялата Църква. 
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УЧАСТНИЦИ 

Определянето на участниците ще зависи от местната ситуация в 

Диоцеза. Всеки Диоцез ще може да адаптира насоките по-долу според 

броя на хората обитаващи неговата територия, според географското 

положение, ресурсите с които разполага, според тяхната културна 

формация и др. Идеално би било да се интегрират: 

• Диоцезалният Епископ, Помощните Епископи, диоцезалните 

референти или референта или екипа; 

• Хора, които често                              са слушани твърде малко, 

както и тези, които живеят в несигурност, възрастни хора, 

малцинства, самотни хора, хора с увреждания, мигранти, бежанци, 

различни общности; 

• Отговорници миряни: мъже, жени, младежи, учредени служби и 

диоцезални организации; 

• Други миряни: мъже, жени, младежи поканени от енориите и от 

други църковни органи; 

• Членове на духовенството: диоцезални свещеници, монаси,   

 дякони, и др.; 

• Членове на институти за посветен живот и на Общества за 

апостолски живот  (за да се отрази разнообразието на харизмите) и 

отговорниците за апостолски и милосърдни дела; 

• Екуменични и междурелигиозни делегати, които биха пожелали 

това  (както и други, дори некатолици, които могат да предложат 

интересна гледна точка за Църквата); 

• Хора, които могат да допринесат със специфични умения за тази 

среща, включително Модератори или експерти по Еклезиология 

в пасторалната и теологичната област. 

ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕД СИНОДАЛНА 

ДИОЦЕЗАЛНА СРЕЩА 

Дневният ред на тази среща се състои в това  да се разгледа 

синодалното пътуване на Диоцеза, да се размишлява върху обратната 

връзка от консултативния процес, да започне изготвянето на синтез, 

който интегрира плодовете на слушането и разграничаването на Божия 

Народ в Диоцеза. Този синтез ще бъде приносът на Диоцеза към 

Епископската Конференция. 

Ходът на тази среща ще бъде определен в съгласие с Епископа и 

диоцезалните референти или референт, или с екипа, за да се постигнат 

най-добре поставените по-горе цели, предвид диоцезалния контекст 

(повече информация на уебсайта на Синода). Силно се препоръчва да 

приключите диоцезалната фаза с Литургично Служение, за да 

благодарите на Бога за извършената работа и да призовете подкрепата 

на Светия Дух за пътя, който остава да бъде изминат. Други елементи ще 

могат да се добавят според разграничаването на всеки Диоцез. 

Отговорност е на диоцезалните референти да съберат всички приноси 

от диоцезалния консултативен процес, които могат да бъдат представени 

на участниците по време на последната среща от диоцезалната фаза. 

 
ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ: СРЕЩИ ВЪВ ВИДЕО ВРЪЗКА ИЛИ 

ПРИСЪСТВЕНИ 

Може да е необходимо или полезно да се организират срещи 

във видео връзка или от части като видео-конференция  - както за 

местни консултативни срещи, така и за срещата, с която ще 

приключи диоцезалния синодален процес. Този вид срещи могат да 

бъдат интересен вариант, особено в контекста на пандемията на  

Covid 19, но ще е необходимо да се съблюдава те да протичат в 

атмосферата на молитва, на общение, взаимно изслушване и 

слушане на Светия Дух.  Модераторите на тези срещи ще трябва да 

внимават участниците да бъдат поставени във възможно най-добри 



 

 

условия, за да се изказват и да се изразяват, включително тези, които 

не са свикнали много с тази технология.   

РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРИСЪСТВЕНИТЕ ИЛИ 

ВЪВ ВИДЕО ВРЪЗКА СРЕЩИ 

Ние насърчаваме Диоцезите да включат младите хора в 

организацията и провеждането на тези синодални срещи онлайн, 

което би позволило нови начини, които да ги направят достъпни и 

лесни за използване за всички участници, независимо от тяхната 

възрастова група. 

Такива инструменти като социалните мрежи, виртуални 

платформи и интерактивни технологии биха могли да бъдат 

използвани, за да се достигне до по-голям брой хора и по този начин 

да се получат повече отговори, които след това да бъдат предоставени 

на диоцезалните референти или референт. Младите хора могат да 

играят важна роля в приноса към тези инициативи по креативен и 

ефективен начин. 
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ПОДГОТОВКАТА НА ДИОЦЕЗАЛНИЯ СИНТЕЗ 

Диоцезалният синтез ще трябва да предаде същественото от 

плодовете на разграничаването на целия Божи Народ  от Диоцеза в един 

документ, който не трябва да надвишава повече от 10 страници. 

Възможно е да се добавят като прикачени файлове и други елементи: 

снимки, видео клипове, разкази, художествени произведения, лични 

свидетелства, доколкото те позволяват да се оповести опита и приноса 

на участниците. 

Този синтез трябва да отразява разнообразието от гледни точки и 

мнения, които са били изразени с акцент върху опита на участниците 

независимо дали е положителен или отрицателен. Той трябва вярно да 

следва това което е било изразено по време на фазите за 

разграничаване и диалог, вместо да докладва поредица от общи или 

доктринално правилни постановки (твърдения). Ако има противоречиви 

гледни точки, те не трябва да се пропускат, а да се отразят като такива, 

включително, когато произлизат от малко малцинство от участниците, 

тъй като понякога могат да бъдат пророческо свидетелство за това, което 

Бог иска да каже на Неговата Църква.  

Съдържанието на синтеза може да бъде организирано, отговаряйки 

на въпросите по-долу – които са просто предложения- целта остава да се 

предадат най-добре плодовете на синодалния опит, това, което е било 

възприето, радостите и предизвикателствата, които са открити и 

разграничаването на верните от Диоцеза: 

• Относно консултативния процес: какви стъпки са 

предприети в Диоцеза? Кои бяха основните въпроси, които бяха 

поставени? Как успяхте да включите възможно най-голям брой 

участници и да достигнете до перифериите? Приблизително какъв 

процент от вярващите са участвали по един или друг начин? Някои групи 

участваха ли по специално забележим начин? А някои групи въздържаха 

ли се от участие и по каква причина? 

• Кои бяха най-важните аспекти от цялостния опит в 

консултацията? Кои бяха силните, слабите страни, радостите и 

трудностите? Трябва ли да подчертаваме определени позиции, нагласи и 

интуиции? Имаше ли напрежение или разногласия по време на дискусиите? 

Кои са темите или въпросите, които пораждат различни гледни точки? Какви са 

като цяло плодовете дадени от Светия Дух чрез този опит? 

 В равносметката за местните срещи, кое беше особено важно, 

изненадващо или неочаквано? Какви нови прозрения или 

нови перспективи има? Имало ли е някакви особено 

 

 



 

 

вълнуващи преживявания или свидетелства и защо? Кои са 

гледните точки, които особено впечатлиха аудиторията? Кои са 

тези, които бяха най-малко коментирани, дори да са били 

интересни? 

 Като цяло какво вдъхва Светият Дух на общността по 

отношение на настоящата реалност на синодалността за 

местната Църква, с нейните области на сянка и на светлина? 

Какви бяха коментарите на участниците по въпросите, за които 

Църквата има нужда от изцеление и обръщане в нейния 

духовен и културен живот, в нейните нагласи, структури, 

пасторални практики, нейния мисионерски устрем? 

 Как Светият Дух кани Църквата да израства в духа на Синода? 

Какви са мечтите, желанията или стремежите изразени от 

участниците? Като се вземат предвид техните отговори, какъв 

прогрес би могъл да достигне Диоцеза, би ли могъл да стане 

по-синодален? Какви са следващите стъпки, които нашият 

Диоцез би могъл да предприеме, за да продължи напред  по 

пътя на синодалността, в общение с цялата Църква? 

 Нашият опит за синодалността може ли да се изрази с 
картини? 

Препоръчително е да поверите подготовката на този синтез на малък екип, 

а не на голямо събрание. Той ще работи в сътрудничество с Епископа и с 

диоцезалните референти. Те ще се запознаят с докладите в духа на молитвата. 

Срещите на екипа ще трябва да бъдат белязани от синодалността и от духа на 

духовното разграничаване, за да се слуша гласа на Божия Народ воден от 

Светия Дух.   

                                                                                                                    

 Всеки Диоцез ще може да реши да подготви синтеза преди или след 

пред-синодалната  среща, важното е плодовете на тази среща да бъдат 

включени в диоцезалния синтез. Доколкото е възможно всяка заинтересована 

страна трябва да може да намери своето мнение в синтеза. С цел прозрачност, 

имената от групата отговорна за изготвянето на синтеза, могат да бъдат 

съобщени на всички, както и методът използван за докладване. Силно е 

препоръчително синтезът да бъде оповестен публично веднага щом бъде 

написан, той ще бъде крайъгълен камък за Диоцеза по пътя към синодалността.  

Доколкото е възможно би било добре да се позволи на Божия Народ да се 

запознае със синтеза, за да може да отреагира, преди той да бъде официално 

предаден на Епископската Конференция.                                        
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