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Din ir-riflessjoni dwar is-sinodalità fil-Knisja hi b’referenza partikulari għad-dokument
konklużiv fl-għeluq tas-Sinodu dwar iż-Żgħażagħ (27 ta’ Ottubru 2018), It-Tielet Parti,
Kapitlu I, bit-titlu ‘Is-Sinodalità Missjunarja tal-Knisja’. Se niffoka fuq 10 punti partikulari.

1. Is-sinodalità: sejħa tal-Ispirtu ta’ Alla
Hu l-Ispirtu ta’ Alla li jġedded kontinwament il-Knisja u jsejħilha tipprattika s-sinodalità
bħala mod kif tgħix u taġixxi, waqt li tippromovi s-sehem tal-imgħammdin kollha u
tal-persuni ta’ rieda tajba, kull wieħed u waħda skont l-età, l-istat ta’ ħajja u l-vokazzjoni
tiegħu. Il-kolleġġjalità li xxierek lill-isqfijiet cum Petro et sub Petro fl-għożża kbira
għall-Poplu ta’ Alla hi msejħa tiġi mirquma u tistagħna permezz tal-prattika
tas-sinodalità fuq kull livell.

2. Is-sinodalità hi mixja flimkien
Is-sinodalità hi dimensjoni kostituttiva tal-Knisja. Kif jgħid San Ġwann Kriżostmu,
‘Knisja u Sinodu huma sinonimi’ – għax il-Knisja mhix ħlief il-merħla ta’ Alla li tul
il-mogħdijiet tal-istorja timxi flimkien’ lejn Kristu l-Mulej. Is-sinodalità tikkaratterizza
kemm il-ħajja u kemm il-missjoni tal-Knisja, li hi l-Poplu ta’ Alla magħmul minn
żgħażagħ u anzjani, irġiel u nisa ta’ kull kultura u xefaq, u l-Ġisem ta’ Kristu, li fih aħna
membri ta’ xulxin.

3. Is-sinodalità tenfasizza l-wiċċ relazzjonali tal-Knisja
Hu mir-relazzjonijiet – ma’ Kristu, mal-oħrajn, fil-komunità – li tgħaddi l-fidi. Anki
fid-dawl tal-missjoni, il-Knisja hi msejħa li jkollha wiċċ relazzjonali li jqiegħed fiċ-ċentru
s-smigħ, l-akkoljenza, id-djalogu, f’mixja li tibdel il-ħajja ta’ min jieħu sehem fiha. Knisja
sinodali hi Knisja li tisma’, għax taf li s-smigħ hu iktar milli sempliċi tisma’ b’widnejk. Hu
smigħ reċiproku fejn kulħadd għandu x’jitgħallem, wieħed jisma’ lill-ieħor; u kulħadd

jisma’ lill-Ispirtu s-Santu, l-‘Ispirtu tal-verità’ (Ġw 14:17), biex jagħraf dak li Hu ‘jgħid
lill-Knejjes’ (Apok 2:7)
4. Is-sinodalità turi ruħha fis-smigħ u d-djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet
L-istil ta’ dawn il-mixjiet ekkleżjali għandu jiġbor fih is-smigħ fratern u d-djalogu bejn
il-ġenerazzjonijiet, bl-għan li jelaboraw orjentamenti pastorali partikularment attenti
għaż-żgħażagħ emarġinati u għal dawk li għandhom ftit jew xejn kuntatt
mal-komunitajiet ekkleżjali.
5. Is-sinodalità tfisser valorizzazzjoni tal-kariżmi, parteċipazzjoni, korresponsabbiltà
Karatteristika ta’ dan l-istil ta’ Knisja hi l-valorizzazzjoni tal-kariżmi li l-Ispirtu jagħti skont
il-vokazzjoni u r-rwol ta’ kull wieħed u waħda mill-membri tiegħu, permezz ta’
dinamiżmu ta’ korresponsabbiltà. B’dan il-mod, nistgħu nimxu lejn Knisja parteċipattiva
u korresponsabbli, li kapaċi tivvalorizza l-għana tal-varjetà li minnha magħmula, u tilqa’
bil-gratitudni anki s-sehem tal-lajċi, fosthom żgħażagħ u nisa, dak tal-ħajja kkonsagrata
femminili u maskili, u dak tal-gruppi, għaqdiet u movimenti. Ħadd ma għandu jitwarrab
jew iwarrab.
6. Is-sinodalità tgħinna nevitaw il-klerikaliżmu
Is-sinodalità tgħinna nevitaw il-klerikaliżmu, li hu marbut mal-poter u jeskludi lil bosta
mill-proċessi deċiżjonali. Tgħinna nevitaw ukoll il-klerikalizzazzjoni tal-lajċi, li
tagħlaqhom flok toħroġhom f’impenn missjunarju fid-dinja.
7. Is-sinodalità tfisser li nsaħħu l-proċessi ta’ dixxerniment komunitarju
L-esperjenza li ‘nimxu flimkien’ bħala Poplu ta’ Alla tgħinna nifhmu dejjem aħjar is-sens
tal-awtorità bħala servizz, kif uriena Ġesù. Hemm bżonn ukoll li wieħed issaħħaħ
il-proċessi ta’ dixxerniment komunitarju li tgħinna naqraw is-sinjali taż-żminijiet fid-dawl
tal-fidi u taħt il-gwida tal-Ispirtu, bis-sehem tal-membri kollha tal-komunità, ibda minn
min jinsab fil-periferija.
8. Is-sinodalità torjenta l-Knisja lejn il-passaġġ mill-‘jien’ għall-‘aħna’ ekkleżjali
Il-ħajja sinodali tal-Knisja tgħin lill-Knisja tagħmel il-passaġġ tal-ħruġ mill-‘jien’ mifhum
b’mod individwalistiku għall-‘aħna’ ekkleżjali, fejn kull ‘jien’ jista’ jgħix u jimxi mal-aħwa
bħala suġġett responsabbli u attiv fil-missjoni waħdanija tal-Poplu ta’ Alla. L-istess
passaġġ, bil-qawwa tal-Ispirtu u t-tmexxija tar-ragħajja, għandha tagħmlu l-komunità
Nisranija, imsejħa toħroġ mill-awtoreferenzjalità tal-“jien” u mill-awtokonservazzjoni
tagħha lejn is-servizz biex jissawwar “aħna” inklużiv fil-konfront tal-familja kollha
tal-bnedmin u tal-ħolqien kollu.

9. Is-sinodalità ssaħħaħ id-djalogu mal-bnedmin kollha ta’ rieda tajba
Is-sinodalità tiftaħ lill-Knisja għal djalogu mad-dinja li fiha tgħix. F’dinja mmarkata
mid-diversità tal-popli u mill-varjetà tal-kulturi, li “nimxu flimkien” hu fundamentali biex
nagħtu kredibbiltà u effikaċja lill-inizjattivi ta’ solidarjetà, ta’ integrazzjoni, ta’
promozzjoni tal-ġustizzja, u biex nuru fiex tikkonsisti kultura tal-laqgħa u tal-gratwità.
B’dan il-mod nistgħu ndaħħlu fil-proċessi soċjali l-ispirazzjoni tal-prinċipji tat-tagħlim
soċjali tal-Knisja: id-dinjità tal-persuna, id-destinazzjoni universali tal-ġid, l-għażla
preferenzjali favur il-foqra, il-primat tas-solidarjetà, l-attenzjoni għas-sussidjarjetà,
l-għożża tad-dar komuni tagħna.
10. Is-sinodalità: meħtieġa formazzjoni speċifika
Hi meħtieġa formazzjoni speċifika għas-sinodalità. Din ma tiġix waħedha u ħafna drabi
teħtieġ konverzjoni tal-qalb u tal-attitudnijiet. Għalhekk hu importanti li nistrutturaw
mixjiet ta’ formazzjoni komuni fejn wieħed jista’ jagħmel esperjenza prattika
tas-sinodalità.
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