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Wstęp

Cały Kościół katolicki jest wezwany do udziału w zbliżającym się Synodzie Biskupów! Ten Synod nosi 
tytuł: „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja”.

Papież Franciszek wezwał cały Lud Boży do wspólnej podróży! Ten Synod to nie tylko kolejne spotkanie z 
ustnymi prezentacjami i pisemnymi sprawozdaniami. Ten Synod jest procesem wspólnej drogi poprzez 
słuchanie, dialog, modlitwę, rozeznawanie i wspólne podejmowanie decyzji w celu głoszenia Ewangelii 
Jezusa Chrystusa.

Papież Franciszek wzywa każdą lokalną diecezję do zgromadzenia się – duchownych, zakonników i 
świeckich – aby wysłuchać nawzajem radości i nadziei, smutków i niepokojów (por. Gaudium et spes nr 1). 
„Celem” tej wspólnej podróży nie jest stworzenie nowej wizji lub planu duszpasterskiego z celami. Celem 
naszej wspólnej wędrówki jest raczej bycie ze sobą obecnymi, słuchanie i uczenie się ze sobą oraz zbliżenie 
się do Pana i Jego Kościoła.

Archidiecezja rzymskokatolicka z Waszyngton 3



Jak korzystać z tego zestawu narzędzi

Najważniejszym aspektem Synodu Biskupów 2021-2023 jest słuchanie. Podczas gdy każda diecezja jest zobowiązana do 

przedstawienia konferencji episkopatu sprawozdania opartego na sesjach odsłuchowych, które odbyły się w diecezji, 

sprawozdanie to jest drugorzędne w stosunku do sesji odsłuchowych, podczas których członkowie lokalnej wspólnoty kościelnej 

mogą się gromadzić, aby wspólnie modlić się, słuchać i prowadzić dialog.

Ten zestaw narzędzi pomoże pastorom, duchowieństwu parafii i personelowi 1) zrozumieć plan synodu archidiecezjalnego; 2) 

organizować sesje słuchania Synodu w swoich parafiach; oraz 3) zapewnić zasoby do organizowania sesji słuchania Synodu w 

parafiach.

Cel Sesji Synodu Archidiecezjalnego

Mamy nadzieję, że ten proces synodalny zapewni parafiom możliwość bycia razem, gdy powoli wychodzimy 
z pandemii COVID-19. Wiele społeczności parafialnych zostało dotkniętych COVID - 19 z powodu chorób, 
zgonów i opuszczonych uroczystości, takich jak komunie, pogrzeby, śluby i ukończenie szkoły. COVID-19 
wpłynął również na parafie poprzez niesamowitą hojność członków społeczności, którzy poświęcili swój 
czas, talent i skarb na tworzenie parafialnych spiżarni żywności, ofiarę księży namaszczających chorych w 
oddziałach COVID-19 oraz niezłomne poświęcenie naszych katolickich nauczycieli, który zapewnił naszym 
dzieciom możliwość kontynuowania edukacji podczas pandemii.

Ten Synod jest wyjątkowym darem dla naszego Kościoła lokalnego. To dar czasu - szansa na zrobienie kroku wstecz i 

ponowne nawiązanie kontaktu z naszymi wspólnotami parafialnymi. To okazja, by zaprosić ludzi nie tylko z powrotem 

na niedzielną Mszę św., ale także do życia parafialnego. To zaproszenie do życia parafialnego zaczyna się od słuchania. 

Wsłuchiwanie się w swoje radości, nadzieje, smutki i niepokoje. Słuchanie siebie nawzajem jest podstawą dialogu, 

przyjaźni i życia wspólnotowego. Ten Synod nie dotyczy zmiany doktryny czy struktur kościelnych, ale raczej spotkania 

się jako bracia i siostry w Chrystusie w świecie po pandemii.

Ponieważ proces ten ma pomóc w ponownym zaangażowaniu społeczności parafialnych po COVID-19, pastorów 

zachęca się do rozeznania z duchownymi i personelem parafii oraz parafialnymi radami duszpasterskimi i finansowymi, 

jak najlepiej wdrożyć proces sesji słuchania. Na przykład, niektóre parafie mogą organizować sesje odsłuchowe ze 

swoimi radami, podczas gdy inne mogą zdecydować się na zorganizowanie jednej sesji odsłuchowej dla ogólnej 

wspólnoty parafialnej. Pastorzy mogą potrzebować skrócić liczbę pytań lub wydłużyć sesje słuchania. Pastorzy mogą 

również dostosować ten proces do włączenia Mszy św. lub posiłku w zależności od lokalnych warunków.
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Przegląd Synodu Archidiecezjalnego

Archidiecezja Waszyngtońska wypracowała duszpasterskie podejście do realizacji tego Synodu. Synod Archidiecezjalny 

rozpocznie się 17 października 2021 r. Mszą św. inauguracyjną odprawioną przez kardynała Grzegorza w Katedrze św. 

Mateusza Apostoła z udziałem przedstawicieli parafii, duchowieństwa i wspólnot zakonnych z całej archidiecezji. Od 17 

października do końca grudnia 2021 r. w parafiach odbędą się sesje odsłuchowe, na które zaproszeni zostaną duchowni, 

parafianie, wspólnoty religijne mieszkające w pobliżu parafii oraz wszyscy inni członkowie wspólnoty. Parafie zostaną 

poproszone o przesłanie podsumowania sesji słuchania ich parafii pracownikom Centrum Duszpasterskiego za 

pośrednictwem portalu internetowego pod adresemwww.adw/synod. Pastorzy zostaną poproszeni o wyznaczenie dwóch 

parafialnych delegatów Synodu, którzy wezmą udział w archidiecezjalnych sesjach słuchania. Zachęca się pastorów do 

konsultacji ze swoimi radami duszpasterskimi i finansowymi, przywódcami duszpasterskimi i dyrektorami szkół w 

wyborze parafialnych delegatów Synodu.

Począwszy od stycznia 2022 r. i kontynuując do lutego 2022 r., odbędzie się seria archidiecezjalnych 
sesji odsłuchowych wokół archidiecezji w oparciu o wyniki parafialnych sesji odsłuchowych. W tych 
archidiecezjalnych sesjach nasłuchowych wezmą udział delegaci parafii Synodu, delegaci 
duchowieństwa oraz delegaci ze wspólnot zakonnych męskich i żeńskich. Te archidiecezjalne sesje 
słuchania zapewnią wspólnotom możliwość wspólnej modlitwy i dzielenia się nie tylko radościami z 
życia parafialnego, ale także wyzwaniami, przed którymi stoją, aby parafie mogły towarzyszyć i 
podróżować ze sobą.

Po zakończeniu archidiecezjalnych sesji odsłuchowych, kardynał Gregory wraz z zespołem synodu 
archidiecezjalnego stworzy 10-stronicowy raport. Każdy raport diecezjalny złożony do USCCB zostanie 
podsumowany w celu stworzenia raportu krajowego. Ten raport krajowy zostanie wykorzystany podczas 
kontynentalnej fazy Synodu, gdzie konferencje biskupów będą się gromadzić, aby wspólnie modlić się, słuchać i 
prowadzić dialog. Raporty kontynentalne zostaną przekazane Synodowi Biskupów w Rzymie, który wykorzysta 
raporty kontynentalne do stworzenia raportu roboczego na Powszechny Synod Biskupów 2023.
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Zasoby w tym zestawie narzędzi

W tym zestawie narzędzi znajdziesz kilka zasobów, które pomogą Ci zaplanować i poprowadzić sesję wysłuchania parafii.

Ten zestaw narzędzi zawiera następujące zasoby:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dwie możliwości zorganizowania parafialnej sesji 

słuchania Ogłoszenia w biuletynach

Ogłoszenia Flocknote 
Homilia pomaga
Modlitwy wiernych Lista 

kontrolna

Pytania Synodu

Dodatkowo Archidiecezja przygotowała m.in Przewodnik uczestnika i Przewodnik moderatora na sesje 
słuchania parafii. Te dodatkowe zasoby można znaleźć na stronie Synodu Archidiecezji (www.adw.org/
synod). Kopie przewodników zostaną wysłane do Twojej parafii. Personel archidiecezji jest dostępny, aby 
pomóc parafiom w sesjach odsłuchowych, wysyłając e-mailesynod@adw.org.
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Opcja 1: Sobotnia półdniowa sesja słuchania (3 godziny)

Planowanie przed sesją odsłuchową

Sprzęt i materiały do   sesji odsłuchowych

Przestrzeń:

• Sala z wystarczającą ilością stołów i krzeseł dla wszystkich uczestników

• Jeden mikrofon dla proboszcza i MC
• Stół hotelowy z napojami i przekąską

Przy każdym miejscu przy stole:

• Przewodnik uczestnika za ilość krzeseł przy stole
• Długopisy i/lub ołówki
• Biblia otwarta na Dzieje Apostolskie 2:14-21

• Arkusze do robienia notatek do zapisywania komentarzy
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Zarys sobotniej półdniowej sesji słuchania

Poniżej znajduje się ogólny zarys półdniowej sesji odsłuchowej w sobotę rano. tenPrzewodnik moderatorazawiera 
szczegółowe informacje o tym, jak przeprowadzić tę sesję odsłuchową, w tym przykładowy skrypt moderatora; 
modlitwy otwierające i zamykające oraz szczegółowy przegląd sesji.

Ramy czasowe: 3 godziny

Format: Dyskusja w małych grupach

9:00 - 9:10 Gościnność

9:10 - 9:12 Witamy i wprowadzenie

9:12 - 9:17 Modlitwa Otwarcia Parafialnej Sesji Słuchania

9:17 – 9:20 Zasady dotyczące uczestników

9:20 - 9:35 Przegląd procesu synodalnego

9:35 - 10:35 Mała grupa: podstawowe pytanie

10:35 - 10:55 Przerwa

10:55 - 11:55 Mała grupa: podstawowe pytania

11:55 - 12:00 Zamknięcie
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Opcja 2: Trzytygodniowa wieczorna sesja słuchania
(90 minut każdego wieczoru)

Planowanie przed sesją odsłuchową

Sprzęt i materiały do   sesji odsłuchowych

Przestrzeń:

• Sala z wystarczającą ilością stołów i krzeseł dla wszystkich uczestników

• Jeden mikrofon dla proboszcza i MC
• Stół hotelowy z napojami i przekąską

Przy każdym miejscu przy stole:

• Przewodnik uczestnika za ilość krzeseł przy stole
• Długopisy i/lub ołówki
• Biblia otwarta na Dzieje Apostolskie 2:14-21

• Karty notatek lub papier, na którym ludzie mogą nagrywać komentarze
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Zarys trzytygodniowej sesji wieczornej

Poniżej znajduje się ogólny zarys trzytygodniowej wieczornej sesji odsłuchowej. tenPrzewodnik moderatora zawiera 
szczegółowe informacje na temat prowadzenia tych sesji odsłuchowych, w tym przykładowy skrypt moderatora; 
modlitwy otwierające i zamykające oraz szczegółowy przegląd sesji.

Ramy czasowe: 90 minut każda sesja

Format: Dyskusja w małych grupach

Pierwszy tydzień:

18:30 - 18:40 Witamy i wprowadzenie

18:40 - 18:45 Modlitwa Otwarcia Parafialnej Sesji Słuchania

18:45 - 18:50 Zasady dotyczące uczestników

18:50 – 19:10 Przegląd procesu synodalnego

19:10 - 19:15 Przerwa

19:15 – 19:55 Mała grupa: podstawowe pytanie

19:55 – 20:00 Zamknięcie

Tydzień drugi:

18:30-18:35 Witamy

18:35 - 18:40 Modlitwa Otwarcia Parafialnej Sesji Słuchania

18:40 - 18:45 Zasady dotyczące uczestników

18:45 – 19:00 Mała grupa: słuchanie

19:00 - 19:20 Mała grupa: wypowiadanie się

19:20 – 19:25 Przerwa

19:25 – 19:50 Mała grupa: Dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną misję i 

współdzielenie władzy oraz uczestnictwo

19:50 – 20:00 Zamknięcie
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Tydzień trzeci:

18:30 - 18:35 Witamy

18:35 - 18:40 Modlitwa Otwarcia Parafialnej Sesji Słuchania

18:40 - 18:45 Zasady dotyczące uczestników

18:45 – 19:05 Mała grupa: rozeznawanie i podejmowanie decyzji

19:05 - 19:10 Przerwa

19:10 – 19:30 Mała Grupa: Uroczystość

19:30 – 19:50 Mała Grupa: Duch Święty

19:50 – 20:00 Zamknięcie
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Zasoby do promowania sesji odsłuchowych

Wkładki do biuletynów

Sesja słuchania Synodu

Cały Kościół katolicki jest wezwany do udziału w zbliżającym się Synodzie Biskupów! W ramach przygotowań do 
międzynarodowego Synodu Biskupów w 2023 r. Papież Franciszek pragnie Twojego wkładu na temat „O Kościół 
Synodalny, Komunię, Uczestnictwo i Misję”. Zapraszamy do przyłączenia się do ks.__________ na parafialne sesje 
słuchania w dniu DATE. Zaproś rodzinę, przyjaciół, sąsiadów – chcemy, aby wszyscy uczestniczyli w tym odsłuchu. 
Do RSVP wyślij e-mail: PARISH EMAIL.
Jeśli nie możesz odbyć sesji słuchania parafii, podziel się swoją opinią online na www.adw.org/synod.

LUB

Cały Kościół katolicki jest wezwany do udziału w zbliżającym się Synodzie Biskupów! W ramach przygotowań do 
międzynarodowego Synodu Biskupów w 2023 r. Papież Franciszek pragnie Twojego wkładu na temat „O Kościół 
Synodalny, Komunię, Uczestnictwo i Misję”. Zapraszamy do przyłączenia się do ks.__________ na trzytygodniową 
wieczorną serię parafialnych sesji słuchania w DATES. Zaproś rodzinę, przyjaciół, sąsiadów – chcemy, aby 
wszyscy uczestniczyli w tym odsłuchu. Do RSVP wyślij e-mail: PARISH EMAIL.
Jeśli nie możesz odbyć trzytygodniowych wieczornych sesji słuchania parafii, podziel się swoją opinią online na
www.adw.org/synod.

Ankieta internetowa na Synod

Cały Kościół katolicki jest wezwany do udziału w zbliżającym się Synodzie Biskupów! W ramach przygotowań 
do międzynarodowego Synodu Biskupów w 2023 r. Papież Franciszek pragnie Twojego wkładu na temat „O 
Kościół Synodalny, Komunię, Uczestnictwo i Misję”. Osoby w każdym wieku, katolicy i niekatolicy, są 
zaproszeni do wyrażenia opinii na temat misji Kościoła. Aby wziąć udział w ankiecie, odwiedźwww.adw.org/
synod.
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Flocknote

W ramach przygotowań do międzynarodowego Synodu Biskupów w 2023 r. Papież Franciszek pragnie Twojego 
wkładu na temat „O Kościół Synodalny, Komunię, Uczestnictwo i Misję”.

Prosimy o przyłączenie się do ks._________ w parafialnej sesji słuchania.

Sesja słuchania Synodu naszej parafii odbędzie się w dniu DATA we WPISZ LOKALIZACJĘ. Chcemy usłyszeć od Ciebie, jak 
nasza wspólnota parafialna może Cię lepiej wspierać. Rozważ dołączenie do nas!

Zaproś rodzinę, przyjaciół, sąsiadów - chcemy, aby wszyscy uczestniczyli w tym odsłuchu.

Jeśli nie możesz odbyć sesji słuchania parafii, podziel się swoją opinią online na http://www.adw.org/synod.
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Wskazówki do homilii

Współczesne analogie
• Rodzinny obiad: Synod jest jak wielki rodzinny obiad. Przychodzą wszyscy: zbuntowani 

nastolatkowie, zrzędliwy wujek, kuzyn zmagający się z trzeźwością, rozwiedziona ciotka, ulubiony 
wujek, mama i tata. Cała rodzina rozmawia przed, w trakcie i po. Może być śmiech, radość, stare 
historie i nostalgia. Mogą pojawić się napięcia, kłótnie i frustracje. W pokoju może być duży słoń, o 
którym nikt nie mówi. Jednak pod koniec dnia – bez względu na wszystko, wszyscy są jedną rodziną. 
Taki jest Kościół podczas procesu synodalnego, ale związany ściślej, ponieważ wody chrztu jednoczą 
bardziej niż wody łona.

• Wycieczka samochodowa: Proces synodalny może wydawać się długą podróżą rodzinną. Różni 
członkowie rodziny mogą na zmianę prowadzić i nawigować. Mogą być dobre i głębokie rozmowy. 
Mogą być rozmowy, które służą tylko zabiciu czasu. Mogą być długie okresy ciszy. Może to być 
objazd, blokada drogi, postój w pit stopie lub bardzo potrzebna przerwa w łazience. Jednak mimo 
wszystko wszyscy bezpiecznie wracają do domu. Kościół jest jak samochód, którym podróżują 
wszyscy członkowie rodziny, aby dotrzeć do celu. Chrystus jest mapą, a Duch Święty jest motorem. 
Każdy członek rodziny ma różne role i znaczenie. Tata jest tatą. Mama jest mamą — bez względu na 
to, kto prowadzi samochód lub kto nawiguje. W Kościele wszyscy są współodpowiedzialni za 
towarzyszenie sobie nawzajem w drodze do niebieskiej ojczyzny Domu Ojca.

Analogie biblijne
• Exodus: Kamieniem probierczym dla Ludu Bożego jest narodziny jako naród z innego narodu 

poprzez odkupienie z niewoli. Widzieli potężne dzieła Boga, poznali Jego opatrzność w manie i 
otrzymali Jego prawo. Mimo to nadal narzekają i szemrzą. Wśród trudności wspólnoty Mojżesz 
gromadzi innych, aby pomóc mu słuchać ludu, a Mojżesz mówi: „Oby cały lud Pański był prorokami, 
aby Pan włożył na nich swego Ducha!” Przez wszystkie trudności, wzloty i upadki podróżują razem do 
ziemi obiecanej.
Proces synodalny jest podobny pod tym względem, że Lud Boży został odkupiony przez grzech przez nowego 
Mojżesza. Kościół widział potężne dzieła Boże, zna Jego opatrzność w Eucharystii i otrzymał Ducha Świętego. 
Słowa Mojżesza wypełniają się w dniu Pięćdziesiątnicy i odnoszą się do nas podczas naszego chrztu. Jesteśmy 
ludem proroczym, a proces synodalny prosi nas, abyśmy słuchali siebie nawzajem, gdy podążamy razem w 
kierunku Dnia Ostatniego, w którym każda łza zostanie otarta.
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• Droga do Emaus: Dwóch uczniów podąża w kierunku Emaus opowiadając o śmierci Chrystusa, a 
zbliża się do nich nieznajomy, który pozornie nie zna najnowszych wiadomości. Oboje chętnie dzielą 
się nim z Nim, a On zaczyna im wyjaśniać głębsze znaczenie tego, co się wydarzyło w kontekście 
historii zbawienia. Uczniowie uważnie słuchają obcego wśród nich i zapraszają Go, aby dołączył do 
nich na posiłek. Kiedy łamie chleb, uświadamiają sobie, że jest Chrystusem zmartwychwstałym 
pośród nich. Ich serca płoną w nich i biegną, aby powiedzieć Apostołom, że Chrystus 
zmartwychwstał.

Wierni uczniowie w drodze są jak Kościół w tym czasie Synodu. Witają przybysza, dzielą się z Nim 
najnowszymi wiadomościami i patrzą na dzisiejszy kryzys w świetle zbawczego działania Boga na 
przestrzeni dziejów. Zbierają się wokół święta, widzą Chrystusa, a Duch Święty pobudza ich do 
zaangażowania się w misję Kościoła: głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego. Celem Synodu jest 
chodzenie razem i słuchanie siebie nawzajem, gdy patrzymy na znaki czasu w cieniu krzyża i 
dochodzimy do ich zrozumienia w świetle Zmartwychwstałego Chrystusa. Wtedy będziemy 
uczestniczyć w misji Kościoła mocą Ducha Świętego płonącego w naszych sercach.

Powiązane tematy okresów liturgicznych
• Adwent: Tematyka Kościoła w niespokojnym oczekiwaniu, gorliwym oczekiwaniu i pokutnym 

przygotowaniu do wypełnienia Bożych obietnic może uwydatnić wagę modlitewnego słuchania 
przewodnictwa Ducha na Synodzie i pokornego usposobienia słów Matki Bożej do anioła: niech mi 
się stanie według twego słowa.

• Boże Narodzenie: Szczegóły szopki są pouczające. Odrzucenie przez karczmarza, anielska pieśń, 
adoracja pasterzy, dary Mędrców i złośliwość Heroda ukazują różne reakcje i skłonności, które mogą 
pojawić się podczas procesu synodalnego. Słowo Boże, objawione przez ludzkie ciało, może zostać 
odrzucone przez świat, opiewane przez kontemplatorów, adorowane przez tych na marginesie, 
obdarowywane darami przez tych na peryferiach i pogardzane przez władze instytucjonalne. 
Niezależnie od reakcji innych na Chrystusa, On zawsze pozostaje dla nas wzorem – nawet w 
dzieciństwie. Ukorzył się bowiem, przybierając postać sługi. Pokora i służba bliźniemu są niezbędne 
dla owocnego Synodu.

• Zwykły czas: Trzy główne tematy tego okresu to: nauczanie, cuda i ukryte życie Chrystusa. Jeżeli 
nauczanie Chrystusa jest podstawą, światłem i przewodnikiem dla dyskusji synodalnych, to cuda 
będą objawiane przez Lud Boży poprzez jego wierność misji Kościoła w jego codziennym życiu.
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• Pożyczony: Synod może służyć jako ogólnokrajowy, diecezjalny Kościół obejmujący badanie świadomości. Jest 
to czas, aby zobaczyć, gdzie my, jako wspólnota, zabrakło nam Ewangelii, pokutować, pojednać się z Bogiem i 
naszym bliźnim oraz podjąć stanowcze postanowienie, aby zrobić to, co konieczne, aby odpowiedzieć na 
Powszechne Wezwanie do Świętości. Wielki Post i Synod to podróż w świecie zaciemnionym przez grzech, którą 
cały Kościół wspólnie podejmuje ku światłu Zmartwychwstałego Chrystusa. Jest to podróż, którą musimy teraz 
rozpocząć. Na razie jest właściwy i akceptowalny czas. Teraz jest Dzień Zbawienia.

• Wielkanoc: W okresie między Zmartwychwstaniem a Wniebowstąpieniem Chrystus ukazuje się wielu 
ludziom. Poświęca czas na nauczanie swoich uczniów o Królestwie i zleca im głoszenie Ewangelii i 
chrzczenie narodów. Wielkanoc to czas podkreślania ewangelicznej misji Synodu i zachęcania 
wszystkich do pełnego uczestnictwa w tej misji bez jakichkolwiek lęków. Bo jeśli Chrystus pokonał 
śmierć, to Jego obietnice są prawdziwe i nie ma się czego obawiać. Synod powinien być głoszeniem 
światu Zmartwychwstałego Chrystusa. Takie zgromadzenie ludzi, którzy szczerze wierzą, że 
Ukrzyżowany Bóg zmartwychwstał, rozpali świat Duchem Świętym na chwałę Boga Ojca.
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Modlitwy Wiernych

Poniższe Modlitwy Wiernych zostały opracowane przez Synod Biskupów i mogą być używane podczas Mszy Świętej, aby 

modlić się o przewodnictwo Ducha Świętego podczas tego procesu synodalnego. Dodatkowe materiały liturgiczne, 

opracowane przez Synod Biskupów, można uzyskać, wysyłając e-mailesynod@adw.org.

Ø Dla Kościoła. Abyśmy mogli podróżować jako towarzysze, ramię w ramię, tą samą drogą. 
Modlimy się do Pana.
R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Ø Do słuchania uszu. Aby nasze serca i umysły były otwarte na słuchanie innych bez uprzedzeń. 
Modlimy się do Pana.
R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Ø O dar mówienia. Abyśmy na tej drodze synodalnej byli zachęcani do przemawiania z 
odwagą i parezją, integrując wolność, prawdę i miłość. Modlimy się do Pana.
R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Ø O Kościół, który celebruje. Aby nasza wspólna droga w nadchodzących miesiącach opierała się 
na wspólnym słuchaniu Słowa Bożego i celebracji Eucharystii w komunii Ludu Bożego. Modlimy 
się do Pana.
R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Ø Za nasz udział w Misji Chrystusa. Abyśmy poprzez naszą wspólną wędrówkę synodalną mogli 
wzrastać w naszej wspólnej odpowiedzialności za powierzoną nam misję. Modlimy się do Pana.

R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Ø O prawdziwy dialog w Kościele i społeczeństwie. Abyśmy drogą wytrwałości, cierpliwości i 
wzajemnego zrozumienia zwracali uwagę na doświadczenia osób i narodów. Modlimy się do 
Pana.
R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Ø O jedność chrześcijan. Ten dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi jednym 
chrztem, może promieniować nowym blaskiem na tej drodze synodalnej. Modlimy się do Pana.

R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.
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Ø Do sprawowania władzy i uczestnictwa w Ludu Bożym. Aby synodalne korzenie Kościoła 
zaowocowały nowymi sposobami służenia sobie nawzajem na wszystkich poziomach Ciała 
Chrystusa. Modlimy się do Pana.
R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Ø Aby nasze rozeznanie było prowadzone przez Ducha Świętego. Aby wszystkie decyzje podjęte na tej drodze 
synodalnej można było rozeznać dzięki konsensusowi, który wypływa z naszego wspólnego posłuszeństwa Duchowi 
Świętemu. Modlimy się do Pana.
R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Ø O duchowość wspólnej podróży. Abyśmy mogli być uformowani jako uczniowie Chrystusa, 
jako rodziny, jako wspólnoty i jako ludzie, poprzez nasze doświadczenie tej drogi synodalnej. 
Modlimy się do Pana.
R/. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Od: Propozycje dla Liturgia z okazji otwarcia Synodu w kościołach lokalnych przez Synod Biskupów. 
Ten zasób był dystrybuowany przez Synod Biskupów na konferencje episkopatów.
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Zasoby dotyczące sesji odsłuchowych

Lista kontrolna

Lista kontrolna wolontariuszy:

Wykwalifikowany facylitator

Zespół Gościnności
Parafiarz/personel parafialny, aby skonsolidować notatki małej grupy w raporcie parafialnym i przesłać go do

www.adw.org/synod.

Lista kontrolna materiałów:

Podręcznik moderatora
Tagi Name

___ Arkusz logowania
Kopie Przewodnik uczestnika (jeden na osobę) 
Jedzenie / gościnność

___ Kopie arkuszy notatek
Przygotowanie przestrzeni dla małych grup ___ 

Biblia otwarta na Dzieje Apostolskie 2:14-21

Przed sesją odsłuchową:

___ Zaproś społeczność poprzez nagłaśnianie Synodu za pomocą Flocknote, na Mszach, w swoim 
biuletynie, a także prosząc wszystkich parafian o wysłuchanie ich głosu i wysłuchanie głosu swoich braci 
i sióstr, uczestnicząc w sesji parafialnej lub wypełniając ankietę online. Koniecznie zaproś tych, którzy 
nie uczęszczają regularnie na Mszę św. Ten Synod jest dla wszystkich i jest okazją do ewangelizacji.

Znajdź wykwalifikowanego facylitatora kto może poprowadzić rozmowę. Zachęca się księży do 
znalezienia lidera zakonnego lub świeckiego ze wspólnoty lub zewnętrznego moderatora sesji słuchania.

Zidentyfikować kogoś, kto będzie służył jako sekretarz do spisywania notatek z małej grupy w jednym raporcie 

parafialnym

Na sesji odsłuchowej:

Zapewnij gościnność takie jak jedzenie i powitanie, aby stworzyć przyjazne środowisko dla wszystkich, 
którzy przyjdą.
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Przynieś plakietki z imionami zachęcać do rozmowy, zwłaszcza dla nowych.

Poproś uczestników o zalogowanie zbieranie imienia i nazwiska uczestnika, adresu e-mail oraz informacji o tym, czy 

jest zainteresowany poznaniem społeczności parafialnej.

Zbierz uczestników w małe grupy 5-6 osób, aby każdy miał możliwość dzielenia się i słuchania. 
Jeśli masz wiele małych grup, upewnij się, że w każdej grupie jest notatnik. Możesz również zachęcić 
małe grupy do podzielenia się z całą grupą po dyskusji.

Po sesji odsłuchowej:

Kontynuuj kontakt z uczestnikami. Ponieważ celem sesji słuchania jest zastanowienie się, w jaki 
sposób mogą nadal zapraszać uczestników do głębszego uczestnictwa i przywództwa w życiu parafii, 
wyślij e-mail z podziękowaniem za przybycie i rozważ poproszenie parafian o kontynuację z nimi jeden 
na- jeden, aby zachęcić ich do zaangażowania w waszą parafię.

Prześlij swoje uwagi parafii online do 20 grudnia 2021 r. Obowiązkiem parafii jest określenie, kto 
zbierze informacje zwrotne i prześle formularz online dla Twojej parafii.

___Wyznacz dwóch delegatów synodu archidiecezjalnego z parafii, która weźmie udział w 
Archidiecezjalnej Sesji Słuchań.
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Pytania Synodu
Podstawowe pytanie

Pismo i zasada refleksji

Nasza droga synodalna odbywa się pośród tego, gdzie Kościół na co dzień żyje i pracuje w 
codziennym życiu wiernych. Proces synodalny zachęca każdego z nas — Ludu Bożego — do 
przypomnienia sobie wspólnej podróży. Co więcej, na tej drodze wiary jesteśmy wezwani do 
słuchania głosu Ducha Świętego. (por. Dokument Przygotowawczy nr 27)

Słowo Boże: Dz 2:14-21
Wtedy Piotr wstał wraz z jedenastoma, podniósł głos i oznajmił im… „Ci ludzie nie są 
pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero dziewiąta rano. Nie, tak zostało powiedziane przez 
proroka Joela:

„Nadejdzie w dniach ostatecznych”, mówi Bóg, „że wyleję część mojego ducha na 
wszelkie ciało. Twoi synowie i córki będą prorokować, twoi młodzieńcy będą mieli wizje, 
twoi starcy będą śnić sny. Rzeczywiście, na moje sługi i moje służebnice wyleję w tych 
dniach część mego ducha i będą prorokować. I uczynię cuda na niebie w górze i znaki 
na ziemi w dole: krew, ogień i obłok dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w 
krew, przed nadejściem wielkiego i wspaniałego dnia Pańskiego, i wszyscy, którzy 
wzywają imienia Pańskiego, będą zbawieni”.

W małych grupach ludzie zaczynają zastanawiać się nad następującą podstawową zasadą i pytaniem:

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podróżuje razem”.
Ø
Ø

Jak dzisiaj odbywa się ta „wspólna podróż” w waszej parafii?
W jaki sposób Duch Święty zaprasza waszą wspólnotę parafialną do wzrastania we „wspólnej podróży”? 
(Dokument przygotowawczy nr 26)

Osoby proszone są o poświęcenie chwili na zapisanie swoich osobistych przemyśleń i przemyśleń na 
temat „wspólnej podróży”, myśląc o:

Ø Jakie doświadczenia w twojej lokalnej parafii przywodzi na myśl to pytanie? Jakie są 
radości życia parafialnego?
Jakie napotkałeś trudności i przeszkody w aktywnym życiu parafialnym?Ø
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Następuje dzielenie się grupami iw świetle dyskusji grupie zadaje się następujące pytanie 
do omówienia:

Ø Gdzie w tych doświadczeniach słyszysz głos Ducha Świętego?

Proces w małej grupie: podstawowe pytania
Słuchający

„Słuchanie to pierwszy krok, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń”. 
(Dokument przygotowawczy nr 30)

„Sens drogi, do której wszyscy jesteśmy wezwani, to przede wszystkim odkrywanie oblicza i 
formy Kościoła synodalnego, w którym „każdy może się czegoś nauczyć. Wierni ludzie, 
kolegium biskupów, biskup Rzymu: wszyscy słuchają się nawzajem i wszyscy słuchają Ducha 
Świętego”. (Dokument przygotowawczy nr 15)

Ø
Ø

W jaki sposób Bóg przemawia do nas głosami, które są pośród nas?
W jaki sposób Bóg przemawia do nas głosami, które czasami ignorujemy, w tym głosami z 
peryferii?
Jaka jest przestrzeń, by wsłuchiwać się w głosy z peryferii, zwłaszcza grup kulturowych, 
kobiet, osób niepełnosprawnych, doświadczających ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia 
społecznego?

Ø

Wypowiadanie się

„Wszyscy są zaproszeni do przemawiania z odwagą i parezją, to znaczy w wolności, prawdzie i miłości”. 
(Dokument przygotowawczy nr 30)

„Pasterze, ustanowieni przez Boga «autentycznymi stróżami, tłumaczami i świadkami wiary 
całego Kościoła», nie powinni lękać się słuchać powierzonej im owczarni. Konsultacje z 
Ludem Bożym nie implikują założenia w Kościele dynamiki demokracji opartej na zasadzie 
większości, ponieważ u podstaw uczestnictwa w każdym procesie synodalnym leży wspólna 
pasja dla wspólnej misji ewangelizacyjnej i ewangelizacyjnej. a nie reprezentowanie 
sprzecznych interesów.
(Dokument przygotowawczy nr 14)
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Ø Co umożliwia lub przeszkadza w odważnym, szczerym i odpowiedzialnym wypowiadaniu 
się w Twojej parafii i społeczeństwie?
Jakie jest miejsce w Twojej parafii na głos ludzi, w tym aktywnych i nieaktywnych 
członków naszej wiary?

Ø

Dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną 
misję i dzielenie się władzą i uczestnictwem

„Synodalność służy misji Kościoła, w której wszyscy członkowie są wezwani do uczestnictwa. Kościół 
synodalny jest Kościołem partycypacyjnym i współodpowiedzialnym”. (Dokument przygotowawczy nr 
30)

Członkowie Ludu Bożego są zjednoczeni przez chrzest i „jeżeli z woli Chrystusa niektórzy stają się 
nauczycielami, pasterzami i szafarzami misteriów w imieniu innych, to jednak wszyscy dzielą prawdziwą 
równość w odniesieniu do godności i wspólnego działania wszystkim Wiernym o budowanie Ciała 
Chrystusowego”. (Lumen Gentium, nr 32)

Ø W jaki sposób ochrzczeni członkowie Twojej parafii mogą uczestniczyć w misji Kościoła 
głoszenia Ewangelii?
Co utrudnia ludziom aktywność w Twojej parafii? Jak sprawowana 
jest władza lub zarządzanie w twojej lokalnej parafii?
W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w twojej lokalnej parafii?

Ø
Ø
Ø

Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

W stylu synodalnym podejmujemy decyzje poprzez rozeznanie tego, co Duch Święty mówi przez całą naszą 
wspólnotę. Synodalny styl podejmowania decyzji to najpierw słuchanie, dialog, modlitwa, rozeznawanie, a 
następnie proboszcz podejmuje decyzję w imieniu wspólnoty. Kościół synodalny nie podejmuje decyzji 
dotyczących realizacji z góry określonych priorytetów. „W Kościele synodalnym cała wspólnota, w wolnej i 
bogatej różnorodności jej członków, jest wezwana do wspólnej modlitwy, słuchania, analizowania, dialogu, 
rozeznawania i udzielania porad dotyczących podejmowania decyzji duszpasterskich, które jak najbardziej 
odpowiadają woli Bożej. ” (Vademecum nr 1.4)

Ø W jaki sposób twoja parafia wykorzystuje metody słuchania i mówienia (konsultacji) przy 
podejmowaniu decyzji?
W jaki sposób twoja parafia promuje udział w podejmowaniu decyzji w 
hierarchicznych strukturach Kościoła?

Ø
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Ø Czy metody podejmowania decyzji w twojej parafii pomagają ci słuchać wszystkich członków 
wspólnoty, także tych, którzy znajdują się na peryferiach życia parafialnego?

Uroczystość:

„Poświęcili się nauczaniu Apostołów i życiu wspólnoty, łamaniu chleba i modlitwie. Strach 
przyszedł na wszystkich, a przez apostołów dokonało się wiele cudów i znaków”.(Dz 2:42-43)

„Wspólna podróż” jest możliwa tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i 
sprawowaniu Eucharystii. (Dokument przygotowawczy nr. 30)

Ø W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne, zwłaszcza niedzielna Msza św., inspirują i 
prowadzą twoją parafię?
W jaki sposób twoje życie modlitewne i celebracja Mszy św. inspiruje i kształtuje 
twoje osobiste decyzje i decyzje we wspólnocie parafialnej?
W jaki sposób parafia zaprasza wszystkich ochrzczonych katolików, w tym nasze wspólnoty 
etniczne, młodzież, rodziny i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny, do aktywnego życia parafii, 
zwłaszcza niedzielnej Mszy św.

Ø

Ø

Ostatnie pytanie o Ducha Świętego:

„Niech Bóg nadziei napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w 
nadzieję mocą Ducha Świętego”. (List do Rzymian 15,13) Duch Święty posłany przez Chrystusa i 
otrzymany w naszym chrzcie i bierzmowaniu kieruje naszymi wysiłkami, tchnie życie i 
żywotność w Kościele oraz prowadzi nas do głębszej relacji z Jezusem i głębszej komunii z 
Kościołem, aby głosić Ewangelia. Tą drogą synodalną kieruje Duch Święty (porVademecum 1.2)

Ø Wymień jedno z dzielenia się w małej grupie, w którym słyszałeś dzisiaj głos Ducha 
Świętego?

Archidiecezja rzymskokatolicka z Waszyngton 24


