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Podstawowe pytanie
Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podróżuje razem”.

Jak dzisiaj odbywa się ta „wspólna podróż” w waszej parafii?
W jaki sposób Duch Święty zaprasza waszą wspólnotę parafialną do wzrastania we „wspólnej podróży”?
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Pytanie podstawowe – ciąg dalszy
Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podróżuje razem”.

Gdzie w tych doświadczeniach słyszysz głos Ducha Świętego?
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Pytanie podstawowe 1: Słuchanie

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?
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Podstawowe pytanie 1: Słuchanie ciąg dalszy

Jaka jest przestrzeń, by wsłuchiwać się w głosy z peryferii, zwłaszcza grup kulturowych, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, doświadczających ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia społecznego?
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Podstawowe pytanie 2: Wypowiadanie się

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?
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Podstawowe pytanie 3: Dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną 
misję i dzielenie się władzą i uczestnictwem

W jaki sposób ochrzczeni członkowie Twojej parafii mogą uczestniczyć 
w misji Kościoła głoszenia Ewangelii?

Co utrudnia ludziom aktywność w Twojej parafii?
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Podstawowe pytanie 3: Dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną 
misję i dzielenie się władzą i uczestnictwem

Jak sprawowana jest władza lub zarządzanie w twojej lokalnej parafii?

W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w twojej lokalnej parafii?
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Podstawowe pytanie 4: Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

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?

Czy metody podejmowania decyzji w twojej parafii pomagają ci słuchać wszystkich członków 
wspólnoty, także tych, którzy znajdują się na peryferiach życia parafialnego?
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Podstawowe pytanie 5: Świętowanie

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.
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Ostatnie pytanie o Ducha Świętego

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