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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Wprowadzenie: Podróżowanie razem

T Cały Kościół katolicki jest wezwany do udziału w 
zbliżającym się Synodzie Biskupów! Nadchodzący 

Synod nosi tytuł: „Dla Kościoła synodalnego: komunia, 
uczestnictwo i misja”.

Jezus Chrystus światu!

Papież Franciszek prosi każdą lokalną diecezję o 
zgromadzenie się duchownych, zakonników i świeckich, 
aby najpierw wysłuchać nawzajem radości i nadziei, 
smutków i niepokojów (por. Gaudium et spes nie. 1). Po 
wysłuchaniu siebie nawzajem jesteśmy wezwani do 
wspólnego dialogu na temat sposobów towarzyszenia 
sobie nawzajem w dążeniu do wzrastania w świętości. 
Słuchanie i mówienie w Kościele zawsze wiąże się z 
modlitwą. Razem słuchamy, rozmawiamy i modlimy się, 
abyśmy mogli usłyszeć głos Ducha Świętego. „Celem” tej 
wspólnej podróży nie jest stworzenie nowej wizji czy 
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.

Synod to greckie słowo (synodos), co oznacza spotkanie 
lub zgromadzenie. Synod składa się z dwóch greckich 
słów:syn czyli razem i Hodos czyli sposób lub podróż.

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. Jako Kościół 
będziemy się wzajemnie słuchać, prowadzić dialog, 
wspólnie modlić się, wspólnie rozeznawać i wspólnie 
podejmować decyzje w celu głoszenia Ewangelii św.

Historia synodów w Kościele katolickim
T Wspólna wędrówka Kościoła na synodzie jest pradawną 

praktyką chrześcijaństwa zakorzenioną w Piśmie 
Świętym. W Dziejach Apostolskich (Rozdział 15) słyszymy, że 
Piotr i Paweł są „przyjęci przez Kościół, jak również przez 
apostołów i prezbiterów” (Dz 15:4), aby wspólnie słuchać, 
dyskutować i rozeznawać, jak należy pogodzić żydowskie i 
gojowskie praktyki religijne. Dopiero po wielu słuchaniach, 
dyskusjach i modlitewnej ciszy nasłuchiwania głosu Ducha 
Świętego, wczesny Kościół rozeznał, jak głosić Ewangelię 
wszystkim ludziom.

Kościoła jako pielgrzymującego Ludu Bożego w drodze 
do świętości. „…jest tylko jeden Lud Boży, który bierze 
swoich obywateli z każdej rasy, czyniąc ich obywatelami 
królestwa niebiańskiego, a nie ziemskiego. Albowiem 
wszyscy wierni rozproszeni po całym świecie są w 
jedności ze sobą w Duchu Świętym…” (Lumen Gentium 
nie. 13).

Św. Paweł VI stworzył nowoczesną strukturę Synodu 
Biskupów w 1965 roku po zakończeniu Soboru 
Watykańskiego II. Papież Paweł chciał, aby współpraca i 
dialog między biskupami, teologami, zakonnikami i 
wiernymi świeckimi kontynuowany był po Soborze 
Watykańskim II. Od 1967 r. Kościół organizuje Synod 
Biskupów mniej więcej co 2-3 lata, aby zbadać kwestię 
dotyczącą Kościoła. Na każdym z tych synodów od 1967 
r. biskupi konsultują się z duchownymi, zakonnikami i 
świeckimi. Istotnie, na tych Synodach byli obecni księża, 
diakoni, zakonnicy i świeccy, przemawiając do biskupów 
i papieża. Podczas gdy „nowy” aspekt tego 
współczesnego Synodu, „Dla Kościoła synodalnego: 
komunia, uczestnictwo i misja” prosi każdego biskupa 
diecezjalnego, aby słuchał i konsultował się ze swoją 
owczarnią, synodalny proces słuchania i konsultowania 
się z całym Ludem Bożym jest pradawną praktyką 
Kościoła.

Kilku Ojców Kościoła pisało o synodalności we wczesnym 
Kościele (ok. 30 AD-ok. 500 AD), w tym św. Jan Chryzostom, 
który napisał, że „Kościół i Synod jako synonimy” (Komentarz 
do Psalmu 149, zob.Dokument przygotowawczy nie. 11). 
Kościoły lokalne zbierały się wraz ze swoimi biskupami, aby 
omawiać sprawy związane z ich lokalną sytuacją przez pierwsze 
tysiąclecie. Ta lokalna praktyka rozrosła się do soborów 
prowincjalnych (regionalnych) i powszechnych 
(ekumenicznych), które gromadziły razem biskupów, 
duchowieństwo, zakonników i świeckich.

Praktyka synodalności trwała w drugim tysiącleciu, 
nawet gdy podejmowanie decyzji było coraz bardziej 
zarezerwowane dla biskupów i Stolicy Apostolskiej. 
Sobór Watykański II, sobór ekumeniczny, podkreślił 
komunię Kościoła i odzyskał obraz
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Czym jest synodalność?

T w całym tym procesie słyszymy słowa: Synod, 
Synodalność i Proces Synodalny. Co znaczą te słowa? 

Czy mają na myśli to samo?

Pasterze, przylgnąwszy do świętego depozytu Słowa 
Bożego powierzonego Kościołowi, wytrwale trwają w 
nauczaniu Apostołów, w komunii braterskiej, w łamaniu 
chleba i w modlitwie, „aby trzymać się, praktykować i 
wyznawać dziedzictwo wiary, staje się ze strony biskupów i 
wiernych jednym wspólnym wysiłkiem” (Dokument 
przygotowawczy nie. 13). Synodalność i proces synodalny 
nie polegają na angażowaniu innych w celu decydowania o 
sprawach w głosowaniu parlamentarnym. Pierwotnym 
celem synodalności nie jest też wprowadzenie do Kościoła 
demokratycznych metod, w których większość decyduje o 
tym, jak Kościół będzie działał. Synodalność nie polega 
również na ogłaszaniu planów strategicznych czy 
kierowaniu duszpasterskimi posługami parafialnymi 
poprzez cele. Synodalność polega na tym, że cały Lud Boży 
podróżuje razem, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa i 
stać się świętymi.

Pomocną krótką definicją Synodu Biskupów jest 
zgromadzenie biskupów, którzy:

1. Sprzyja bliższej jedności między biskupami a 
papieżem
2. Doradza Papieżowi w sprawach wiary i moralności 

oraz dyscypliny Kościoła
3. Studiuje pytania dotyczące Kościoła w świecie (por 

Kodeks Prawa Kanonicznego C. 342).

Głosowanie na Synodzie Biskupów jest ograniczone do 
biskupów obecnych na zgromadzeniu Synodu. Jednak 
duchowni, zakonnicy i zakonnice, teologowie, katecheci, 
kanonicy prawnicy i świeccy eksperci uczestniczą w 
spotkaniu synodalnym z biskupami, udzielając swoich rad.

„Pasterze, ustanowieni przez Boga 'autentycznymi 
stróżami, tłumaczami i świadkami wiary całego Kościoła', 
nie powinni obawiać się słuchać powierzonej im 
owczarni. Konsultacja z Ludem Bożym nie zakłada 
przyjęcia w Kościele dynamiki demokracji opartej na 
zasadzie większości, ponieważ u podstaw uczestnictwa 
w każdym procesie synodalnym leży wspólna pasja dla 
wspólnej misji ewangelizacyjnej a nie reprezentacja 
sprzecznych interesów. Innymi słowy, jest to proces 
kościelny, który może mieć miejsce tylko „w sercu 
hierarchicznie zorganizowanej wspólnoty”. Każdy proces 
synodalny, w którym biskupi są wezwani do 
rozeznawania, co Duch mówi do Kościoła, nie sami, ale 
słuchając Ludu Bożego,Dokument przygotowawczy, nie. 
14 patrz także cfLumen Gentium nie. 12; Numery CCC 
91-93).

Synodalność i proces synodalny nie są zgromadzeniem 
ani spotkaniem biskupów, ani administracyjnym 
ramieniem Kościoła. Synodalność jest raczej drogą i 
procesem Kościoła jako komunii. Jest to komunia 
wszystkich ochrzczonych, którzy słuchają się nawzajem, 
prowadzą ze sobą dialog i wspólnie modlą się, aby 
usłyszeć głos Ducha Świętego, gdy wszyscy szukamy 
świętości i głosimy Ewangelię. Synodalność obejmuje 
wspólne słuchanie i przemawianie przez duchownych, 
zakonników i świeckich, modlitwę i rozeznawanie oraz 
składanie nadziei i trosk Ludu Bożego u stóp biskupów, 
którzy zjednoczeni z Papieżem decydują o sprawach 
wiary i obyczajów w celu zachowajcie wiarę i umacniajcie 
Kościół na całym świecie.

„Synodalność z tej perspektywy jest czymś więcej niż 
celebracją spotkań kościelnych i zgromadzeń biskupich, 
czy też sprawą prostej administracji wewnętrznej w 
Kościele; to jest „specyfika”modus vivendi et operandi [
sposób życia i bycia] Kościoła, Ludu Bożego, który 
objawia i nadaje treści jego bytowi jako komunii, gdy 
wszyscy jego członkowie podążają razem, gromadzą się 
na zgromadzeniu i biorą czynny udział w jego misji 
ewangelizacyjnej” (Dokument przygotowawczynie. 10). 
„W rzeczywistości ten Naród, zebrany razem przez jego

Rozpoczynając ten proces synodalny jako lokalny Kościół 
Waszyngtonu, pamiętajmy o słowach św. Pawła do 
Tesaloniczan: „Ducha nie gaście. Nie gardź 
wypowiedziami proroczymi. Przetestuj wszystko; 
zachowaj to, co dobre” (1 Tes. 5:19-21).
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Kalendarium Synodu Powszechnego
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Kalendarium Synodu Archidiecezji 
Waszyngtońskiej
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Przegląd sesji słuchania parafii
Opcja półdniowej sesji słuchania w sobotę (3 godziny)

- Gościnność (10 minut)

- Powitanie i wprowadzenie (2 minuty)

- Modlitwa na otwarcie (5 minut)

- Zasady dotyczące uczestników (3 minuty)

- Przegląd procesu synodalnego (15 minut)

- Mała grupa: podstawowe pytanie (60 minut)o

o

- Przerwa (20 minut)

- Mała grupa: pytania podstawowe (60 minut)o

o

o

Refleksja na temat Pisma Świętego i zasad synodu 

Udostępnianie w małych grupach

Słuchający

Wypowiadanie się

Dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną misję i współdzielenie uprawnień 
oraz uczestnictwo

o

o

o

- Zamknięcie (5 minut)

Rozeznające i decydujące 

świętowanie

Duch Święty
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Przegląd sesji słuchania parafii
Opcja trzytygodniowej wieczornej sesji słuchania 
(90 minut co tydzień)
PIERWSZY TYDZIEŃ

18:30-18:40 18:40 - 

18:45 18:45 - 18:50 

18:50 – 19:10 19:10 - 

19:15 19:15 – 19:55 

19:55 – 20:00

Witamy i wprowadzenie

Modlitwa inauguracyjna Parafialnej Sesji Słuchającej 

Podstawowe Zasady Uczestnika

Przegląd przerwy w procesie 

synodu

Mała grupa: zakończenie fundamentalnego 

pytania

TYDZIEŃ DRUGI

18:30-18:35 18:35 - 

18:40 18:40 - 18:45 

18:45 – 19:00 19:00 - 

19:20 19:20 – 19:25 

19:25 – 19:50

Witamy

Modlitwa inauguracyjna Parafialnej Sesji Słuchającej 

Podstawowe Zasady Uczestnika

Mała grupa: słuchanie

Mała grupa: Wypowiadanie się 

Przerwa

Mała grupa: Dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną misję i dzielenie się 
władzą i uczestnictwem

19:50 – 20:00 Zamknięcie

TYDZIEŃ TRZECI

18:30 - 18:35 18:35 - 

18:40 18:40 - 18:45 

18:45 – 19:05 19:05 - 

19:10 19:10 – 7:30 

wieczorem

Witamy

Modlitwa inauguracyjna Parafialnej Sesji Słuchającej 

Podstawowe Zasady Uczestnika

Mała grupa: Rozeznanie i podjęcie decyzji o 

przerwie

Mała Grupa: Uroczystość

19:30 – 19:50 19:50 – 

20:00

Mała Grupa: Zamknięcie Ducha 

Świętego
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Modlitwa Otwarcia 
Parafialnej Sesji Słuchania

Modlitwa na otwarcie:

L: Przyjdź Duchu Święty

R: Napełnij serca swoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości.”.L: 

Ześlij swojego Ducha, a zostaną stworzone.R: a odnowisz oblicze ziemi

L: O Boże, który przez światło Ducha Świętego pouczałeś serca wiernych, spraw, abyśmy przez tego samego Ducha 
poznali, co słuszne, i zawsze radowali się Jego pociechą, przez Chrystusa Pana naszego.

R: Amen

Psalm 100

R/ Służ Panu z radością

L/ Wołajcie z radością do Pana, cała ziemio. 

Służ Panu z radością!

Przyjdź przed nim, śpiewając z 

radości.R/ Służ Panu z radością

Wejdź do jego bram, dziękując. Wejdź 

na jego dziedzińce z pieśniami 

uwielbienia. Dziękuj mu i błogosław 

jego imię.R/ Służ Panu z radością

Wiedz, że On, Pan, jest Bogiem. On 

nas stworzył, należymy do Niego,

Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego trzody.

R/ Służ Panu z radością

Modlitwa końcowa: Dopełniamy i doskonalimy naszą modlitwę, modląc się razem 

Ojcze nasz…
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Sesja słuchania parafii:Zasady 
dotyczące uczestników

Szacunkowe wytyczne dotyczące komunikacji (z USCCB)

R:
MI:

bierz ODPOWIEDZIALNOŚĆ za to, co mówisz i czujesz, i mów słowami, które inni mogą usłyszeć i zrozumieć 
Stosuj EMPATYCZNE słuchanie, nie tylko słowa, ale także wyrażane uczucia, język niewerbalny, w tym ciszę

bądź Wrażliwy na różnice w stylach komunikacji 
ZASTANÓW SIĘ nad tym, co słyszysz i czujesz, zanim 
zaczniesz mówić ZBADAJ własne założenia i 
spostrzeżenia Zachowaj POUFNOŚĆ
ZAUFAJ procesowi, ponieważ nie jesteśmy tutaj, aby debatować, kto ma rację, a kto nie, ale aby doświadczyć prawdziwego dialogu

S:
P:
MI:
C:
T:

Metoda Zaproszenia to sposób na włączenie wszystkich osób do rozmowy w atmosferze pełnego szacunku. Kiedy każda 
osoba mówi, inni słuchają. Nikt nie może przerywać mówcy ani włączać się do rozmowy bez zaproszenia z imienia i 
nazwiska.

Wytyczne dotyczące komunikacji z szacunkiem pochodzą z: Komunikacja międzykulturowa: proces wzajemnego zaproszenia w: 
USCCB, Budowanie kompetencji międzykulturowych ministrów: wydanie dwujęzyczne. Waszyngton, DC, 2014 dostępny pod 
adresem:https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-church/bicm-appendices.

Role moderatora i osoby wykonującej notatki

Rolą facylitatorów sesji odsłuchowych jest prowadzenie rozmów. Proszę wysłuchaj ich instrukcji. Przy twoim stole będzie sekretarka 
robiąca notatki. Notatki będą anonimowe. Notatki ze wszystkich małych grup podczas sesji słuchania parafii zostaną podsumowane 
w jednym raporcie parafialnym. Ten raport z parafialnych sesji odsłuchowych zostanie wysłany do archidiecezji, gdzie personel 
archidiecezji sporządzi podsumowanie wszystkich parafialnych sesji odsłuchowych. To podsumowanie wszystkich parafialnych sesji 
odsłuchowych będzie podstawą dla archidiecezjalnych sesji odsłuchowych, które odbędą się w okresie styczeń 2022 – luty 2022.

Archidiecezja Waszyngtońska 11
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Parafialna Sesja Słuchania Proces Grupowy

Proces w małych grupach: podstawowe pytanie

Refleksja na temat Pisma Świętego i zasad synodu

Podstawowa zasada:
Nasza droga synodalna odbywa się pośród tego, gdzie Kościół na co dzień żyje i działa 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.(porDokument 
przygotowawczy nie. 27)

Słowo Boże:
Czytanie z Dziejów Apostolskich 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:

'Stanie się w dniach ostatecznych — mówi Bóg — że wyleję część mojego ducha na wszelkie ciało. Twoi 
synowie i twoje córki będą prorokować, twoi młodzieńcy będą mieli wizje, twoi starcy będą śnić sny.. 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”.
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Udostępnianie w małej grupie na temat fundamentalnego pytania

W małej grupie zacznij od refleksji nad następującą podstawową zasadą i pytaniem:

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 w „podróżowaniu razem”? (Dokument 

przygotowawczy nie. 26)

Poświęć chwilę na zapisanie swoich osobistych przemyśleń i refleksji w swojej broszurze. W swojej refleksji na temat 
„wspólnej podróży” pomyśl o:

- 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?

Udostępnianie grupowe: Pamiętaj, że każda osoba udostępnia bez przerwy, podczas gdy inni członkowie grupy słuchają.

W związku z dyskusją grupową
- Gdzie w tych doświadczeniach słyszysz głos Ducha Świętego?

Archidiecezja Waszyngtońska 13



Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Proces w małej grupie: podstawowe pytania

Udostępnianie w małych grupach podczas słuchania

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

“Sensem drogi, do której wszyscy jesteśmy wezwani, jest 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 nie. 15)

- Jak 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?
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Proces w małej grupie: podstawowe pytania

Udostępnianie w małych grupach podczas wypowiadania się

Wszystkich zachęca się do przemawiania z odwagą i parezją, to znaczy w wolności, prawdzie i miłości.(
Dokument przygotowawczy nie. 30)

„Pasterze, ustanowieni przez Boga «autentycznymi stróżami, tłumaczami i świadkami wiary całego Kościoła», nie 
powinni lękać się słuchać powierzonej im owczarni. Konsultacja z Ludem Bożym nie implikuje 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 reprezentacja 
sprzecznych interesów”. (Dokument przygotowawczy nr 14)

- Co umożliwia lub przeszkadza w odważnym, szczerym i odpowiedzialnym wypowiadaniu się w parafii i 
społeczeństwie?

- Jakie jest miejsce w twojej parafii na głos ludzi, w tym aktywnych i nieaktywnych 
członków naszej wiary?
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Proces w małej grupie: podstawowe pytania

Dzielenie się w małych grupach o dzieleniu się odpowiedzialnością 
za naszą wspólną misję i dzielenie się władzą i uczestnictwem

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

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

- 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 wprowadzane w życie w twojej lokalnej parafii?
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Proces w małej grupie: podstawowe pytania

Udostępnianie w małych grupach na temat rozeznawania i podejmowania 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 wcześniej 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 rad w podejmowaniu decyzji duszpasterskich, które jak najbardziej odpowiadają 
woli Bożej. ”(Vademecum nie. 1.4)

- 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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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Proces w małej grupie: podstawowe pytania

Udostępnianie w małej grupie podczas uroczystości

„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 nie. 30)

- W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne, zwłaszcza niedzielna Msza św., inspirują i ukierunkowują 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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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Proces w małej grupie: ostatnie pytanie

Dzielenie się Duchem Świętym w małych grupach

“Niech Bóg nadziei napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję mocą Ducha Świętego”. (
Rzymian 15:13) Duch Święty posłany przez Chrystusa i otrzymany w naszym chrzcie i bierzmowaniu kieruje naszymi 
wysiłkami, tchnie życie i żywotność w Kościele i prowadzi nas do głębszej relacji z Jezusem i głębszej komunii z Kościołem, 
aby głosić Ewangelia. Ta podróż synodalna jest prowadzona przez Ducha Świętego(por. Vademecum 1.2)

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

Modlitwa na Synod
Adsumus (Stajemy przed tobą)
ten Adsumus modlitwa wzywa Ducha Świętego, aby kierował zgromadzeniem Kościoła. Każda sesja Soboru 
Watykańskiego II rozpoczynała się tą modlitwą biskupów i Ojca Świętego. Ta modlitwa jest przypisywana św. 
Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636). Na Synodzie 2021-2023 Ojciec Święty proponuje, aby cały Lud Boży 
modlił się tą uproszczoną wersjąAdsumus.

Stoimy przed Tobą, Duchu Święty,
gdy zbieramy się razem w Twoje imię. Z 

Tobą sam, aby nas prowadzić,
Czuj się jak w domu w naszych sercach;

Naucz nas drogi, którą musimy iść
i jak mamy to realizować. 

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie promujmy nieporządku.
Nie pozwól, aby ignorancja sprowadziła nas na złą drogę, ani 
stronniczość nie wpłynęła na nasze działania.

Pozwól nam odnaleźć w Tobie naszą jedność

abyśmy razem podążali do życia wiecznego i 
nie zbaczali z drogi prawdy”.
i co jest słuszne. O to 

wszystko Cię prosimy,
którzy działają w każdym miejscu i czasie, w 
komunii Ojca i Syna na wieki wieków.

Amen.

Dowiedz się więcej o tej modlitwie na:https://www.synod.va/content/dam/synod/document/
common/adsumus/EN-ADSUMUS.pdf
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Słownik terminów
Glosariusz ten został stworzony przez Sekretariat Generalny Synodu Biskupów i jest dostępny pod adresem:
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/resources/Glossary.pdf

Władza - Chrzest i Bierzmowanie - Charyzmaty - Kościół - Komunia - Konsensus - Konsultacje - 
Diecezjalne Spotkanie Przedsynodalne - Diecezjalny Zespół Synodalny - Rozeznanie - Kościelne - 

Biskupstwo - Instrumentum laboris - Kościół lokalny - Słuchanie - Misja - Parezja
– Uczestnictwo – Lud Boży – Władza – Sensus fidei – Znaki czasu – Synod – Proces synodalny – 

Synodalność – Powołanie całego Ludu Bożego – Vademecum – Sobór Watykański II

Autorytet
Nowy Testament posługuje się specyficznym terminem 
na wyrażenie otrzymanej przez Jezusa od Ojca władzy 
udzielania zbawienia, którą sprawuje nad wszystkimi 
stworzeniami w mocy (δύναμις) Ducha Świętego: 
έξουσία (władza). Polega na udzielaniu łaski, która czyni 
nas „dziećmi Bożymi” (por. J 1,12). Apostołowie 
otrzymują tę ουσία od Zmartwychwstałego Pana, który 
posyła ich, aby nauczali narody, chrzcząc je w imię Ojca, 
Syna i Ducha Świętego oraz ucząc zachowywać 
wszystko, co nakazał (por. Mt 28, 19-20). Na mocy chrztu 
każdy członek Ludu Bożego otrzymuje udział w tej 
władzy, otrzymawszy „namaszczenie Ducha 
Świętego” (por. 1 J 2,20.27), będąc pouczonym przez 
Boga (por. J 6). ,45) i prowadzeni „do pełnej 
prawdy” (por. J 16,13). (ITC,Syn., nie. 17)

Chrzest i Bierzmowanie
Chrzest jest sakramentem, przez który wchodzimy do 
Ludu Bożego, uwolnieni od grzechu pierworodnego i 
przyjęci jako synowie i córki Boga w Chrystusie. Chrzest 
jest podstawową tożsamością wszystkich wiernych, w 
tym kapłanów, zakonników i świeckich. Papież 
Franciszek opisuje misję każdej osoby ochrzczonej jako 
misję bycia uczniem-misjonarzem pośród Ludu Bożego, 
aby nieść światło Ewangelii w każdy zakątek świata.

Na mocy chrztu wszyscy członkowie Ludu Bożego stali się uczniami-misjonarzami 

(por. Mt 28,19). Wszyscy ochrzczeni, niezależnie od ich pozycji w Kościele lub 

poziomu nauczania w wierze, są agentami ewangelizacji i nie wystarczy wyobrazić 

sobie planu ewangelizacji, który miałby być realizowany przez profesjonalistów, 

podczas gdy reszta wiernych byłaby po prostu pasywni odbiorcy. Nowa 

ewangelizacja wymaga osobistego zaangażowania ze strony każdego 

ochrzczonego. Każdy chrześcijanin jest tu i teraz wzywany do aktywnego 

zaangażowania się w ewangelizację; w istocie każdy, kto naprawdę doświadczył 

zbawczej miłości Boga, nie potrzebuje wiele czasu ani długiego szkolenia, aby 

wyjść i głosić tę miłość. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takim stopniu, w 

jakim spotkał miłość Boga w Chrystusie Jezusie: nie mówimy już, że jesteśmy 

„uczniami” i „misjonarzami”, ale raczej, że zawsze jesteśmy „uczniami-

misjonarzami”. Jeśli nie jesteśmy przekonani, spójrzmy na tych pierwszych 

uczniów, którzy natychmiast po spotkaniu ze spojrzeniem Jezusa wyszli, aby z 

radością Go głosić: „Znaleźliśmy Mesjasza!” (J 1, 41). Samarytanka została 

misjonarką natychmiast po rozmowie z Jezusem i wielu Samarytan uwierzyło w 

Niego „dzięki świadectwu niewiasty” (J 4,39). Tak też św. Paweł po spotkaniu z 

Jezusem Chrystusem „od razu ogłosił Jezusa” (Dz 9,20; por. 22,6-21). Więc na co 

czekamy? ( wyszli, aby z radością ogłosić Go: „Znaleźliśmy Mesjasza!” (J 1, 41). 

Samarytanka została misjonarką natychmiast po rozmowie z Jezusem i wielu 

Samarytan uwierzyło w Niego „dzięki świadectwu niewiasty” (J 4,39). Tak też św. 

Paweł po spotkaniu z Jezusem Chrystusem „od razu ogłosił Jezusa” (Dz 9,20; por. 

22,6-21). Więc na co czekamy? ( wyszli, aby z radością ogłosić Go: „Znaleźliśmy 

Mesjasza!” (J 1, 41). Samarytanka została misjonarką natychmiast po rozmowie z 

Jezusem i wielu Samarytan uwierzyło w Niego „dzięki świadectwu niewiasty” (J 

4,39). Tak też św. Paweł po spotkaniu z Jezusem Chrystusem „od razu ogłosił 

Jezusa” (Dz 9,20; por. 22,6-21). Więc na co czekamy? (Evangelii Gaudium, nie. 120)

Nie powinno być dystansu ani rozdziału między 
wspólnotą a jej pasterzami – którzy są powołani do 
działania w imieniu jedynego proboszcza – ale należy 
rozróżniać zadania we wzajemności komunii. Synod, 
zgromadzenie, rada nie mogą podejmować decyzji bez 
prawowitych pasterzy. Proces synodalny musi odbywać 
się w samym sercu hierarchicznie zorganizowanej 
wspólnoty. Na przykład w diecezji konieczne jest 
rozróżnienie między procesem podejmowania decyzji 
poprzez wspólne przeprowadzanie rozeznania, 
konsultacji i współpracy a podejmowaniem decyzji, które 
leży w kompetencjach biskupa, gwaranta apostolskości i 
katolicyzmu . Wypracowanie rzeczy jest zadaniem 
synodalnym; decyzja jest odpowiedzialnością 
ministerialną. Właściwe sprawowanie synodalności musi 
przyczyniać się do lepszego wyrażania posługi 
osobistego i kolegialnego sprawowania władzy 
apostolskiej z synodalnym wykonywaniem rozeznania 
przez wspólnotę. (ITC,Syn., nie. 69)
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Za Kościół Synodalny: Przewodnik uczestnika

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który wierni 
otrzymują pełnię darów Ducha Świętego. W 
bierzmowaniu stajemy się w pełni przygotowani do misji 
powierzonej nam na chrzcie. Duch wylany na nas 
pozwala nam żyć coraz głębiej naszym pierwotnym 
powołaniem jako synowie i córki Boga, którzy wołają 
„Abba, Ojcze!” (List do Rzymian 8,15) Jesteśmy nie tylko 
wezwani do życia jako synowie i córki Boga, ale także do 
zapraszania innych do tej synowskiej relacji z Ojcem w 
Chrystusie, której Duch Święty czyni nas uczestnikami.

poniżej podstawy. Dlatego ci, którzy sprawują władzę, 
nazywani są „sługami”, ponieważ w pierwotnym znaczeniu 
tego słowa są oni najmniejszymi ze wszystkich”[68]. (ITC,
Syn., nie. 57)

Zgoda
Konsensus w kontekście procesu synodalnego nie 
oznacza jednolitości ani demokratycznej większości. 
Zignorowałoby to fakt, że Duch Święty może 
przemawiać słowami jednego członka Ludu Bożego lub 
małej grupy. Konsensus w kluczu synodalnym odnosi się 
raczej do procesu słuchania siebie nawzajem w celu 
rozeznania wspólnej drogi, do której wzywa nas Bóg w 
duchu komunii, prowadzonym przez Ducha Świętego.

Charyzmaty
έξουσία (autorytet) Pana wyraża się w Kościele poprzez 
różnorodność darów duchowych (τα πνευματικά) lub 
charyzmatów (τα χαρίσματα), którymi Duch udziela 
Ludowi Bożemu dla budowania jedynego Ciała 
Chrystusa. W ich wykonywaniu musimy szanować 
obiektywne τάξις, aby mogły rozwijać się w harmonii i 
przynosić owoce, które mają przynosić dla dobra 
wszystkich (por. 1 Kor 12,28-30; Ef 4,11-13) . Apostołowie 
zajmują wśród nich pierwsze miejsce – szczególną i 
wybitną rolę Jezus przypisał Szymonowi Piotrowi (por. 
Mt 16,18 i n., J 21,15 n.): powierzono im bowiem posługę 
prowadzenia Kościoła w wiernościdepozytu fidei (1 
Tymoteusza 6,20; 2 Tymoteusza 1,12.14). Ale termin 
χάρισμα przywołuje także nieodpłatny i różnorodny 
charakter wolnej inicjatywy Ducha, który każdemu 
udziela własnego daru dla dobra ogólnego (por. 1 Kor 
12,4-11; 29-30; Ef 4,7), zawsze pod względem 
wzajemnego poddania się i służby (por. 1 Kor 12,25): 
ponieważ najwyższym darem, tym, który nimi 
wszystkimi kieruje, jest miłość (por. 1 Kor 12,31). (ITC,
Syn., nie. 18)

Konsultacja
Na poprzednich Synodach konsultowano się za pomocą 
kwestionariuszy, które krążyły wśród wiernych przed 
zgromadzeniem Synodu Biskupów w Rzymie na 
określony temat. Obecny Synod stara się poszerzyć 
doświadczenie „konsultacji”, aby przejść do Kościoła 
bardziej synodalnego, który pełniej słucha i angażuje 
cały Lud Boży. W ten sposób „konsultacja” przybiera 
teraz formę szerszego „uczestnictwa”. Synod Biskupów 
w Rzymie nie jest już sumą doświadczeń synodalności w 
Kościele, ale raczej zwieńczeniem długiego procesu, w 
którym głos Ducha rozbrzmiewa w całym Kościele, w 
diecezjalnym, narodowym, kontynentalnym, i 
uniwersalne poziomy.

Komunia
Synodalność jest żywym wyrazem katolicyzmu Kościoła 
jako komunii. W Kościele Chrystus jest obecny jako 
Głowa zjednoczona ze swoim Ciałem (Ef 1,22-23) w taki 
sposób, że otrzymuje od Niego pełnię środków 
zbawienia. Kościół jest katolicki także dlatego, że jest 
posłany do wszystkich, aby zgromadzić całą rodzinę 
ludzką w bogactwie wielości form kulturowych, pod 
panowaniem Chrystusa iw jedności Jego Ducha. Droga 
synodalna wyraża i promuje jej katolicyzm na dwa 
sposoby: ukazuje dynamiczny sposób, w jaki pełnia 
wiary jest dzielona przez wszystkich członków Ludu 
Bożego i pomaga w przekazywaniu jej wszystkim 
ludziom i wszystkim narodom. (ITC,Syn., nie. 58)

Kościół
Podejmując eklezjologiczną perspektywę Soboru 
Watykańskiego II, papież Franciszek kreśli obraz Kościoła 
synodalnego jako „odwróconej piramidy”, na którą składa 
się Lud Boży i Kolegium Biskupów, którego jeden z 
członków, Następca Piotra, sprawuje szczególną posługę 
jedności. Tutaj szczyt znajduje się poniżej bazy.

„Synodalność, jako konstytutywny element Kościoła, 
oferuje nam najbardziej odpowiednie ramy interpretacyjne 
dla zrozumienia samej posługi hierarchicznej…. Jezus 
założył Kościół, ustanawiając na jego czele Kolegium 
Apostołów, w którym Apostoł Piotr jest „skałą” (por. Mt 
16,18), tym, który ma „utwierdzać” swoich braci w wierze 
(por. Łk 22). ,32). Ale w tym Kościele, jak w odwróconej 
piramidzie, znajduje się szczyt

Diecezjalne Spotkanie Przedsynodalne
Każdy Kościół lokalny kończy fazę diecezjalną 
diecezjalnym spotkaniem przedsynodalnym. Spotkanie 
to jest okazją dla różnych członków diecezji do 
zgromadzenia się na celebracji liturgicznej, do modlitwy
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Proces synodalny w diecezji, aby wysłuchać podniesionych 
informacji zwrotnych, aby dialogować na temat aktualnej 
rzeczywistości Kościoła lokalnego i znaków czasu oraz 
rozeznać wezwanie Ducha Świętego do diecezji w związku z 
jej wzrostem w nawróceniu synodalnym. Podczas gdy 
znaczna część procesu konsultacji podczas fazy diecezjalnej 
mogła mieć miejsce w określonych wspólnotach Kościoła 
lokalnego, takich jak parafie, duszpasterstwa, młodzież i 
inne grupy, celem diecezjalnego spotkania 
przedsynodalnego jest zebranie reprezentatywnego 
przekrojucały diecezji, w tym grup mniejszościowych i na 
peryferiach oraz umożliwić uczestnikom wspólne słuchanie, 
refleksję i rozeznanie. Następnie wynik spotkania powinien 
być częścią syntezy diecezjalnej, jak opisano w Części 4
Vademecum.

kościelny
Synodalność jest drogą wspólnej drogi, która odpowiada 
głębokiej naturze Kościoła. W tym sensie każdy proces 
synodalny jest głębokokościelny ponieważ jest 
zakorzeniony w naturze Kościoła iz konieczności 
obejmuje wspólną drogę Ludu Bożego. Idąc razem w 
sposób synodalny wzywa nas do głębszej komunii 
między sobą, zmierzając do coraz pełniejszego 
uczestnictwa w misji, którą dzielimy. W tej wspólnej 
podróży podstawową zasadą jest „sentire cum Ecclesia: 
czuć, odczuwać i postrzegać w harmonii z Kościołem. 
Jest to wymagane nie tylko od teologów, ale od 
wszystkich wiernych; jednoczy wszystkich członków 
Ludu Bożego w ich pielgrzymce. Jest to klucz do ich 
wspólnego chodzenia” (ITC,Syn., nie. 56) Nie kroczymy 
ścieżką synodalną samotnie, jako odosobnione 
jednostki, parafie lub diecezje. Synodalność to raczej 
wspólna droga całego Kościoła, która jest przeżywana i 
przeżywana przez cały lud Boży.

Diecezjalny Zespół Synodalny
Rolą zespołu synodalnego jest wdrażanie, koordynowanie i 
nadzorowanie diecezjalnej fazy procesu synodalnego pod 
przewodnictwem miejscowego biskupa, we współpracy z 
diecezjalnymi osobami kontaktowymi. Zespół synodalny musi 
zaplanować sesje odsłuchowe, które zostaną przeprowadzone 
na poziomie lokalnym, aby zapewnić jak najszerszy udział, w 
tym te na marginesie. Należy dołożyć szczególnych starań, aby 
zaangażować tych, którzy rzadko są słuchani w Kościele. Zespół 
synodalny organizuje wszelkie zgromadzenia, wydarzenia i 
spotkania, które zbiegają się z procesem synodalnym. Celem 
jest stworzenie autentycznego doświadczenia synodalności na 
poziomie lokalnym. Po zakończeniu sesji odsłuchowych zespół 
synodalny jest odpowiedzialny za opracowanie syntezy 
diecezjalnej na podstawie doświadczeń i informacji zwrotnych 
otrzymanych od wszystkich uczestników.

Biskupi
Termin grecki episkopos jest używane w Nowym 
Testamencie w odniesieniu do kogoś, kto ma „nadzór” 
nad trzodą Bożą. Przywódcy we wczesnych wspólnotach 
chrześcijańskich byli następcami apostołów i ta sukcesja 
apostolska trwa do dziś wśród biskupów mianowanych 
w Kościele katolickim. „Biskupi sprawują swój 
specyficzny autorytet apostolski w nauczaniu, 
uświęcaniu i kierowaniu Kościołem partykularnym 
powierzonym ich pasterskiej trosce w służbie misji Ludu 
Bożego”. (ITC,Syn., nie. 56) „Biskupstwo” odnosi się 
zatem do misji biskupa, który w komunii całego Kościoła 
prowadzi powierzoną mu owczarnię Chrystusa. Biskup 
nie ma być szczytem piramidy, ale sługą wiernych 
powierzonych jego opiece. Konferencje Episkopatów są 
kolegialnym organem biskupów na poziomie krajowym 
lub międzynarodowym, promującym braterstwo 
biskupów i jedność między Kościołami lokalnymi.

Wnikliwość
Proces synodalny pociąga za sobą proces rozeznania 
zorientowany na konsensus. Słuchamy się nawzajem, 
aby rozeznać, co Bóg mówi do nas wszystkich. Ten 
rodzaj rozeznania jest nie tylko jednorazowym 
wydarzeniem, ale ostatecznie sposobem życia, 
zakorzenionym w Chrystusie, idącym za 
przewodnictwem Ducha Świętego, żyjącym na większą 
chwałę Bożą. Rozeznanie wspólnotowe pomaga 
budować kwitnące i prężne wspólnoty dla misji 
dzisiejszego Kościoła. Rozeznanie jest łaską od Boga, ale 
wymaga naszego ludzkiego zaangażowania w prosty 
sposób: modlitwa, refleksja, zwracanie uwagi na swoje 
wewnętrzne usposobienie, słuchanie i rozmawianie ze 
sobą w sposób autentyczny, znaczący i gościnny. 
Rozeznanie w tym duchowym kluczu zasiewa nasiona, 
które mogą przynieść owoce braterstwa, uzdrowienia, 
komunii, misji i nie tylko.

Instrumentum Laboris
ten Instrumentum Laboris jest „Dokumentem Roboczym”, 
który jest używany jako podstawa dyskusji, wystąpień i wymian 
podczas Synodu Biskupów. Jest to dokument opublikowany 
przez Sekretariat Generalny Synodu Biskupów. W 
przeciwieństwie do poprzednich synodów, obecny proces 
synodalny obejmie dwie wersjeInstrumentum Laboris. Jedna 
wersja zostanie opublikowana po zsyntetyzowaniu fazy 
słuchania na poziomie diecezjalnym na poziomie krajowym. Ta 
pierwsza wersja robocza będzie następnie służyć jako 
„Dokument roboczy” dla spotkań, które:
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praca fazy kontynentalnej, drugi szkic Instrumentum 
Laboris zostanie następnie opublikowany, który posłuży 
za podstawę spotkania Synodu Biskupów w 
październiku 2023 r.

Misja
Konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium przedstawia 
wizję natury i misji Kościoła jako komunii, z założeniami 
teologicznymi odpowiedniego wznowienia synodalności: 
mistyczna i sakramentalna koncepcja Kościoła; jej 
natura jako Ludu Bożego pielgrzymującego przez dzieje 
ku ojczyźnie niebieskiej, w której wszyscy jej członkowie 
na mocy chrztu są uhonorowani taką samą godnością 
jak dzieci Boże i powołani do tej samej misji; doktryna 
sakramentalności episkopatu i kolegialności w 
hierarchicznej komunii z Biskupem Rzymu. (ITC,Syn., nie. 
40)

Kościół lokalny
W kontekście procesu synodalnego termin „Kościół lokalny” 
odnosi się do każdej diecezji, eparchii, ordynariatu i 
równorzędnego ciała kościelnego. Kościół lokalny jest 
pierwszym poziomem, na którym sprawuje się 
synodalność, obejmując parafie, posługi, ruchy i inne 
wspólnoty. Tutaj „najwybitniejszy przejaw Kościoła polega 
na pełnym czynnym udziale całego świętego Ludu Bożego 
w tych celebracjach liturgicznych, zwłaszcza w tej samej 
Eucharystii, w jednej modlitwie, przy jednym ołtarzu, 
któremu przewodniczy biskup w otoczeniu swoich 
kolegium kapłanów i jego ministrów”[90]. (ICT,Syn., nie. 77)

Parezja
Parezja odnosi się do odwagi, jaką przyjście Ducha 
Świętego spowodowało w sercach apostołów w dniu 
Pięćdziesiątnicy. To wewnętrzna odwaga posłała ich, aby 
głosili Dobrą Nowinę, że Jezus jest Panem bez lęku w 
czasach wczesnego Kościoła. Duch ofiarowuje nam tę 
samą odwagę, aby wypełniać misję Kościoła dzisiaj.
Parezja jest wymagana w procesie synodalnym, abyśmy 
mogli odważnie mówić i słuchać z pokorą, inspirowani 
przez Ducha Świętego, w drodze do tej „nowej fazy 
ewangelizacji”, do której wzywa nas Bóg (por. MTK,Syn., 
nie. 121)
ten parezja Ducha, jakiego wymaga od Ludu Bożego na 
jego synodalnej drodze, jest ufność, szczerość i odwaga, 
by „wejść w przestrzeń horyzontu Bożego”, aby 
„zapewnić istnienie w świecie sakramentu jedności, a 
zatem człowiek nie jest przeznaczony za rozproszenie i 
zamieszanie”[169]. Przeżywane i trwałe doświadczenie 
synodalności jest dla Ludu Bożego źródłem radości 
obiecanej przez Jezusa, katalizatorem nowego życia, 
trampoliną do nowej fazy zaangażowania misyjnego. 
(ITC,Syn., nie. 121)

Więzy historyczne, językowe i kulturowe, które kształtują 
komunikację międzyludzką w Kościele lokalnym i opisują jego 
szczególne cechy, ułatwiają przyjęcie stylu synodalnego w jego 
codziennym życiu i stanowią podstawę skutecznego 
nawrócenia misyjnego. W Kościele lokalnym świadectwo 
chrześcijańskie ucieleśnia się w konkretnych sytuacjach 
ludzkich i społecznych, co pozwala na wnikliwe inicjowanie 
struktur synodalnych służących misji. Jak podkreślił Papież 
Franciszek, „tylko w takim stopniu, w jakim organizacje te 
pozostają połączone z 'bazą' i zaczynają od ludzi i ich 
codziennych problemów, Kościół synodalny może zacząć 
nabierać kształtu”[91]. (ITC,Syn., nie. 77)

Słuchający
Papież Franciszek stwierdził, że: „Kościół synodalny to 
Kościół, który słucha. […] Lud wierny, Kolegium Biskupów, 
Biskup Rzymu: wszyscy słuchają siebie nawzajem; i wszyscy 
słuchają Ducha Świętego”. Międzynarodowa Komisja 
Teologiczna wyjaśniła tę centralną rolę słuchania w 
następujący sposób (ICT,Syn., nie. 111): Dialog synodalny 
zależy od odwagi zarówno w mówieniu, jak i słuchaniu. Nie 
chodzi o angażowanie się w debatę, w której jeden mówca 
stara się przewyższyć innych lub przeciwstawia się ich 
stanowiskom szorstkimi argumentami, ale o wyrażanie 
wszystkiego, co wydaje się być sugerowane przez Ducha 
Świętego jako użyteczne dla wspólnego rozeznania, 
jednocześnie być otwartym na przyjęcie wszystkiego, co 
zostało zasugerowane przez tego samego Ducha na 
stanowiskach innych ludzi, „dla ogólnego dobra” (1 Kor 
12,7).

Udział
Kościół synodalny jest Kościołem partycypacji i 
współodpowiedzialności. W sprawowaniu synodalności 
jest powołana do wyrażania udziału wszystkich, zgodnie 
z powołaniem każdego, z autorytetem nadanym przez 
Chrystusa Kolegium Biskupów, na czele którego stoi 
Papież. Uczestnictwo opiera się na fakcie, że wszyscy 
wierni są wykwalifikowani i powołani do służenia sobie 
nawzajem poprzez dary, które wszyscy otrzymali od 
Ducha Świętego. Władza pasterzy jest szczególnym 
darem Ducha Chrystusa Głowy dla budowania całego 
Ciała, a nie funkcją delegowaną i reprezentacyjną ludu. 
(ITC, Syn., nie. 67)
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Rozróżnienie między głosami deliberatywnymi i doradczymi 
nie może pozwolić na lekceważenie opinii wyrażonych i 
głosowań dokonanych na różnych synodalnych 
zgromadzeniach i radach. Ekspresjavotum tantum 
consultivum, który wskazuje na wagę ocen i propozycji na 
tak dostojnych zgromadzeniach, jest nieadekwatny, jeśli 
jest rozumiany zgodnie z męskie prawa cywilnego w 
różnych jego wyrażeniach [81].

kapłaństwo, naród święty, specjalna własność Boża, 
abyście głosili chwałę Tego, który was powołał z 
ciemności do cudownego swego światła. Kiedyś nie 
byliście ludem, ale teraz jesteście ludem Bożym; kiedyś 
nie doznałeś miłosierdzia, ale teraz doznałeś 
miłosierdzia”. (1 Piotra 2,9-10) Misją Kościoła jest 
zgromadzenie Ludu Bożego na całej jego wędrówce 
przez dzieje w perspektywie Królestwa Bożego. W tym 
sensie Kościół jest znakiem i narzędziem „intymnego 
zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 
ludzkiego” (Lumen Gentium, 1). Kościół służy misji 
Chrystusa Dobrego Pasterza, który jednoczy w sobie 
całą ludzkość: „Mam inne owce, które nie są z tej 
zagrody dla owiec. I je też muszę przywieźć. Oni też 
będą słuchać mojego głosu i będzie jedna owczarnia i 
jeden pasterz”. (Jana 10:16)

Konsultacje odbywające się na zgromadzeniach 
synodalnych są w rzeczywistości inne, ponieważ członkowie 
Ludu Bożego, którzy w nich uczestniczą, odpowiadają na 
wezwanie Pana, słuchając jako wspólnota tego, co Duch 
mówi do Kościoła przez Słowo Boga, który rezonuje w ich 
sytuacji i interpretuje znaki czasu oczami wiary. W Kościele 
synodalnym cała wspólnota, w wolnej i bogatej 
różnorodności jej członków, jest wezwana do wspólnej 
modlitwy, słuchania, analizowania, dialogu, rozeznawania i 
udzielania rad w podejmowaniu decyzji duszpasterskich, 
które jak najbardziej odpowiadają woli Bożej. Tak więc 
przychodząc do formułowania własnych decyzji, pasterze 
muszą uważnie wsłuchiwać się w poglądy i doświadczenia 
wiernych. Prawo kanoniczne stanowi, że w niektórych 
przypadkach muszą działać tylko po zwróceniu się i 
uzyskaniu różnych opinii zgodnie z prawnie ustanowionymi 
procedurami [82]. (ICT,Syn., nie. 68) Jednocześnie droga 
synodalności wymaga uczestnictwa znacznie szerszego niż 
tylko to, czego wymaga prawo.

Moc
Nowy Testament posługuje się specyficznym terminem 
na wyrażenie otrzymanej przez Jezusa od Ojca władzy 
udzielania zbawienia, którą sprawuje nad wszystkimi 
stworzeniami w mocy (δύναμις) Ducha Świętego: 
έξουσία (władza). Polega na udzielaniu łaski, która czyni 
nas „dziećmi Bożymi” (por. J 1,12). Apostołowie 
otrzymują tę ουσία od Zmartwychwstałego Pana, który 
posyła ich, aby nauczali narody, chrzcząc je w imię Ojca, 
Syna i Ducha Świętego oraz ucząc zachowywać 
wszystko, co nakazał (por. Mt 28, 19-20). Na mocy chrztu 
każdy członek Ludu Bożego otrzymuje udział w tej 
władzy, otrzymawszy „namaszczenie Ducha 
Świętego” (por. 1 J 2,20.27), będąc pouczonym przez 
Boga (por. J 6). ,45) i prowadzeni „do pełnej 
prawdy” (por. J 16,13). (ITC,Syn., nie. 17)

Lud Boży
Sobór Watykański II skupił się na Kościele jako „Ludzie 
Bożym”. To pokazuje, że Kościół jest nie tylko strukturą 
hierarchiczną, ale ludem pielgrzymującym razem, 
prowadzonym przez Boga w jego wędrówce. Bóg 
doprowadza nas do jedności ze sobą, tak jak pociąga 
nas do zjednoczenia ze sobą: „Bóg nie uświęca 
mężczyzn i kobiet i zbawia ich tylko jako jednostki, bez 
więzi i więzi między sobą. Raczej upodobało się Mu 
zgromadzić ludzi jako jeden naród, lud, który uznaje Go 
w prawdzie i służy Mu w świętości”. (Lumen Gentium, 9) 
Naród ten po raz pierwszy objawił się w Izraelu, którego 
Bóg wybrał jako swego i z którym ustanowił swoje 
pierwsze przymierze. W Jezusie Chrystusie wejście do 
Ludu Bożego zostało rozszerzone na każdy lud i naród: 
„Idźcie więc, czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mt 
28,19). Bóg zaprasza wszystkie narody, aby stały się 
częścią ludu, który jest w szczególności Jego własnym: 
„Wy jesteście ludem wybranym, królewskim

W zakresie ożywienia praktyki synodalnej na poziomie 
Kościoła powszechnego bł. Paweł VI ustanowił Synod 
Biskupów. Jest to „stała Rada Biskupów dla Kościoła 
powszechnego”, bezpośrednio i bezpośrednio podległa 
władzy Papieża, „udzielająca informacji i służąca radą”, 
która „może również cieszyć się władzą podejmowania 
decyzji, gdy taka władza jest mu przyznana przez 
Biskupa Rzymskiego”[41]. Instytucja ta ma na celu 
dalsze rozszerzanie na Lud Boży dobrodziejstw komunii 
przeżywanej podczas Soboru. (ITC,Syn., nie. 41)

Sensus fidei
Namaszczenie Ducha Świętego objawia się wsensus 
fidei wiernych [65]. „We wszystkich ochrzczonych, od
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od początku do końca działa uświęcająca moc Ducha, 
która popycha nas do ewangelizacji. Lud Boży jest święty 
dzięki temu namaszczeniu, które czyni go nieomylnym.”
w credendo. Oznacza to, że nie błądzi w wierze, nawet 
jeśli nie może znaleźć słów na wyjaśnienie tej wiary. 
Duch prowadzi ją w prawdzie i prowadzi do zbawienia. 
W ramach swojej tajemniczej miłości do ludzkości Bóg 
obdarza całość wiernych instynktem wiary –sensus fidei 
– co pomaga im rozeznać, co jest naprawdę z Boga. 
Obecność Ducha daje chrześcijanom pewną zgodność z 
rzeczywistościami boskimi oraz mądrość, która pozwala 
im intuicyjnie pojmować te rzeczywistości”[66]. Ta 
naturalność ukazuje się w „sentire cum Ecclesia: czuć, 
odczuwać i postrzegać w harmonii z Kościołem. Jest to 
wymagane nie tylko od teologów, ale od wszystkich 
wiernych; jednoczy wszystkich członków Ludu Bożego w 
ich pielgrzymce. Jest to klucz do ich wspólnego 
chodzenia”[67] (ITC,Syn., nie. 56)

i poziomy uniwersalne, którym przewodniczą biskupi w 
kolegialnej komunii z Biskupem Rzymu, aby rozeznać 
drogę naprzód i inne szczególne kwestie oraz 
podejmować szczególne decyzje i kierunki w celu 
wypełnienia swojej misji ewangelizacyjnej”. (ITC,Syn., 
nie. 70)

Proces synodalny
Synodalność to nie tyle wydarzenie, ile ciągła ścieżka i 
proces. Proces synodalny, który jest obecnie 
podejmowany przez Kościół, obejmuje cały Lud Boży. 
Rozpoczyna się fazą diecezjalną, która została tutaj 
szczegółowo opisanaVademecum, następnie faza 
narodowa, faza kontynentalna i wreszcie kulminacyjna 
faza Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie.

Synodalność
Synodalność, zgodnie z definicją Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej w 2018 r., jest „działaniem Ducha w 
komunii Ciała Chrystusa i w podróży misyjnej Ludu 
Bożego”.
Papież Franciszek opisuje Kościół synodalny jako 
„Kościół słuchający, który wie, że słuchanie to coś więcej 
niż odczuwanie. To wzajemne słuchanie, w którym każdy 
może się czegoś nauczyć. Wszyscy musimy słuchać 
Ducha Świętego, ducha Prawdy, aby wiedzieć, co Duch 
mówi do Kościoła. […] Tego Pan oczekuje od Kościoła 
trzeciego tysiąclecia”. (Przemówienie z okazji 50. 
rocznicy Synodu Biskupów, 17 października 2015)

Znaki czasu
Sobór Watykański II zrobił decydujący krok w kierunku 
znaczenia odczytywania przez Kościół „znaków czasu”. 
Oznacza to, że Kościół nie realizuje swojej misji w próżni, 
oderwanej od rzeczywistości otaczającego go świata. 
Kościół jest raczej posłany w środek świata, aby 
jednoczyć mężczyzn i kobiety wszystkich czasów i miejsc 
z Bogiem i ze sobą nawzajem. Kościół musi zatem 
zwracać uwagę na potrzeby, realia i troski świata w 
każdej epoce, aby wypełniać swoją misję w służbie 
ludzkości. Kościół musi zatem odczytywać znaki czasu w 
świetle wiary, aby rozeznać, jak Bóg wzywa go do 
odpowiedzi pośród okoliczności i wydarzeń każdego 
okresu czasu. Ostatecznie, odczytywanie znaków czasu 
jest sposobem na urzeczywistnienie głębokiej 
solidarności między Kościołem a ludzkością: „Radości i 
nadzieje, smutki i niepokoje ludzi tego wieku, zwłaszcza 
ubogich lub w jakikolwiek sposób dotkniętych, są to 
radości i nadzieje, smutki i niepokoje wyznawców 
Chrystusa. Rzeczywiście, nic prawdziwie ludzkiego nie 
nie budzi echa w ich sercach”. (Gaudium et spes, 1)

Synodalność stwarza okazję do wysłuchania wszystkich i 
daje możliwości słuchania Ducha Świętego i Ludu 
Bożego, aby wspólnie rozeznawać i iść naprzód wspólną 
drogą. Papież Franciszek rozumie to jako chodzenie 
razem i towarzyszenie sobie na duchowej drodze, aby 
we wspólnocie przeżywać nasze powołanie do misji.

Powołanie całego ludu Bożego
Tym powołaniem całego Ludu Bożego, wspólnoty 
wierzących w Jezusa Chrystusa, jest urzeczywistnienie 
Królestwa Bożego. Wszyscy członkowie Kościoła, 
świeccy, zakonnicy i duchowni zgodnie ze swoimi 
charyzmatami i rolami współpracują w 
odpowiedzialności za wypełnianie swojej misji. Sobór 
Watykański II wezwał do aktywnego zaangażowania się 
w życie Kościoła, podkreślając zasady odpowiedzialności 
współpracy, konsultacji i udziału świeckich.

Synod
Synod jest „programem tych wydarzeń synodalnych, w 
których Kościół jest zwoływany przez kompetentną władzę 
zgodnie ze specyficznymi procedurami ustanowionymi 
przez dyscyplinę kościelną, angażując na różne sposoby 
cały Lud Boży na szczeblu lokalnym i regionalnym.
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Świeccy mają do odegrania aktywną rolę w życiu i 
działalności Kościoła, ich działalność jest tak potrzebna 
we wspólnotach kościelnych, że bez niej apostolat 
pasterzy na ogół nie może osiągnąć pełnej skuteczności. 
(Apostolicam Actuositatem, 10)

• Papież Paweł VI doprowadził Sobór do końca i 
wprowadził wiele jego reform, w tym użycie języka 
ojczystego w liturgii, jak również promowanie 
jedności między chrześcijanami iw całej rodzinie 
ludzkiej. Niektóre z decydujących punktów 
zwrotnych Soboru Watykańskiego II obejmują: nowe 
otwarcie na dialog i jedność z niechrześcijanami i 
chrześcijanami niekatolikami (por.Nostra aetate, 
Unitatis redintegratio); nowe podejście do relacji 
między Kościołem a światem (por.Gaudiumet Spes); 
oraz odnowione zrozumienie natury Kościoła, 
zwłaszcza jako „Ludu Bożego” (por.Lumen Gentium). 
Synod Biskupów został ustanowiony w 1975 roku 
jako kontynuacja braterskiego i kolegialnego 
doświadczenia Soboru Watykańskiego II, aby w 
duchu komunii i misji nadal rozeznawać znaki czasu 
w każdej kolejnej epoce.

Pastorzy wiedzą również, że Chrystus nie był przeznaczony 
dla nich samych do podjęcia całej zbawczej misji Kościoła 
wobec świata. Przeciwnie, rozumieją, że ich szlachetnym 
obowiązkiem jest prowadzenie wiernych i uznanie ich 
posługi i darów charyzmatycznych, aby wszyscy zgodnie ze 
swoimi rolami mogli z jednym sercem współpracować w 
tym wspólnym przedsięwzięciu. (Lumen Gentium, 30)

Vademecum
ten Vademecum jest podręcznikiem wspierającym wysiłki 
całego Ludu Bożego, aby przyczynić się do słuchania i 
rozeznawania, które są podstawą Synodu Synodalnego. Jest 
to bodziec i praktyczny przewodnik, oferujący pomysły 
osobom wyznaczonym jako diecezjalna (lub parafialna) 
osoba kontaktowa lub zespół, mając na uwadze, że każdy 
lokalny Kościół ma swoją własną kulturę, tradycje, 
najnowszą historię i zasoby.

Sobór Watykański II

Papież Jan XXIII zwołał XXI w dziejach Kościoła sobór 
ekumeniczny, który w latach 1962-1965 zgromadził w 
Watykanie wszystkich biskupów świata. W 
przemówieniu otwierającym Sobór Jan XXIII tak 
scharakteryzował jego cel:

To, co dzisiaj jest konieczne, to aby cała nauka 
chrześcijańska, bez żadnej jej utraty, została w naszych 
czasach przyjęta przez wszystkich z nowym zapałem, w 
pogodzie i pokoju, w tej tradycyjnej i precyzyjnej 
koncepcji i wyrazie, który jest szczególnie widoczny w 
akty Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego I. [...] 
Potrzebne jest, aby ta pewna i niezmienna nauka, której 
należy się lojalne podporządkowanie, została zbadana i 
przedstawiona w sposób wymagany przez nasze czasy. 
Depozyt wiary, prawdy zawarte w naszej czcigodnej 
doktrynie, to jedno; sposób, w jaki są wyrażane, ale z 
tym samym znaczeniem i tym samym osądem, to inna 
sprawa. Ten sposób mówienia będzie wymagał wiele 
pracy i być może wiele cierpliwości: należy wprowadzić 
formy prezentacji bardziej zgodne z autorytetem 
nauczycielskim, który ma przede wszystkim charakter 
duszpasterski. (Gaudet Mater Ecclesia, 11 października 
1962)
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Uwagi
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