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Nasze kluczowe pytanie brzmi: 

Co Duch Święty mówi dzisiaj naszemu 

Kościołowi? 
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Wprowadzenie 

Papież Franciszek chce dowiedzieć się co dzieje się 
w lokalnych parafiach od całej społeczności 
Kościoła. Wraz z biskupami, chciałby się 
dowiedzieć, co według poszczególnych osób 
powinniśmy robić, aby ulepszać nasze parafie. 
Papież Franciszek zaproponował zastosowanie 

procesu synodalnego w tym zakresie. Synod 

oznacza „podążanie razem” i polega na słuchaniu 
Ducha Świętego i siebie nawzajem, w celu 

rozeznania się w drodze, którą mamy kroczyć 
według naszego powołania. 

Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o 

Kościele, którego część stanowimy, a także rozwijać 
ludzkie nadzieje, wzbudzać zaufanie, opatrywać 

rany, tworzyć nowe i głębsze relacje, uczyć się od 
siebie nawzajem, budować mosty, edukować 
umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań 
na rzecz naszej wspólnej misji”. Podręcznik 
Synodalności 

Życie w Formule Kościoła Synodalnego 

Zgodnie z Międzynarodową Komisją Teologiczną 
(„Synodalność w życiu i misji Kościoła” nr 6), 
synodalność to „specyficzny modus vivendi et 
operandi [sposób życia i działania] Kościoła, Ludu 
Bożego, który objawia się i stanowi jego istotę w 
formie komunii, gdy wszyscy jego członkowie 
podróżują razem, zbierają się w zgromadzeniach i 
aktywnie uczestniczą w misji ewangelizacyjnej”.  
  

Idea synodów nie jest czymś nowym - synody 
pochodzą z wczesnych czasów Kościoła, 
natomiast proces synodalny 2021-2023 to coś 
znacznie więcej niż „kolejny program” lub „nowa 
inicjatywa”. W związku z tym, „organizacja 
synodu” stanowi tylko część synodalności. 
Synodalność to nie tylko wydarzenie, czy 
program - to sposób bycia Kościołem. 
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10 Kluczowych Elementów Synodalności - z  Podręcznika Synodalności 

1 Towarzysze podróży 

2 Słuchanie Ducha i siebie nawzajem 

3 Zabieranie głosu  

4 Wspólne celebrowanie 

5 Współodpowiedzialni w naszej wspólnej  misji 

6 Włączanie się w dialog w Kościele i w szerszym społeczeństwie 

7 Uczestnictwo w ekumenizmie 

8 Domagajcie się odpowiedniego autorytetu i uczestnictwa 

9 Rozeznawanie i podejmowanie decyzji 

10 Formowanie się w synodalności. 
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Wymagania Synodalne 

 Wspólne szukanie odpowiedzi na kluczowe pytania  

 Słuchanie Ducha Świętego  

 Pozostawanie otwartym na perspektywy innych ludzi  

 „Stopniowo dojrzewające” owoce Ducha Świętego z biegiem czasu . 
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Bycie Częścią Kościoła Synodalnego 

Praktyka życia w formie Kościoła synodalnego oznacza: 

 Rozmowy prowadzą do nawrócenia się na Chrystusa i zaangażowania w aktywne uczestnictwo w 
misji danej nam przez Chrystusa - Komunia 

 Lud Boży rozmawia ze sobą i słucha się nawzajem w ważnych kwestiach - Uczestnictwo 

 Komunia istnieje dla osiągnięcia wspólnego celu, natomiast misja w naturalny sposób wynika z 

doświadczenia komunii - Misja. 
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Kto Ułatwia Konsultacje Synodalne: 

Wybór Koordynatorów  
W przypadku wdrożenia właściwego procesu ułatwienia konsultacji, uczestnicy angażują się w 
konstruktywny dialog na dany temat lub pytanie. Koordynator nie stanowi centrum konwersacji, lecz jest 

pewnego rodzaju przewodnikiem po rozmowie. W zakresie niniejszego procesu konsultacji, bardzo ważne 
jest wybranie oraz przeszkolenie odpowiednich koordynatorów. Kompetentni koordynatorzy to osoby: 

 Dobrze czujące się ze swoją katolicką wiarą  
 Pobożne i refleksyjne  

 Posiadające silne umiejętności 
interpersonalne  

 Posiadające skuteczne umiejętności 
komunikacyjne  

 Chętne do udziału w procesie synodalnym 

 Będące w stanie zachować perspektywę 

bez wtrącania osobistych uwag  

 Potrafiące skupić rozmowę na temacie 

 Potrafiące łączyć uczestników, nie stając  
się jednocześnie centrum rozmowy. 

 

Bardzo istotne jest, aby wybrać koordynatorów z wymaganym doświadczeniem i kompetencjami, w 
zależności od charakteru i składu grupy. 

 Wolontariusze mogą zazwyczaj ułatwiać konsultacje parafialne, diecezjalne, zakonne, 

stowarzyszeniowe lub podobne konsultacje synodalne  

 Profesjonalny koordynator katolicki - lub inna osoba o wyższych umiejętnościach w zakresie 
ułatwiania konsultacji - może okazać się niezbędny, gdy uczestnicy pochodzą z marginalizowanych 

grup (np. z różnych grup etnicznych lub kulturowych, ofiary molestowania, młodzież, osoby 
LGBTQ, osoby z niepełnosprawnością, migranci/uchodźcy, itp.) lub gdy w danej konsultacji 

uczestniczą grupy o konkretnych interesach  

 Wszyscy koordynatorzy muszą przejść przygotowania i szkolenia w zakresie podejścia synodalnego, 

celu synodalnego oraz procesu synodalnego. 

Ułatwianie Konsultacji Synodalnej 

Jako koordynator zostaniesz poproszony o: 

 Ustalenie jasnych ograniczeń czasowych oraz tematu dla mówców 

 Taktowne przerwanie mówcy, który mówi nieproporcjonalnie więcej niż inni  

 Taktowne przerwanie i przekierowanie mówcy, który odbiega od tematu  

 Taktowną interwencję w przypadku mówcy, który jest zaabsorbowany kwestią niezwiązaną z 
tematem lub który blokuje udział innych osób z grupy. 
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Praktyczne sugestie w zakresie skutecznego ułatwiania konsultacji  

1.  Na początku konsultacji warto ustanowić podstawowe zasady i oczekiwania, podkreślając potrzebę 
szerokiego uczestnictwa i bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiono kilka przykładów podstawowych 

zasad związanych z ustalaniem granic: 

 Tylko jedna osoba wypowiada się w tym samym czasie, a inne uważnie słuchają  
 Rozeznanie oznacza mówienie, słuchanie oraz modlitewną refleksję, a zatem zrobienie 

krótkiej pauzy między mówcami może pomóc rozważyć, co zostało powiedziane  
 Wypowiadać się należy wtedy, gdy możesz dodać coś do rozmowy, a nie wtedy, gdy celowo 

próbujesz ją zakończyć 

 Proszę nie zmieniać danego tematu  
 Własne komentarze powinny być w miarę zwięzłe, aby inni także mieli czas na uczestnictwo  

 To jest rozmowa zorientowana na przyszłość, a więc należy skłaniać się ku rozwiązaniom  
 W przypadku, gdy dana osoba wyrazi komentarz w formie skargi, poproś tę osobę o 

przeformułowanie komentarza w taki sposób, aby przyjął formę nadziei lub aspiracji. 

2.  Jeśli musisz przerwać mówcy, warto docenić jego wkład, przedstawiając krótkie podsumowanie tego, co 

zostało powiedziane, a ponadto należy podziękować mówcy za wkład w rozmowę. 

Przykłady Podstawowych Zasad Konsultacji Synodalnych 

1. Konsultacje stanowią bezpieczne miejsce do rozmowy – należy traktować siebie nawzajem oraz 
wygłaszane wypowiedzi z odpowiednią powagą i szacunkiem.  

2. Tylko jedna osoba wypowiada się w tym samym czasie.  

3. Wszyscy powinni słuchać z otwartym podejściem.  

4. Rozmowa będzie przerywana w określonych odstępach czasu w celu rozważań i modlitwy.  

5. Naszym głównym trybem działania jest dialog: Gdy mówimy, naszym celem jest rozwijanie 
konwersacji. Proszę unikać kłótni lub komentarzy, które mają pomóc w realizacji osobistych celów.  

6. Ograniczamy czas rozmowy, aby każdy miał czas na swoją wypowiedź.  

7. Wypowiadamy się tylko raz aż do momentu, gdy inni uczestnicy mieli okazję dojść do głosu.  

8. Tematy i doświadczenia wynikające z dyskusji konsultacyjnych będą przekazywane (archi)diecezji i 
konferencji biskupiej, jednakże bez podawania nazwisk poszczególnych uczestników.  

9. Gdy jako uczestnicy będziemy opowiadać innym ludziom o naszych doświadczeniach z konsultacji, 
nie będziemy przypisywać konkretnych wypowiedzi danym osobom lub grupom. 
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Dialog, Dyskusja i Rozeznanie dla Koordynatorów 

Dialog jest fundamentem wszystkich konsultacji synodalnych. Dialog nie występuje, gdy dochodzi do kłótni 
lub diatryby. Niemniej jednak, akceptowane jest przedstawianie sprzecznych perspektyw. Może nie wszyscy 
zgadzamy się z tym, co jest omawiane podczas konsultacji synodalnych, lecz wszyscy przyjmujemy do 

wiadomości, że rozeznanie osiągane w ramach niniejszego procesu może w przyszłości stać się wolą Boga 
dla Kościoła. 

Przydatne jest rozróżnienie pomiędzy różnymi rodzajami wymian w ramach rozmowy: 

 Dialog jest dwukierunkowy i kooperacyjny, a jego celem jest budowanie relacji oraz 

wymiana perspektyw pomiędzy uczestnikami; 

 Dyskusja stanowi proces mówienia o czymś, w celu podjęcia decyzji lub wymiany 
pomysłów; 

 Debata jest dwukierunkowa i konkurencyjna, a jej celem jest przekonanie drugiej 

osoby; 

 Diatryba jest jednokierunkowa, a jej celem jest zastraszenie, zainspirowanie, 

zawstydzenie lub wzbudzenie silnych emocji. 

Dialog poprzedza dyskusję w wymianach synodalnych. Niniejsze dwie czynności mogą prowadzić do 
prawdziwego rozeznania w zakresie tego, co mówi i do czego prowadzi Duch Święty. 

 Dialog poszerza możliwości i prowadzi do rozważań na temat danych możliwości  

 Dyskusja stawia możliwości naprzeciwko sobie, pomaga zastanowić się nad nimi i zawęża je w 

kierunku realistycznych, wykonalnych rozwiązań oraz kroków naprzód. 

 

 

Praktyczne Sugestie dotyczące Dialogu, Rozeznania i 

Dyskusji 

Jako koordynator będziesz pomagać grupie zaangażować się w dialog na dany temat, aż do momentu, gdy 
uczestnicy podejmą wyraźną decyzję o rozpoczęciu dyskusji. Jako koordynator możesz poprosić grupę o 
krótką przerwę w rozmowie w celu zastanowienia i pomodlenia się o dialog, przed przejściem do dyskusji. 
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•  Koordynator może pomóc w rozwijaniu dyskusji poprzez podsumowywanie komentarzy od czasu do 

czasu, gdy tok rozmowy utknie w jednym punkcie 

•  Koordynator pomaga grupie poprzez wspieranie dyskusji, dopóki nie pojawi się wzorzec 
powtarzających się tematów i grupa podejmie wyraźną decyzję o przejściu do modlitewnego rozeznania 

•  Rozeznanie zaczyna się od modlitwy: „Wola Twoja, nie moja” 

•  Koordynator może zaprosić grupę do modlitwy o przewodnictwo Ducha Świętego, do podzielenia się 
refleksjami na temat tego, co według nich wynika z dialogu i dyskusji 

•  Koordynator może poprosić grupę o podzielenie się tematami, które według nich się wyłaniają i które 
ich zdaniem są istotne dla przyszłości lokalnego i powszechnego Kościoła 

•  W podobny sposób, Koordynator może zaprosić grupę do wymiany pomysłów lub kwestii, które ich 
zdaniem nie powinny być uwzględniane w przyszłości lokalnego i powszechnego Kościoła 

•  Koordynator może wymienić wszelkie jeszcze nierozwiązane problemy lub kwestie, które mogą 
wymagać rozwiązania 

•  Koordynator może poprosić uczestników, aby szczegółowo opisali co ich zdaniem wyłoniło się w 
wyniku konsultacji, a także sposoby na silniejszą komunię między ludźmi, sposoby na pełniejsze 
uczestnictwo w życiu Kościoła lub sposoby na prowadzenie bardziej misyjnego życia. 

Struktura Konsultacji Synodalnych 

Większość konsultacji synodalnych na poziomie parafii trwa od 90 do 120 minut. Niektóre grupy mogą 

chcieć wydłużyć czas, aby wszyscy mogli się wypowiedzieć i włączyć do dyskusji. Konsultacje na szczeblu 
diecezjalnym mogą trwać do 180 minut. Forma może być zgodna z poniższym przykładem. Koordynator 
powinien określić ramy czasowe dla każdej części konsultacji. W miarę możliwości należy skupić się na 
mniejszych dyskusjach przy stole, aby każdy miał szansę się wypowiedzieć. 

Przykładowy Szablon Konsultacji Synodalnej 
1. Zgromadzenie Modlitwy i Dzielenie się Wiarą  

2. Krótki Komentarz (być może materiał video) Biskupa lub Autorytetu Duszpasterskiego  

3. Wyjaśnienie Celu, Ról i Procesu  

4. Skupienie Konsultacji na Pytaniach  

5. Dyskusje Przy Stole  

6. Informacje Zwrotne w Dużej Grupie  

7. Krótka Ocena  

8. Modlitwa 

Może być pomocne dla uczestników jeśli jako koordynator określisz ramy czasowe do każdej części konsultacji. 
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Przykładowy Zarys Treści Konsultacji Synodalnych 

1. Zgromadzenie Modlitwy i Dzielenie się Wiarą 

 Pieśń otwierająca: Wszyscy są Mile Widziani (lub inny odpowiedni hymn) 

 Słowo Boże: Dzieje Apostolskie 2: 1-11, 14-19 (lub inny fragment Pisma Świętego z 

Podręcznika Synodu lub Dokumentu Przygotowawczego) 

 Czas na refleksję w ciszy: Doświadczenie obecności Ducha Świętego  

 Modlitwa do Ducha Świętego. 

2. Krótki komentarz (być może materiał video) Biskupa lub Autorytetu Duszpasterskiego. Czym 

jest Synod o Synodalności i dlaczego jest tak ważny? Powinno to skutkować podstawowym 

pytaniem: Co powinniśmy zrobić, aby ulepszyć naszą parafię (lub inną wspólnotę kościelną itp.)? 

3. Wyjaśnienie celu, ról i procesu 

Wyjaśnienie celu 

 Niniejsza podróż synodalna jest szczególnym czasem modlitwy, słuchania, dialogu i 

rekomendacji.  

 Stanowi to okazję, aby odpowiedzieć na prośbę papieża Franciszka o marzenia o Kościele, 
którego część stanowimy.  

 Poprzez zgromadzenie ludzi wiary, mamy nadzieję, że uda nam się ukształtować nowe i 

głębsze relacje, nauczyć się czegoś od siebie nawzajem, budować mosty, oświecać umysły, 
rozgrzewać serca i przywracać siły na realizację naszej wspólnej misji.  

 Pod koniec naszego wspólnego czasu postaramy się uchwycić wasze odpowiedzi na kluczowe 
pytanie: Co Duch Święty mówi dzisiaj naszemu Kościołowi? 

Wyjaśnienie ról 
 Główny Koordynator - dla dużej grupy 

 Koordynator Stołu - dla grupy stołu 

 Główny Skryba – tworzy raport z 
dyskusji w dużej grupie 

Wyjaśnienie procesu 

 Skryba Stołu – tworzy raport z dyskusji przy stole 

 Informacja zwrotna – komentarze/pytania 

z dyskusji w dużej grupie. 

 

 Główny Koordynator wyjaśnia pytania  
 Zgromadzenie w małych grupach z koordynatorem stołu i skrybą stołu  
 Przemyślane wymiany zdań pomiędzy uczestnikami na temat pytań  
 Zgromadzenie w dużej grupie, aby zdać relację z dyskusji w małych grupach  
 Zebranie informacji zwrotnych i podsumowanie  
 Wnioski i przesłanie wyników. 
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4. 4. Skupienie Konsultacji na Pytaniach 

Główny Koordynator wyjaśnia, że tematem przewodnim dyskusji jest Kościół synodalny, czyli 
Kościół, który „podąża razem”. Uczestnicy powinni podzielić się swoimi ważnymi 
doświadczeniami (nie opiniami na temat doświadczeń innych osób) w zakresie lokalnego, 

katolickiego „podążania razem” w duszpasterstwie, na przykład: pomoc ubogim i bezbronnym, 

wspólna modlitwa i refleksja, celebracja liturgiczna, doświadczenia OCWD, doświadczenia w 

zakresie nawrócenia i doświadczenia dzielenia się wiarą. 

Dyskusje w małych grupach powinny skupiać się na konkretnych pytaniach. Diecezja lub parafia 

może zapewnić pytania do tego ćwiczenia. Główny Koordynator przedstawia pytania i wyjaśnia, że 
dobrym podejściem jest skupienie się na doświadczeniach. 

Przykładowe Pytania Skupiające Temat 
(Twoja diecezja może zapewnić konkretne pytania dla konsultacji synodalnych) 

1. W jaki sposób „podążanie razem” w celu głoszenia Ewangelii jest obecnie realizowane w 
naszej lokalnej parafii, duszpasterstwie kampusu, na uniwersytecie lub w zgromadzeniu 

religijnym? 

2. Do kogo jeszcze musimy dotrzeć, wysłuchać oraz od kogo uczyć się, lub kogo włączyć do 
naszych konsultacji synodalnych i naszej wspólnoty wyznaniowej? Czyje głosy nie są 
obecnie wysłuchane? Kogo nie ma w tych dyskusjach?  

3. Co Twoim zdaniem udoskonaliłoby naszą parafię (lub wspólnotę kościelną)?  

4. Co każdy z nas może zrobić i co możemy zrobić wspólnie, aby było lepiej?  

5.  „Synodalność” prosi nas, abyśmy byli energicznymi i zaangażowanymi ambasadorami 

naszej wiary, poprzez sumienne słuchanie i dzielenie się spostrzeżeniami, aby rozwijać misję 
Jezusa na całym świecie. W jaki sposób nasi parafianie mogą stać się bardziej świadomi tego, 
jak bardzo ważna jest ich wiara, opinie oraz potrzeba bycia wysłuchanym?  

6. Do jakich kroków zachęca nas Duch Święty, abyśmy mogli się rozwijać w naszej wspólnej 
podróży? 

5. Dyskusje przy stole 

Uczestnicy powinni zostać przypisani do zróżnicowanych, małych grup, liczących od około pięciu do 
ośmiu członków, przy użyciu metody losowej. Każda grupa powinna mieć przydzielonego 
koordynatora stołu oraz skrybę stołu, którzy również są zachęcani do udziału w dyskusji. Jeśli to 
możliwe, grupa powinna usiąść razem przy stole, aby ułatwić rozmowę w małej grupie. 

Koordynator stołu ponownie prezentuje pytania, a następnie zaprasza każdą osobę do wypowiedzenia 

się na dany temat. Ponadto, koordynator proponuje metodę przypominania doświadczeń (opisaną 
poniżej) jako użyteczny sposób prowadzenia dyskusji. Niniejszy proces powinien trwać od 45 minut 

do godziny. 
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Zastosowanie podejścia „Przypomnienie Sobie Naszych Doświadczeń” 

1. Skupienie się na przypomnieniu  

 Jakie są nasze doświadczenia podążania razem w komunii, uczestnictwie, misji 

(Synodalności) w naszym Kościele lokalnym?  

 Jakie radości przyniosły te doświadczenia?  

 Jakie trudności i przeszkody napotkaliśmy?  

 Jakie rany ujawniły te doświadczenia?  

 Jakie spostrzeżenia wynikają z tych doświadczeń? 

2. Zebranie owoców, by się nimi podzielić  

 Jakie drogi naprzód otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego?  

 Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego?  

 Jakie są obszary zmian dla naszego Kościoła i jakie kroki można podjąć?  

6.  Informacje Zwrotne w Dużej Grupie  

Mniejsze grupy powinny zostać wezwane z powrotem do ogólnych konsultacji przez głównego 
koordynatora. Ponadto, należy poprosić skrybę każdej grupy o podsumowanie konwersacji w 

swojej grupie. Po wykonaniu niniejszej czynności i w zależności od pozostałego czasu, główny 
koordynator może zaprosić poszczególne osoby do przekazania swojej osobistej opinii większej 
grupie. Główny koordynator może zasugerować konkretne formy wyrażania opinii, na przykład: 

 Po wysłuchaniu mojej grupy, zastanawiam się...  

 Dzięki wysłuchaniu mojej grupy pojawiło się pytanie ...  

 Ciekawa różnorodność poglądów, która wyłoniła się w mojej grupie, obejmuje... 

Zbieranie informacji zwrotnych oraz podsumowanie 

Główny koordynator wyjaśnia wszystkim, że informacje z grup zostaną połączone w raport, który 
zostanie przesłany do diecezji. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wiernie zrelacjonować to, co 
zostało wyrażone (włączając wszelkie sporne lub złożone kwestie), w celu poszanowania zaufania i 

komunii doświadczanej w trakcie wspólnie spędzonego czasu. 
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7. Krótka Ocena 

Należy poprosić uczestników o sporządzenie krótkiej oceny niniejszego procesu. Można to zrobić 
przed opuszczeniem konsultacji lub w formie online zaraz po zakończeniu konsultacji. Pytania 
dotyczące oceny powinny być ograniczone do maksymalnie 6 pytań i mogą obejmować: 

 Na ile niniejsze konsultacje zapewniły tobie możliwość wysłuchania i podzielenia się własnym 
doświadczeniem Kościoła?  

 Jakie są twoje nadzieje dla Kościoła poprzez „podążanie razem” w zakresie komunii, 
uczestnictwa i misji?  

 Jakie masz praktyczne sugestie dla swojej wspólnoty wiary, aby możliwe było dalsze 
kontynuowanie synodalnej podróży oraz aby Kościół rozwijał się w zakresie słuchania, 
rozeznania i uczestnictwa? 

8.  Modlitwa  

Proszę o chwilę ciszy, abyśmy mogli dokonać refleksji nad tym, co dzisiaj osiągnęliśmy... 

Czytanie z Listu św. Jakuba             Jk 1:27 

Najdrożsi bracia i siostry: Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo…  

[i] wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami. 

Przyjdź do nas Duchu Święty, prosimy Cię, aby przez Twoje natchnienie wszystkie nasze 
modlitwy i działania zawsze rozpoczynały się w Tobie oraz inspirowały innych do głębszego 
poznania Ciebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. 

Amen 

Podążajmy dalej przekazując znak pokoju. 

Po Konsultacjach Synodalnych 

Przekazywanie owoców konsultacji synodalnych: 

Raportowanie ma charakter zarówno horyzontalny – składanie raportów uczestnikom i społeczności – jak i 

wertykalny – składanie raportów do diecezji, Konferencji Biskupów Katolickich USA, Ojca Świętego i Synodu 

Biskupów w Rzymie. Byłoby pomocne, gdyby główny koordynator współpracował z innymi w celu 
sporządzenia listy niektórych tematów z konsultacji oraz przekazania informacji uczestnikom, radom 

duszpasterskim, personelowi duszpasterskiemu i całej wspólnocie wyznaniowej. Raport w formie tabeli jest 

przesyłany do diecezji w celu uwzględnienia go w raporcie diecezjalnym, przy zastosowaniu standardowego 

formatu lub szablonu zapewnionego przez diecezję. Jeśli twoja diecezja nie dostarczyła ci szablonu, wejdź na 
stronę www.usccb.org/synod, aby uzyskać informacje na temat formatu, który możesz zastosować. 
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Załącznik 1 

Ułatwianie Potencjalnie Trudnych Konsultacji Synodalnych 

Jako koordynator możesz uznać, że niektóre konsultacje są trudne ze względu na osoby, które mają traumatyczne 
doświadczenia związane z Kościołem, wynikające z molestowania, a także ze względu na osoby, które (często 
nieświadomie) wykorzystują konsultacje do osiągnięcia osobistych celów lub nie zastanawiają się nad tym co 
mówią. Istnieje kilka sposobów na złagodzenie lub zareagowanie na takie sytuacje. 

1. Przygotowanie i jasne określenie celu 

 Od początku ustal jasne oczekiwania, etapy procesu oraz jego cel i nie pozwól zmieniać tematu.  

 Ukształtuj ton rozmowy jako modlitewny i refleksyjny.  

 To, co może okazać się wynikiem konsultacji synodalnych, nie jest tym, na co wszyscy się zgadzamy, 
lecz tym, co potencjalnie może być postrzegane jako wola Boga dla Kościoła w przyszłości. Nawet 

sprzeczne perspektywy mogą zostać zawarte w raporcie.  

 Wyraźnie zaznacz, że konsultacje synodalne nie charakteryzują się odpowiednimi warunkami do 

zapewnienia wsparcia osobom, które doświadczyły molestowania, jednakże pamiętaj, że musimy 

wysłuchać tych, którzy zdecydują się poruszyć temat molestowania w Kościele – jest to istotne dla 

naszych rozważań na temat przyszłego Kościoła.  
 Jasno określ, że naszym celem jest pomoc w stworzeniu bardziej synodalnego i słuchającego Kościoła , 

a to oznacza otwarte podejście, aby Duch Święty mógł działać przez nas wszystkich. Nie pozwól, aby 
nasze osobiste cele ograniczały nasze rozmowy. 

2. Odpowiadanie mówcy, który wypowiada się o traumie molestowania wyrządzonej przez 

przedstawicieli Kościoła 

Choć to dramatyczne, niektórzy uczestnicy konsultacji będą mieli traumatyczne doświadczenia z 
Kościołem. 

Koordynatorzy muszą przyznać, że niniejsze traumy są prawdziwe i przede wszystkim zasługują na 
nasze współczucie. Prawdą jest również, iż konsultacje synodalne nie są odpowiednim miejscem na 

długie dyskursy o tych tragediach. Jest to miejsce, w którym należy przypomnieć i przyznać, że się 
wydarzyły oraz że miały one poważny, negatywny wpływ na poszczególne osoby, rodziny, wspólnoty 
wyznaniowe i Kościół jako całość, oraz że należy im zapobiegać. Odpowiednie byłoby przypomnienie, 
że niniejsze tragedie miały miejsce i poprowadzenie rozmowy na przykład o tym, w jaki sposób 
Kościół synodalny może pomóc zapobiec ich ponownemu wystąpieniu . 

Co może zrobić koordynator, gdy przemówi ofiara molestowania? 

a. Należy przyznać, że trauma jest prawdziwa i głęboka.  

b. Podziękuj mówcy za odwagę, doceń głębię bólu, który słyszysz w  ich wypowiedzi.  

c. Określ granicę w formie „Dziękuję za Twoją odwagę w przywołaniu tej tragedii. Choć 
podczas niniejszych konsultacji nie możemy zagłębiać się w osobiste historie, musimy 

otwarcie mówić o bólu wyrządzonym przez sprawców molestowania oraz przez próby 
ukrywania tych tragedii przez przywódców Kościoła.” 
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d.  Określ odpowiedni kierunek rozmowy, na przykład: „Niniejsze tragedie muszą być częścią 

naszych rozważań w konsultacjach synodalnych, które są nastawione na przyszłość i na 

odnowiony Kościół, w którym takie sytuacje są niedopuszczalne. Podczas zastanawiania się, 
w jakim kierunku Kościół powinien podążać, proszę, abyście pamiętali o ofiarach i ich 

rodzinach. Nie możemy pozwolić, aby molestowanie miało miejsce w przyszłości.” 

3. Odpowiadanie osobom chcącym osiągnąć osobiste cele  
Może dojść do sytuacji, w której w konsultacjach synodalnych uczestniczyć będą pojedyncze osoby 

lub grupy ludzi chcące osiągnąć określone osobiste cele. Gdy koordynator zidentyfikuje taką 
sytuację, istnieją podejścia pomagające utrzymać rozmowę na właściwym temacie. 

Gdy dana osoba lub grupa wyraża absolutną pewność, koordynator może odpowiedzieć z 
ciekawością: „Pomóż mi zrozumieć…”, „Zastanawiam się, czy…” lub „Mam pytanie…”. 

Gdy dana osoba lub grupa obwinia innych, koordynator może zareagować prosząc o włączenie się 
innych perspektyw oraz prowadząc do konsensusu: „Jak moglibyśmy coś zmienić w tym zakresie?”, 

„Czy są jakieś kroki, które moglibyśmy wspólnie uzgodnić i które byłyby tutaj pomocne?”, „Jak 
moglibyśmy stać się częścią rozwiązania?” 

W niektórych przypadkach konieczne może okazać się ponowne określenie celu i charakteru 

konsultacji synodalnych. „Konsultacje synodalne charakteryzują się podejściem przyszłościowym i 
wyobrażaniem sobie, jak Kościół może funkcjonować w dłuższej perspektywie czasu, przy czym 

dążymy do tego w sposób refleksyjny i modlitewny, zachowując otwarty umysł, aby Duch Święty 

mógł ukazać kierunek dla naszego Kościoła. Poświęćmy teraz chwilę, aby odnaleźć własne miejsce 
w wewnętrznej przestrzeni, w której możemy konstruktywnie uczestniczyć poprzez słuchanie i 
wyrażanie siebie.” 

4. Odpowiadanie osobom wypowiadającym się bez zastanowienia 

Niektórzy ludzie dobrej woli mówią różne rzeczy, jednocześnie nie zdając sobie sprawy z wpływu, 
jaki wywierają na innych poprzez sposób mówienia lub słowa, które wypowiadają. Może stanowić to  
duży problem, ponieważ taki sposób wypowiedzi wyrządza krzywdę innym, nawet jeśli mówca 
postrzega to jako „po prostu bycie szczerym” lub coś podobnego. 

Koordynator może stosować stopniowane reakcje na takie osoby: 

 Taktownie przerwij mówcy i przypomnij, że musimy szanować się nawzajem.  

 Taktownie uświadom mówcy, jaki ma wpływ na niektóre osoby w grupie.  

 Poproś grupę, aby podzieliła się tym, w jaki sposób dany mówca na nich wpływa (jeśli 
myślisz, że grupa wypowie się na ten temat za Twoim pośrednictwem w roli  
koordynatora).  

 Poproś mówcę, aby zmienił sposób wypowiedzi (np. łagodniej; w sposób bardziej 

świadomy tego, jak ludzie go odbierają; skup się na pytaniu, a nie na osobie).  

 Zasugeruj przerwę lub czas na refleksję, następnie taktownie  podejdź do mówcy i poproś 
o zmianę w tonie lub powiedz mówcy, że grupa przejdzie do kolejnego mówcy po 

przerwie. 
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Załącznik 2 

Materiały i Pomocne Linki 

 Strona Synodu Watykańskiego  

 Sekretariat Watykański Synodu Biskupów  

 Strona Internetowa Synodu Konferencji Biskupów Katolickich USA  

 Piąte Ogólnokrajowe Spotkanie Duszpasterstwa Hiszpańskiego/Latino (j. angielski i j. hiszpański) 
 Podążanie Razem: Ogólnokrajowe Katolickie Spotkanie Międzykulturowe Duszpasterstwa z 

Młodzieżą i Młodymi Dorosłymi  

 Tworzenie Kultury Spotkań: Przewodnik dla Radosnych Uczniów Misjonarskich (dwujęzyczny)  

Diecezje 

Poniżej przedstawiamy linki prowadzące do przykładowych, diecezjalnych stron internetowych oraz 

materiałów opracowanych w zakresie komunikacji i wdrożenia procesu synodalnego. Jeśli Twoja parafia, 
diecezja lub organizacja chciałaby wykorzystać lub dostosować jakiekolwiek z tych materiałów, proszę o 

kontakt z niżej wymienioną osobą, aby otrzymać pozwolenie, pliki projektowe itp. 

 Strona Internetowa Synodu Archidiecezji Waszyngton oraz materiały parafialne  

(Kontakt: Paula Gwynn Grant, grantp@adw.org) 

 Strona Internetowa Synodu Diecezji Charleston oraz zasoby parafialne   

(Kontakt: Siostra Kathy Adamski, kadamski@charlestondiocese.org) 

 Strona Internetowa Synodu Archidiecezji św. Pawła i Minneapolis   

(Kontakt: Ksiądz Józef Bambenek, bambenekj@archspm.org) 

Podziękowania 

Wielu duszpasterskich liderów sumiennie pracuje na szczeblu parafialnym, diecezjalnym i krajowym, aby 

wdrożyć proces synodalny i zaangażować jak najszerszy krąg uczestników w konsultacje synodalne. 
Organizacja Leadership Roundtable chciałaby podziękować następującym osobom za ich wkład w niniejsze 

opracowanie: 

 Siostra Donna Ciangio OP, Archidiecezja Newark  

 Siostra Kathy Adamski, OSF, Diecezja Charleston  

 Dr Jeannine Marino, J.C.D., Archidiecezja Waszyngton  

 Julia McStravog, Konferencja Biskupów Katolickich USA  

 Jim Lundholm-Eades, Patrick Markey, Kate Alexander i Michael Brough z organizacji 

Leadership Roundtable 
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Leadership Roundtable współpracuje ze świeckimi, wyświęconymi i 

religijnymi przywódcami oraz organizacjami, działającymi we wszystkich 

sektorach społeczności katolickiej w Stanach Zjednoczonych i Rzymie, w celu 

doskonalenia oraz wdrażania optymalnych praktyk w zakresie zarządzania i 
przywództwa, aby możliwe było ukształtowanie kultury 

współodpowiedzialnego, służebnego przywództwa na rzecz  

zdrowego i rozwijającego się Kościoła w Stanach Zjednoczonych. 

415 Michigan Ave NE, Suite 275 

Washington, DC 20017 | 202.635.5820  

info@leadershiproundtable.org 

leadershiproundtable.org 
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