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DOBRE PRAKTYKI UŻYTKOWANIA 

SZYBKIE PORADY W ZAKRESIE TWORZENIA ORYGINALNYCH TREŚCI  

JAK RADZIĆ SOBIE Z NEGATYWNYM ZAANGAŻOWANIEM 

WYKORZYSTYWANIE GŁÓWNYCH TEMATÓW SYNODU 21-23  
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Niniejszy pakiet narzędzi może być wykorzystywany 
jako szablonowy punkt odniesienia dla tworzenia 
cyfrowych zasobów do różnych celów. 
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Nasz Papież Franciszek zaprosił Kościół katolicki do  rozpoczęcia wspólnej podróży. Poprzez 

słuchanie i rozeznawanie za pośrednictwem Ducha Świętego, cały Lud Boży zostanie wezwany 

do zapewnienia swojego wkładu w proces, dzięki któremu Kościół pogłębia zrozumienie swojej 

misji i spogląda w przyszłość. 

Procesem pozwalającym Kościołowi rozpocząć  tę ważną pracę jest Synod, który jest czymś 

znacznie więcej niż tylko zgromadzeniem biskupów rozważających daną kwestię i 

doradzających Papieżowi. Synod jest drogą rozeznawania, podczas której lud Boży zostaje 

wezwany do modlitwy i refleksji nad wolą Ducha Świętego dla Kościoła.  Ponadto, poprzez 

nasze słuchanie i dzielenie się  doświadczeniami będziemy starać się zrozumieć, jaka jest wola 

Ducha Świętego dla omawianego tematu – a zatem dla Kościoła. 

Takim tematem dla Zwyczajnego Synodu Biskupów 2023 jest synodalność. Prostymi słowami, 

synodalność to rozeznanie, w jaki sposób Duch Święty przenika przez Ciało Chrystusa i podąża wraz 

z nim, abyśmy mogli w dalszym ciągu wypełniać naszą misję ewangelizacji na całym świecie. 

#KościółSłuchający  
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Zaczynając od października 2021 roku, proces synodalny zostanie zainicjowany przez diecezje na 

całym świecie w zakresie fazy słuchania, która „zintegruje Proces Synodalny z życiem lokalnego 

Kościoła w kreatywny sposób, promując i pogłębiając komunię, pełniejsze uczestnictwo oraz 

bardziej owocną realizację naszej misji”. 

Niniejsza faza diecezjalna umożliwi parafiom, diecezjom oraz konferencjom biskupim wspólne 

doświadczanie naszej synodalnej podróży oraz wdrożenie tego procesu do życia lokalnych wspólnot. Aby 

można było to zrealizować w skuteczny sposób, kluczowa jest częsta i otwarta komunikacja na 

odpowiednim poziomie. 

W naszym coraz bardziej cyfrowym świecie, a także ze względu na wyzwania  związane z pandemią 

COVID-19, jakie wielu z nas wciąż napotyka, wykorzystanie mediów cyfrowych i społecznościowych  

będzie miało ogromne znaczenie dla zapewnienia Ludowi Bożemu właściwego miejsce przy stole 

naszych dyskusji. 

Ze względu na fakt, iż słuchanie jest jednym z dwóch kluczowych filarów procesu synodalnego, 

efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych stwarza nowe możliwości pozwalające 

Ludowi Bożemu uczestniczyć w naszej podróży rozeznawania. Media społecznościowe zapewniają  

nam unikalną zdolność zaprezentowania światu przykładu tego, co to znaczy być „Kościołem 

słuchającym”. Efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych może stanowić przykład 

praktyki synodalnej. Właśnie z takim nastawieniem przygotowywaliśmy niniejszy pakiet  

najlepszych praktyk i materiałów w zakresie mediów cyfrowych. Narzędzia te nie zostały 

opracowane wyłącznie w celu podniesienia świadomości i promowania Synodu, ale również po to, 

aby wspierać autentyczne momenty spotkania, dzięki którym poprzez dzielenie się 

doświadczeniami oraz poprzez wzajemne rozeznanie, społeczności lokalne mogą odkryć taką drogę 

synodalną, która najlepiej pasuje do ich lokalnego kontekstu. 

Zapraszamy oraz zachęcamy do korzystania z zasobów zawartych w niniejszym pakiecie narzędzi, 

które mogą wspierać i inspirować Twoją pracę na rzecz naszej wspólnej  podróży przez proces 

synodalny. Mamy nadzieję i modlimy się, aby te zasoby pomogły wam rozpalić refleksję i dialog 

we wszystkich formach komunikacji społecznej. Pamiętaj proszę, że będziemy wspierać Cię 

modlitwą i że będziemy towarzyszyć Ci w trakcie realizacji niniejszego procesu. 
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Powód opracowania 

szablonów 

 

 
• Wiemy, że jesteście bardzo zajęci i dlatego też chcemy pomóc, zapewniając kilka 

„gotowych do użycia” szablonów, które można po prostu opublikować w mediach 

społecznościowych lub na innych platformach. Stanowi to bardzo łatwy sposób na 

publikowanie treści. 

 

• Chcemy, aby WSZYSCY uczestniczyli w tym Synodzie. Wasze uczestnictwo jest 

niezwykle ważne i konieczne. Cały Kościół  zostaje wezwany na Synod. 

 

• Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że na tym Synodzie cały Kościół chce podążać 

razem. Poprzez korzystanie z niniejszych szablonów, pracujemy i podążamy 

razem, aby rozpowszechniać kluczowy temat: Ku Kościołowi synodalnemu: 

komunia, uczestnictwo, misja. 

 

 

 

 



 

 

 

“Właśnie droga synodalności  

jest drogą, której Bóg  

oczekuje od Kościoła  

trzeciego tysiąclecia” 

 

Papież Franciszek 

komunia |  uczestnictwo | misja  

Ku Kościołowi Synodalnemu:  
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• Synod to podróż pozwalająca każdemu na 

wyrażenie swoich doświadczeń, uczuć i myśli. Głos 

Kościoła składa się z wielu różnych głosów, a Synod 

jest czasem łaski, w trakcie którego jednolitym i 

spójnym przesłaniem jest różnorodność oraz  

pluralizm. Dlatego też, potrzebujemy również 

Twojego głosu. Prezentując niniejsze  szablony, 

zachęcamy do korzystania z nich i  do bycia 

kreatywnym w zakresie udostępnianych treści. 

 

• Udostępniamy kilka wstępnych próbek i 

zapraszamy do ich wykorzystania. Ponadto, 

zachęcamy do tworzenia nowych  treści, w oparciu 

o Twoje konkretne potrzeby. Postaraj się być 

kreatywnym twórcą i dziel się swoimi 

doświadczeniami na temat tego, jak można stać się 

częścią niniejszego synodalnego procesu. Chcemy 

CIĘ USŁYSZEĆ! Dla gromadzenia i udostępniania 

różnych głosów, uprzejmie prosimy o używanie 

następujących hashtagów: #synod #listeningchurch 

(#kościółsłuchający). 



  

 

 

 

 

 

 

 

Dzielimy się dzisiaj z wami kilkoma 

próbkami, a w nadchodzących tygodniach  

zamierzamy udostępnić jeszcze więcej 

takich materiałów. Bądźcie na bieżąco i 

czekajcie na kolejne szablony! 

Zachęcamy do stworzenia kalendarza publikacji, abyście 

wiedzieli z wyprzedzeniem, kiedy i gdzie opublikować 

niniejsze szablony. Patrząc na kalendarz miesięczny 

można bardzo łatwo planować użycie poszczególnych 

szablonów w kolejnych tygodniach. Jeśli z góry wiecie  

że w konkretny dzień tygodnia będzie więcej interakcji 

na waszych platformach, to właśnie w taki dzień należy 

opublikować te szablony. Ma to na celu generowanie jak 

największej interakcji, co doprowadzi do 

powszechniejszego uczestnictwa. 

Zapraszamy do korzystania z nich, a także do dzielenia się 

swoimi doświadczeniami i historiami. Nie wstydź się 

opowiedzieć o tym, jak Twoja parafia lub społeczność 

podąża i uczestniczy w tym synodzie. Dzięki temu, możecie 

pomóc innym parafiom / diecezjom / społecznościom w  

uczestnictwie i zaangażowaniu się. 

DOBRE PRAKTYKI SŁUŻĄCE 

MAKSYMALNEMU 
WYKORZYSTANIU NINIEJSZYCH 

MATERIAŁÓW 
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#ListeningChurch 

Wszyscy musimy się czegoś nauczyć podczas podążania razem . Jeśli masz 

takie możliwości, to pomóż  nam w zachęcaniu do prawdziwego dialogu w 

lokalnych społecznościach za pośrednictwem swoich platform.  Czy masz 

swój podcast? A może kanał na YouTube? Newsletter? Bloga? Zainspiruj się 

dzięki niniejszym szablonom i podziel się tą piękną nowiną ze wszystkimi. 

Bądź kreatywny! 

Wszyscy zostajemy wezwani do życia synodem w naszych lokalnych 

społecznościach. Serdecznie zapraszamy nie tylko do rozmowy o synodzie, ale 

także do odkrywania Kościoła synodalnego w lokalnych społecznościach. Ponadto, 

zachęcamy do korzystania z platform mediów społecznościowych w celu tworzenia 

społeczności synodalnych. 

#KościółSłuchający 



  

 

a. Czy należy podzielić się tematem niniejszego synodu? 

b. Czy należy zaprosić wszystkich ludzi do uczestnictwa w Synodzie? 

c. Czy należy podzielić się tym, „dlaczego” jest tak ważne, aby usłyszeć 

również ich głosy? 

d. Czy należy podzielić się tym, co Papież Franciszek powiedział o Synodzie?  
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Szybkie porady w zakresie  
tworzenia oryginalnych treści 

Pamiętaj o swoich odbiorcach (kim są? jakie są ich potrzeby? ) 

Pamiętaj o swoim przekazie - co chcesz powiedzieć? 

Opowiedz swoją historię! Nie ma lepszego sposobu na poruszenie ludzkich serc 

niż podzielenie się prawdziwą, szczerą, bardzo skromną historią. Musimy słuchać 

tych historii, aby uczyć się, rozwijać, pomagać sobie nawzajem i podążać razem 

w kierunku realizacji tej misji naszego życia”. 

Jeśli jeszcze jej nie masz , to stwórz platformę dla swojej społeczności! Może stać 

się to miejscem, w którym mogą czuć się bezpiecznie, dzieląc się swoimi 

przemyśleniami, pytaniami lub komentarzami na temat niniejszego Synodu. 

Pamiętaj, jesteśmy tutaj, żeby najpierw wysłuchać, abyśmy następnie mogli 

podążać razem. Ta nowa platforma będzie teraz Twoją przestrzenią do tworzenia 

nowych i oryginalnych treści. 
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Jak radzić sobie z  
negatywnym zaangażowaniem 
 

Jak wszyscy wiemy, w cyfrowym świecie wiele osób może  zostawiać negatywne komentarze 

do niektórych postów. Niemniej jednak, jako chrześcijanie dysponujemy doskonałym 

przykładem (Jezusa Chrystusa) tego, jak traktować i kochać się nawzajem, bez względu na 

to, skąd pochodzimy. Jeśli otrzymasz negatywne komentarze na swojej platformie 

społecznościowej to po prostu nie panikuj i skorzystaj z tej okazji, aby zastanowić się, co 

Bóg chciałby, abyśmy odpowiedzieli. Nasze odpowiedzi zawsze powinny opierać się  na 

naszej wierze. 



 
 

 

 

   
 
  WSTRZYMAJ SIĘ CHWILĘ I WEŹ GŁĘBOKI ODDECH 

POMÓDL SIĘ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie spiesz się z odpowiedzią i uzyskaj  

drugą opinię na temat swojego przekazu  

 Odpowiedz na komentarz, jeśli istnieje  

możliwość kontynuowania dialogu 

Pamiętaj, że w swojej odpowiedzi  

reprezentujesz ciało Chrystusa 

Bądź szczery i wypowiadaj się jasno 

Wejdź w bezpośrednią interakcję z osobą,  

która napisała komentarz 

 Bądź dostępny 

Rozważ i oceń swój lokalny kontekst 

Względy dotyczące odpowiadania  

na negatywne komentarze: 

Aby zachęcić do wzajemnego słuchania siebie nawzajem,  

rozsądnym wyborem jest nie usuwanie  

żadnych komentarzy, ani nie kłócenie się z innymi 

Nie traktuj żadnych komentarzy osobiście 

Wszyscy robimy co w naszej mocy 



   

 

Pakiet Narzędzi ZAINSPIRUJ SIĘ 
BĄDŹ KREATYWNY 

G
ŁÓ

W
N

E TEM
A

TY
 M

O
G

Ą
 STA

N
O

W
IĆ

 P
R

ZY
D

A
TN

E P
U

N
K

TY W
Y

JŚC
IA

 P
O

D
C

ZA
S R

O
ZW

IJA
N

IA
 M

ED
IÓ

W
 SP

O
ŁEC

ZN
O

ŚC
IO

W
Y

C
H

 W
 LO

K
A

LN
Y

M
 K

O
N

TEK
ŚC

IE, A
 P

O
N

A
D

TO
 M

O
G

Ą
 P

O
ZW

O
LIĆ

 LEP
IEJ ZA

A
N

G
A

ŻO
W

A
Ć

  SP
O

ŁEC
ZN

O
ŚĆ

 W
 P

R
O

C
ES SY

N
O

D
A

LN
Y

. 

Główne Tematy 

 
Poniżej przedstawione zostały niektóre z głównych kwestii i 
tematów, które są wyszczególnione w Vademecum oraz 
Dokumencie Przygotowawczym do procesu synodalnego. 
Niniejsze główne tematy mogą stanowić przydatne punkty  
wyjścia podczas rozwijania mediów społecznościowych w 
lokalnym kontekście, a ponadto mogą pozwolić lepiej 
zaangażować daną społeczność w proces synodalny. 



  

 

Towarzysze Podróży (Dokument przygotowawczy nr 1,   

9, 20; Vademecum nr 1.3, 1.4, 5.3) 

Prawdziwie synodalny Kościół podąża razem, ramię w 

ramię, tą samą drogą ku odnowie w Duchu Świętym i dla 

dobra wszystkich ludzi. 

Podążanie razem wymaga wielkiego zaangażowania 

w zakresie wsłuchiwania  się w głosy wszystkich  tych, 

którzy tworzą Lud Boży, w szczególności osób 

marginalizowanych, a także  otwartości na 

rozeznawanie drogi, która proroczo odnawia i krzepi. 

Słuchanie (Dokument przygotowawczy nr 26, 30; 

Vademecum nr 1.5, 5.3) 

Proces synodalny wymaga, abyśmy jako Lud Boży 

wsłuchiwali się z otwartym sercem i otwartym 

umysłem gdzie wzywa nas Duch Święty, a także 

rozeznali, kogo powinniśmy wysłuchać i jakie kroki 

należy podjąć, aby pełniej realizować misję naszego 

życia. 

“Na drodze 

synodalnej 

najważniejszy jest 

proces, pon ieważ 

sam w sobie jest  

już  rezultatem .”  

Aktywna synodalność jest możliwa wyłącznie poprzez 

stosowanie podejścia Kościoła słuchającego, 

otwartego na zgromadzenia i refleksję nad przeżytymi 

doświadczeniami wszystkich jego członków, włączając  

tworzenie przestrzeni dla tych osób, które są często 

wykluczane i odrzucane: kobiety, młodzież, ofiary 

wykorzystywania seksualnego, ubodzy i bezbronni. 

MONS. LUIS MARIN DE SAN MARTIN 
 



  

 

Zabieranie Głosu (Dokument przygotowawczy nr 30; 

Vademecum nr 2.3, 5.3) 

Dialog synodalny skupia się na otwartym i szczerym 

wkładzie całego Ludu Bożego. Zarówno w zakresie 

zabierania głosu, jak i słuchania, konieczne jest 

głębokie poczucie odwagi i otwartości, aby przyjąć 

wszystko to, co przyniesie nam Duch Święty. 

Odwaga musi również stanowić fundament procesu, 

za pomocą którego Lud Boży rozeznaje i prowadzi 

dialog w kierunku przejrzystości, przyjmując wszelki 

wkład i współpracując w celu objawienia prawdy 

Ducha Świętego. 
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Celebrowanie (Dokument przygotowawczy nr 30, 

Vademecum 5.3) 

Podążanie razem jest możliwe tylko wtedy, gdy 

opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa 

Bożego i sprawowaniu Eucharystii. 

Kościół synodalny rozeznaje, w jaki sposób 

modlitwa i celebracja liturgiczna inspiruje i 

wzmacnia aktywny udział wspólnoty w naszej 

wspólnej misji. 

 



 

 

 

 

 

 

Prowadzenie Dialogu w Kościele i Społeczeństwie  

(Dokument przygotowawczy nr 23, 28, 29, 30; Vademecum nr 5.3) 

Proces synodalny składa się z zaproszenia i doświadczenia 

spotkania z większą wspólnotą Ludu Bożego, zachęcając 

do dialogu z osobami spoza wspólnoty naszej wiary i 

kultury, z osobami o różnych tradycjach religijnych, a także 

z całą rodziną ludzką, aby promować rozwój dobra we 

wszystkich ludziach. 

Wezwanie do „podążania razem” zachęca nas do 

nawiązania relacji słuchania oraz dialogu, które angażują 

wspólne i różne rzeczywistości, doświadczenia cierpienia 

oraz radości, aby możliwe było promowanie współpracy  i 

wspieranie dzieła Ducha Świętego. 
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Współodpowiedzialni w Misji  
(Dokument przygotowawczy nr 20, 27, 30; Vademecum nr 5.3) 
 

Proces synodalny wzywa każdego członka Ludu 

Bożego do równego uczestniczenia i brania 

odpowiedzialności za metodę słuchania oraz  dialogu, 

do czego wzywa nas Duch Święty. W celu realizacji 

misji Kościoła, konieczne jest uczestnictwo każdego 

wiernego. 

 

Podobnie jak Jezus wzywał swoich apostołów i tłumy 

do ich misji, tak też każdy wierny jest zaproszony do 

życia w synodalności, która wsłuchuje się w 

potrzeby wspólnoty i odważnie angażuje się w dzieło 

Ducha Świętego na całym świecie. 



 

Władza i Uczestnictwo (Dokument 

przygotowawczy nr 1, 30; Vademecum nr 5.3) 

• Synod wzywa Lud Boży, w całej jego 

różnorodności, do podążania razem ku 

realizacji wspólnej misji dawania świadectwa 

miłości Boga obecnej na całym świecie. 

 

• Kościół synodalny rozpoznaje wezwanie Boga 

do promowania współodpowiedzialności w 

realizacji naszej misji. Lud Boży musi 

wspólnie przeanalizować, w jaki sposób 

sprawowana jest władza w Kościele i jakie 

praktyki pracy zespołowej można wdrożyć, 

aby lepiej wspierać jedność różnych ludzi 

wiary. 

 

 

 

Ekumenizm (Dokument przygotowawczy  

nr 29, 30; Vademecum nr 5.3) 

Gdy podążamy razem po naszej 

synodalnej drodze, owoce dialogu z 

naszymi braćmi i siostrami różnych 

wyznań chrześcijańskich, a także między 

nimi, mogą pomóc nam dostrzec Ducha 

Świętego działającego na świecie . 

Kościół słuchający jest otwarty i zaprasza 

do współpracy osoby z różnych wyznań 

chrześcijańskich, gdy podążamy razem ku 

jedności w różnorodności. 

 
 



  

 

Rozeznawanie i Podejmowanie Decyzji (Dokument 

przygotowawczy nr 26, 30; Vademecum nr 2.3, 5.3) 

• Ścieżka synodalna to nie tylko słuchanie, ale 

także rozeznanie, które zachęca nas do 

„ponownego przeczytania” doświadczeń 

wyniesionych z naszego słuchania, aby możliwe 

było objawienie radości, wyzwań, spostrzeżeń i 

możliwości. 

• Podążanie razem wzywa Kościół do uwolnienia 

się z postawy samozadowolenia i do otwartości 

na słuchanie, rozeznawanie oraz dialog ze 

wspólnotą, aby możliwe było osiągnięcie 

konsensusu, którego źródłem jest Duch Święty i 

który ukierunkowuje Lud Boży na naszą misję. 

Ku Kościołowi Synodalnemu : 
komunia |  uczestnictwo |  misja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Synodalność stanowi wezwanie od 

Boga dla Kościoła 3-tysiąclecia...  

Jest to zmiana kultury i ruch w 

kierunku protagonizmu całego  

Ludu Bożego.” 
Formowanie się do Synodalności (Dokument 

przygotowawczy nr 25, 30; Vademecum nr 1.2, 5.3) 

• Synodalność należy przeżywać i dostosowywać 

do kontekstu lokalnego, który angażuje 

wszystkich w zakresie bycia Kościołem 

prowadzonym przez Ducha Świętego i 

reagującym na realia świata, w którym istnieje. 

• Droga synodalna jest drogą zakorzenioną w 

Tradycji, po której prowadzi nas Ewangelia i  

wymagającą równego uczestnictwa wszystkich 

członków Ludu Bożego, którzy realizują misję 

Kościoła, aby razem słuchali i rozeznawali 

działanie Ducha Świętego na świecie. 

Siostra  

Nathalie Becquart 

WYKORZYSTYWANIE GŁÓWNYCH TEMATÓW SYNODU 21-23 
 W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 



 

Kardynał Mario Grech 
Sekretarz Generalny  

Synodu Biskupów 

 

„Mam nadzieję, że 
doświadczymy rozwoju 

prawdziwej drogi 
synodalnej” 

 



 
  

ZAI NSPI RUJ SI Ę  

BĄ DŹ KR E AT YWN Y  

 

 
Pakiet Narzędzi 

 
Elementy do kompozycji 
 

Czcionki
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Na Rzecz Komunikacji 
Synodalnej 

Pakiet Narzędzi ZAINSPIRUJ SIĘ 
BĄDŹ KREATYWNY  
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