
 

 

Małe Vademecum Konsultacji synodalnych w parafiach 

 

Konsultacje w parafiach odbywają się w 3 etapach: 

 

I. Pierwszy etap – Celebracja Słowa Bożego 

 

a) Do konsultacji parafialnej należy zaprosić Parafialną Radę Duszpasterską 

oraz wszystkich chętnych – nie tylko tych zaangażowanych w pracę 
formacyjną i duszpasterską w parafii. Zaproszenie w formie otwartej należy 
wystosować w ramach ogłoszeń parafialnych, zamieścić w gazetce 

parafialnej, na stronie internetowej, etc. Wskazane jest również skierowanie 
bezpośredniego – osobistego zaproszenia, szczególnie do osób mniej 

związanych z parafią (osoby niepraktykujące, migranci, ubodzy, etc.). Pomocą 
w tym niech posłużą koordynatorzy parafialni, członkowie Rady Parafialnej, 
przedstawiciele grup i wspólnot religijnych. Pamiętajmy, że pragnieniem 

papieża Franciszka jest to, by wysłuchać jak najszersze grono osób.  
b) Celebracja odbywa się według konspektu. Podczas tego spotkania  

zaakcentowania wymaga:  

- zgromadzenie się w imię Chrystusa – jako Kościół; 
- wezwanie Ducha Świętego, który pozwala Kościołowi odczytywać wolę 
Bożą; 
- słuchanie Słowa Bożego – konsultacja synodalna, to przede wszystkim 

słuchanie Boga, który działa również przez człowieka. 
c) Uczestnicy spotkania dzielą się na mniejsze grupy (6-8 osób), w których 

odbędzie się drugi etap konsultacji. Ważne jest „zróżnicowanie” członków 
poszczególnych grup, aby stanowiły one swoistą reprezentację wszystkich 

uczestników.   

d) Podczas Celebracji uczestnicy otrzymują Materiały do pracy osobistej 
w parafii.  

 

  



II. Drugi etap – konsultacja w „małych grupach” 

 

a) Spotkania w „małych grupach” odbywają się po ok. 2 tygodniach od 
Celebracji Słowa Bożego. Ten czas jest potrzebny, aby uczestnicy 
konsultacji mogli podjąć osobistą refleksję nad zadanymi tematami. 
Osobista refleksja powinna być połączona z rozmowami w swoim 

środowisku życia i pracy.  
b) Przy osobistej refleksji ważne jest wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty 

chce nam powiedzieć przez nasze osobiste doświadczenia. Nie chodzi tu 
o wyszukiwanie samych problemów i nieprawidłowości (często widzianych 
w sposób subiektywny), ale o pozwolenie Duchowi Świętemu na 
zainspirowanie nas do odnajdywania dróg pozwalających w pełniejszy 
sposób „podążać razem” jako Kościół Chrystusowy. 

c) Ten etap pracy nie musi ograniczać się tylko do jednego spotkania dla 
każdej „małej grupy”. Stosownie do możliwości danej wspólnoty, 
konsultacja może zostać podzielona na 2-3 oddzielne spotkania. 

(W dodatku zamieszczone są teksty Pisma Świętego do wykorzystania 
podczas kolejnych spotkań). 

d) Spotkanie przebiega według zaproponowanego konspektu: zapalenie 

świecy symbolizującej Paschał – znak Chrystusa zmartwychwstałego; 
słuchanie Słowa Bożego; rozmowa. 

e) Prowadzący spotkanie, powinien przypomnieć, że gromadzimy się jako 
wspólnota Kościoła i to, czym dzielimy się, nie powinno wynikać tylko 

z patrzenia przez swój własny pryzmat, ale ma zawierać w sobie 
prawdziwą troskę o Kościół. Dlatego ważne jest by mieć oczy i uszy 
szeroko otwarte i starać się widzieć zaproponowane tematy szerzej. To 
spotkanie, to przede wszystkim przestrzeń do wzajemnego słuchania 
siebie, dzielenia się swoimi doświadczeniami, ale istotne w tym jest 

poszukiwanie tego, co Duch Święty przez to wszystko chce nam 
powiedzieć.  

f) Konsultacja przebiega w zasadniczych dwóch rundach: w pierwszej – 

każdy wypowiada się na zadane tematy (zaproponowanych jest 

10 tematów). Nie ma tu dyskusji, uczestnicy w skupieniu słuchają siebie 
nawzajem i zwracają uwagę na to, jak Duch Święty działa w nich samych, 
w osobie mówiącej i w całej grupie. Moderator (prowadzący spotkanie) 
zapowiada tylko w sposób ogólny temat, uczestnicy dzielą się własnymi 
refleksjami (szczegółowe pytania uczestnicy otrzymali wcześniej 
w Materiałach do pracy osobistej). W drugiej rundzie uczestnicy dzielą się 
tym, co najbardziej uderzyło ich w pierwszej rundzie. Może się tu pojawić 
dialog, przy zachowaniu duchowej uważności. 

g) Po zakończeniu części dyskusyjnej uczestnicy powinni podsumować 
spotkanie i spisać refleksje (według 10 tematów konsultacyjnych), które 
zostaną zaprezentowane parafialnej grupie synodalnej przez wybranego 
reprezentanta grupy podczas trzeciej fazy. Warto zwrócić uwagę na 



pojawiające się, nawet jednostkowe, ale oryginalne i ciekawe 

spostrzeżenia. 
h) Na co powinien zwrócić uwagę moderator spotkania: 

- należy dać możliwość wypowiedzenia się każdemu uczestnikowi; 
- bardziej chodzi o dzielenie się swoimi doświadczeniami, niż 
dyskutowanie z opiniami innych uczestników; 
- nie należy oceniać wypowiedzi. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi; 
- chodzi o wysłuchanie, wzajemne zobaczenie doświadczeń i przeżyć 
innych, nie chodzi o opinie, czy poglądy 

 

III. Trzeci etap – spotkanie będące dzieleniem się owocami pracy 
w grupach. 

 

a) W spotkaniu uczestniczą wszyscy, którzy brali udział w drugim etapie 
konsultacji. 

b) Spotkanie odbywa się w sali parafialnej lub kościele; przebiega według 
załączonego konspektu (podobnie jak spotkania w „małych grupach”): 
zapalenie świecy symbolizującej Paschał – znak Chrystusa 

zmartwychwstałego; słuchanie Słowa Bożego; rozmowa. 
c) Rozmowa odbywa się w zasadniczych dwóch rundach: w pierwszej – 

przedstawiciel każdej „małej grupy” dzieli się owocami pracy zebranymi 

podczas spotkań w grupie. Nie ma tu dyskusji, uczestnicy w skupieniu 

słuchają siebie nawzajem. Prowadzący spotkanie zapowiada tylko w sposób 
ogólny temat, uczestnicy dzielą się owocami pracy. W drugiej rundzie 

następuje dialog, w którym uczestnicy spotkania dzielą się własnymi 
doświadczeniami pracy synodalnej, refleksjami pojawiającymi się przy 
słuchaniu innych.  

d) Po zakończeniu części dyskusyjnej uczestnicy powinni podsumować 
spotkanie. Spisywane są refleksje, które posłużą do sporządzenia syntezy 
parafialnej.  

e) Syntezę parafialną przygotowują koordynatorzy parafialni wraz 
z Proboszczem parafii. Syntezę należy przesłać do 31 stycznia 2022 r. na 
adres: synod.siedlce@gmail.com  
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