
Pytania II Etapu
20 grudnia, 2021 przez Wiesław Kamiński

Przedstawiamy kolejne pytania opracowane przez naszą Grupę Roboczą do pracy
podczas II Etapu konsultacji diecezjalnych 16 Synodu Powszechnego Kościoła w
Archidiecezji Łódzkiej. Są one pogrupowane tematycznie tak, aby można było
przeprowadzić minimalnie cztery spotkania w grupach synodalnych – przynajmniej
jedno w miesiącu.

Mamy nadzieję, że odpowiedź na zamieszczone pytania przyczyni się nie tylko do
podjęcia refleksji dotyczącej życia chrześcijańskiego w Kościele, ale także będzie
inspiracją do konkretnych działań.

Bardzo prosimy, aby wszystkie cztery spotkania zakończyły się jedną wspólną syntezą,
którą należy przesłać na adres synod2021@archidiecezja.lodz.pl najpóźniej do 30
kwietnia 2022r.

I. Jak rozumiesz swoje miejsce w Kościele?
1. TOWARZYSZENIE PODRÓŻY
W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, ramię w ramię.

Kiedy mówimy „nasz Kościół”, to kogo mamy na myśli?Kto w naszym Kościele „podąża
razem”? Kto oczekuje, aby bardziej ku niemu wyjść i zaprosić go do wspólnej drogi
wiary? Jakie osoby lub grupy są zaniedbane i nie objęte troską o to, by iść razem drogą
wiary i stanowić jedną wspólnotę Kościoła?

2. SŁUCHANIE
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Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń.

Czy umiemy słuchać siebie nawzajem w naszym Kościele? Czyj głos jest pomijany lub za
mało słyszany? Z jakiego powodu? Czy potrafimy określić uprzedzenia i stereotypy,
które utrudniają nam słuchanie innych?Czy z otwartym umysłem i sercem umiemy
wsłuchiwać się w poglądy inne niż nasze;także osóbspoza wspólnoty Kościoła?

3. ZABIERANIE GŁOSU
Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i zaufaniem, to znaczy łącząc wolność,
prawdę i miłość.

Czy w Kościele nasz/mój głos ma znaczenie i czy znajdujemy przestrzeń do wypowiedzi
i bycia wysłuchanym? Czy czujemy, że przemawiający w naszym imieniu faktycznie
reprezentują także nas? Jaki mamy na to realny wpływ?

II. Do czego prowadzi mnie udział w
liturgii?
4. CELEBROWANIE
„Wspólna droga” jest możliwa tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu
Słowa Bożego i sprawowaniu Eucharystii.

Czy liturgiczne celebracje i doświadczenie wspólnotowej modlitwy w naszym Kościele
mają realny wpływ na moją/naszą praktykę codziennego życia: decyzje, wybory,
inspiracje? Czy czujemy się zaproszeni do czynnego (praktycznego) zaangażowania w
liturgię,czy też pozostawia nam się rolę „widza”? Czy sami pielęgnujemy w sobie
pragnienie zaangażowania? Czy przeżywanie liturgii umacnia i motywuje mnie/nas do
podjęcia misji ewangelizacji?

5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ
WSPÓLNEJ MISJI
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego
członkowie.

Czy mamy świadomość, że jako ochrzczeni wszyscy jesteśmy powołani do misji
ewangelizowania? Co nas hamuje w podejmowaniu tej misji i wspieraniu w niej innych:



w nas samych, w środowisku życia, we współczesnej kulturze?

III. Jak radzimy sobie z konfliktami i
podziałami?
6. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także wzajemne zrozumienie.

W jaki sposób w naszym Kościele rozwiązywane są konflikty i trudności wynikające z
różnicy poglądów, dążeń, oczekiwań? Czy dialog jest naszym sposobem wychodzenia z
tych problemów?Jak w tym kontekście wygląda współpraca różnych instytucji,
organizacji i ruchów kościelnych? Czy umiemy uczyć się form dialogu od instytucji
niekościelnych?Czy dialog jest również przestrzenią naszego spotkania z wyznawcami
innych religii i zniewierzącymi?

7. EKUMENIZM
Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi przez jeden chrzest,
zajmuje szczególne miejsce na drodze synodalnej.

Jakie relacje utrzymujemy z naszymi siostrami i braćmi innych wyznań chrześcijańskich?
Jakich obszarów one dotyczą? Jakie są owoce tych wzajemnych relacji a jakie bywają
trudności?

IV.Jak rozumiem swój udział w
podejmowaniu decyzji i
odpowiedzialności w Kościele?
8. WŁADZA I UCZESTNICTWO
Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym.

Kto w naszym Kościele podejmuje decyzje i czego one dotyczą? Czy jest to wyłącznie
forma indywidualnego przewodniczenia czy jest też w tym wymiar wspólnotowy?Czy
istnieje współpraca zespołowa i czy w tym kontekście promowane jest zaangażowanie
świeckich, np. w radach duszpasterskich i ekonomicznych, w kierowaniu wspólnotami?



Czy jesteśmy gotowi podjąć się współodpowiedzialności za podejmowane decyzje i
działania?

9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
Na drodze synodalnej podejmujemy decyzje poprzez rozeznawanie tego, co Duch Święty
mówi przez całą naszą wspólnotę.

Jak rozumiemy to, że Kościół jest hierarchiczny a nie demokratyczny? Czy w tak
zorganizowanym Kościele widzimy miejsce dla wspólnego rozeznawania i
podejmowania decyzji całego ludu Bożego wraz z pasterzami? Jak możemy wzrastać we
wspólnotowym rozeznawaniu duchowym?

10. FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI
Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się.

Jak formowane są osoby, zwłaszcza te, które pełnią odpowiedzialne funkcje we
wspólnocie chrześcijańskiej, aby były bardziej zdolne do słuchania i dialogu,
rozeznawania? Czy mamy świadomość odpowiedzialności za własną nieustanną
formację do odpowiedzialności i misji ewangelizacyjnej w Kościele?
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