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M O D L I T WA  S Y N O D A L N A
„ADSUMUS SANCTE SPIRITUS”

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków .

Amen .
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I N F O R M A C J E  O  F O R M U L E  I  P R Z E B I E G U 
SYNODU BISKUPÓW X 2021 – X 2023

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” – to temat 
XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego przez 
papieża Franciszka, który został zainaugurowany w Rzymie 9-10 października, a we 
wszystkich diecezjach na świecie – 17 października. Po raz pierwszy obejmuje on 
trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie na dwa lata od 
października 2021 r. do października 2023 r.

„Poszczególne fazy procesu synodalnego sprawią, że możliwe będzie rzeczywiste 
wysłuchanie Ludu Bożego i zagwarantowany będzie udział wszystkich w procesie 
synodalnym. Nie jest to jedynie wydarzenie, ale proces, w którym uczestniczą, 
współdziałając, Lud Boży, kolegium biskupów i Biskup Rzymu, każdy wedle swej 
funkcji” – wyjaśnia Sekretariat Synodu Biskupów. Aby ten proces ułatwić, Sekretariat 
opublikował Dokument Przygotowawczy oraz Vademecum („oficjalny podręcznik 
słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych”).

Cel
Jaki cel przyświeca procesowi synodalnemu? „Wsłuchanie się jako cały Lud 

Boży w to, co Duch Święty mówi do Kościoła” – wskazuje Vademecum.
Sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech podkreśla, że papież 

Franciszek w konstytucji apostolskiej z 2018 r. „Episcopalis communio” przekształcił 
Synod Biskupów z (trwającego kilka tygodni) wydarzenia w (trwający kilka lat) proces. 
Nadszedł bowiem „czas na szerszy udział Ludu Bożego w procesie decyzyjnym, który 
dotyczy całego Kościoła i wszystkich w Kościele”. Cechą charakterystyczną tego 
Ludu jest „sensus fidei” – nadprzyrodzony zmysł wiary, który czyni go nieomylnym 
w wierze .

– Jest to tradycyjny punkt doktryny, który przewija się przez całe życie Kościoła: 
„wszyscy wierni nie mogą mylić się w wierze” dzięki sile światła pochodzącego od 
Ducha Świętego, otrzymanego w chrzcie świętym. Sobór Watykański II mówi, że 
Lud Boży uczestniczy w funkcji prorockiej Chrystusa. Dlatego należy tego Ludu 
słuchać, a aby go słuchać, należy udać się tam, gdzie on żyje, do Kościołów lokalnych 
– zaznacza kard. Grech.

Przypomina, że „synodalność była typową praktyką Kościoła pierwszego 
tysiąclecia, kontynuowaną w Kościele wschodnim”. Natomiast współcześnie 
w Kościele katolickim „synodalność pojawia się jako ukoronowanie długiego 
procesu rozwoju doktrynalnego, który doprowadził do wyjaśnienia prymatu 
Piotrowego podczas Soboru Watykańskiego I, kolegialności biskupów podczas 
Soboru Watykańskiego II, a dziś synodalności jako sposobu uczestniczenia wszystkich 
w drodze Kościoła – za sprawą postępującej recepcji eklezjologii soborowej” – 
tłumaczy kard. Grech.
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Podkreśla, że „synodalność jest formą komunii Kościoła – Ludu Bożego”, która 
nie może „wyrażać się inaczej, jak w uczestnictwie wszystkich w życiu Kościoła, 
każdego według charakterystycznych dla niego możliwości i funkcji”. Proces 
synodalny dobrze to wszystko pokazuje – zaznacza sekretarz generalny Synodu 
Biskupów. Tłumaczy jednocześnie, że „zgromadzenie synodalne to nie parlament”. 
Dlatego choć proces decyzyjny zaczyna się od wysłuchania Ludu Bożego („ponieważ 
tylko w ten sposób możemy zrozumieć dokąd i w jaki sposób Duch Święty chce 
prowadzić Kościół”), to funkcja rozeznawania należy do biskupów, z racji posługi, 
którą sprawują w Kościele.

Również Dokument Przygotowawczy z mocą podkreśla, że „konsultacja 
Ludu Bożego nie oznacza przyjęcia w łonie Kościoła dynamiki demokracji opartej 
na zasadzie większości, ponieważ u podstaw uczestnictwa w każdym procesie 
synodalnym leży łączące wszystkich umiłowanie wspólnej misji ewangelizacyjnej, 
a nie reprezentowanie sprzecznych interesów”.

Kard. Jean-Claude Hollerich z Luksemburga wskazuje, że mamy do czynienia 
z synodem biskupów, a nie wszystkich wiernych, dlatego to biskupi zbierają głosy 
Ludu Bożego i po rozeznaniu przekazują je papieżowi.

Etapy
Inauguracja procesu synodalnego odbyła się 9-10 października br. w Watykanie, 

a 17 października we wszystkich diecezjach katolickich na świecie. Tym samym 
rozpoczęła się faza diecezjalna synodu, która potrwa do 15 sierpnia 2022 r. Jej celem 
będą konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos 
wszystkich ochrzczonych, którzy zechcą go wyrazić.

Dokument Przygotowawczy wskazuje, że zasadnicze pytanie, jakie kieruje tą 
konsultacją, jest następujące: „Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, «podąża razem»; 
jak owo «podążanie razem» realizuje się dzisiaj w waszym Kościele partykularnym? 
Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym 
«podążaniu razem»?”. Należy przy tym wziąć pod uwagę trzy płaszczyzny, na których 
synodalność się przejawia: stylu życia i działania Kościoła, struktur i procesów 
eklezjalnych oraz procesów i wydarzeń synodalnych.

To zasadnicze pytanie rozłożone zostało na „dziesięć głównych kwestii, 
które należy pogłębić”: „Towarzysze podróży” (z kim podążamy razem, a kto jest 
na marginesie?), „Słuchanie” (w jaki sposób Bóg przemawia, także poprzez tych, 
którzy mają inne poglądy?), „Zabieranie głosu” (co utrudnia szczere wypowiadanie 
się w Kościele?), „Celebrowanie” (w jaki sposób modlitwa i liturgia kształtują nasze 
życie i misję?), „Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji” (jakie obszary misji są 
przez nas zaniedbywane?), „Dialog w Kościele i społeczeństwie” (jak rozwiązujemy 
różnice poglądów? czy Kościół uczy się od innych?), „Ekumenizm” (jakie są owoce 
dialogu między chrześcijanami i jaki zrobić następny krok?), „Władza i uczestnictwo” 
(jak realizowana jest w praktyce praca zespołowa i współodpowiedzialność?), 
„Rozeznawanie i podejmowanie decyzji” (jak promujemy udział w podejmowaniu 
decyzji w strukturach hierarchicznych?), „Formowanie się w synodalności” (jak 
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formujemy ludzi do słuchania się nawzajem i zaangażowania w misję?). Dotyczą 
one zarówno życia wewnętrznego Kościoła, jak i jego relacji „z całą rodziną 
ludzką” i zostały rozpisane na bardziej szczegółowe pytania pomocnicze, na które 
należy odpowiedzieć.

Konsultacja ta, „koordynowana przez biskupa”, jest skierowana do kapłanów, 
diakonów i wiernych świeckich, czy to indywidualnie czy też zrzeszonych 
w stowarzyszeniach, do osób konsekrowanych, do takich instytucji jak: Rada 
Kapłańska i Rada Duszpasterska, od których „może zacząć nabierać kształtu Kościół 
synodalny”. Nie tylko do osób pełniących jakąś odpowiedzialność w Kościele, ale 
także do ubogich i wykluczonych, w tym „katolików, którzy rzadko lub nigdy nie 
praktykują swojej wiary”, a nawet „osób innych tradycji wiary, ludzi niereligijnych”, 
o ile „chcą pomóc Kościołowi na jego synodalnej drodze poszukiwania tego, co 
dobre i prawdziwe”.

Vademecum wyjaśnia, że w konsultacji tak naprawdę chodzi o „słuchanie Boga 
poprzez inspirowanie się słowem Bożym oraz słuchanie siebie nawzajem. Słuchamy 
siebie nawzajem, aby lepiej słyszeć głos Ducha Świętego, który przemawia dzisiaj 
w świecie”. Proponuje też kolejne kroki, jakie można w tym celu podjąć w diecezji. 
Pierwszym jest wyznaczenie przez biskupa jednej lub dwóch (kobiety i mężczyzny) 
osób kontaktowych, koordynujących proces synodalny w diecezji.

Etap konsultacji winien się zakończyć diecezjalnym spotkaniem 
przedsynodalnym, związanym z celebracją liturgiczną i refleksją nad wynikami 
konsultacji, po którym osoby kontaktowe, w oparciu o syntezy grup synodalnych, 
opracują dziesięciostronicową syntezę diecezjalną. Zostanie ona przekazana do 
konferencji episkopatu, a w przypadku katolickich Kościołów wschodnich – do 
ich synodów. Te z kolei będą miały czas do 15 sierpnia 2022 r., by przygotować 
ogólnokrajową syntezę, która zostanie przesłana do Sekretariatu Synodu wraz 
z materiałami przygotowanymi na poziomie diecezji. 

Celem syntez na każdym etapie, wyjaśnia Vademecum, „nie jest stworzenie 
ogólnego podsumowania wszystkiego, co zostało powiedziane”. Synteza jest już 
„aktem rozeznania odnośnie do wyboru i spisania tego, co będzie stanowiło wkład 
w następny etap procesu synodalnego”. Synteza „nie tylko informuje o wspólnych 
tendencjach i punktach zbieżnych, ale także uwypukla te punkty, które trafiają 
w sedno, inspirują oryginalny punkt widzenia lub otwierają nowy horyzont”. 
Powinna ona „zwracać szczególną uwagę na głosy tych, którzy nie są często słyszani 
i włączać to, co można nazwać «raportem mniejszości»”.

Na podstawie zebranych materiałów, Sekretariat Synodu opracuje pierwszy 
synodalny Dokument Roboczy (Instrumentum laboris), który będzie gotowy przed 
wrześniem 2022 r. Stanie się on punktem odniesienia dla fazy kontynentalnej, 
która trwać będzie od września 2022 r. do marca 2023 r. Każda z kontynentalnych 
konferencji biskupich (w Europie jest to CCEE – Rada Konferencji Biskupich Europy) 
mianuje odpowiedzialnego, który będzie współpracował ze swymi odpowiednikami 
w poszczególnych episkopatach i z Sekretariatem Synodu. Owocem tej współpracy, 
zakończonej zgromadzeniem kontynentalnym, będą dokumenty końcowe, 
przekazane do Sekretariatu Synodu w marcu 2023 r .
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Trzecim etapem, już na poziomie całego Kościoła powszechnego, będą obrady 
uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 
(biskupów i konsultorów), które odbędą się w Watykanie w październiku 2023 r., 
w oparciu o drugie Instrumentum laboris, przygotowane przez Sekretariat Synodu 
na podstawie dokumentów końcowych fazy kontynentalnej.

Realizacja
Po zakończeniu obrad zgromadzenia nastąpi jeszcze etap realizacji jego 

postanowień, który „będzie miał decydujące znaczenie dla podążania razem na drodze 
synodalności” – dla promowania „nowego stylu przeżywania komunii, uczestnictwa 
i misji Kościoła”. „Wprowadzenie w życie ma dotyczyć wszystkich Kościołów 
lokalnych na całym świecie, tak aby proces synodalny objął cały Lud Boży, zarówno 
jako punkt wyjścia, jak i punkt dojścia” – wskazują autorzy Vademecum.

Definiuje ono synodalność jako „specyficzny styl, który określa życie i misję 
Kościoła”, wyrażający się „w zwyczajnym sposobie życia i pracy”. A tym, co „najlepiej 
realizuje i ukazuje naturę Kościoła jako pielgrzymującego i misyjnego Ludu Bożego” 
jest „podążanie razem”. Dlatego rezultatem synodu będzie nie kolejny dokument, ale 
zmierzanie „w kierunku Kościoła, który bardziej owocnie służy nadejściu królestwa 
niebieskiego”. Wymaga to „odnowy mentalności i struktur kościelnych” tak, aby 
odpowiadały na aktualne znaki czasu.

Dokument Przygotowawczy widzi w synodalności przeciwwagę dla 
klerykalizmu i form sprawowania władzy, związanych z różnymi rodzajami 
nadużyć (władzy, finansowych, sumienia, seksualnych), a także drogę odnowy 
„pod działaniem Ducha Świętego”. Synodalność jest bowiem „czymś więcej, niż 
tylko celebrowaniem spotkań kościelnych i zgromadzeń biskupów, czy też kwestią 
zwykłej administracji wewnętrznej w Kościele”. Wskazuje ona specyficzny sposób 
życia i działania Kościoła, w którym splata się ze sobą to, co tytuł synodu proponuje 
jako główne osie synodalności: komunia, uczestnictwo i misja”.

Vademecum wyjaśnia, że komunia, w której Bóg nas gromadzi, wynika z tego, 
że „Chrystus pojednał nas z Ojcem i jednoczy nas ze sobą w Duchu Świętym”. 
Powoduje ona, że „wszyscy mamy jakąś rolę do odegrania w Kościele”.

Uczestnictwo to opiera się na fakcie, że wszyscy wierni „są powołani do 
służenia sobie nawzajem darami, które każdy z nich otrzymał od Ducha Świętego”. 
A ponieważ „Kościół istnieje po to, żeby ewangelizować”, to „naszą misją jest dawanie 
świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej”.

Celem procesu synodalnego jest więc „umożliwienie Kościołowi lepszego 
świadczenia o Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych, społecznych, 
ekonomicznych, politycznych, geograficznych i egzystencjalnych peryferiach naszego 
świata”. W ten sposób „synodalność jest drogą, dzięki której Kościół może owocniej 
wypełniać swoją misję ewangelizacyjną w świecie”. W tym sensie synodalność – jak 
podkreśla Vademecum – jest drogą Kościoła w trzecim tysiącleciu.

Źródło: KAI
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O G Ó L N E  W Y T YC Z N E  P R O WA D Z E N I A
SPOTKAŃ SYNODALNYCH

1 . Przebieg spotkania został zaplanowany w ten sposób, aby umożliwić wszystkim 
wypowiedzenie własnego zdania, ale przede wszystkim zachęcić do wzajemnego 
słuchania. Dlatego spotkanie rozpoczynamy od słuchania Słowa Bożego 
oraz komentarza do tego Słowa. Następnie głos zabierają (po kolei) wszyscy 
uczestnicy spotkania – dzieląc się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami 
odnośnie do przekazanych im wcześniej pytań i zagadnień. Odniesienia się do 
wzajemnych wypowiedzi możliwe są dopiero na ostatnim etapie spotkania. 
Taka organizacja ma na celu umożliwienie wypowiedzenia się wszystkim – nie 
tylko tym, dla których uczestnictwo w tego typu spotkaniach oraz publiczne 
mówienie o sprawach wiary jest proste, ale także tym, dla których jest to 
sytuacja nowa i być może krępująca. Zadaniem koordynatora jest umożliwienie 
wypowiedzenia się wszystkim uczestnikom, nawet jeśli głoszone będą sądy 
dalece subiektywne, odbiegające od powszechnie przyjętego i obowiązującego 
aktualnie porządku w Kościele. Koordynator powinien jednak ograniczyć 
możliwość wypowiedzi w wypadku treści bezpośrednio godzących w dobre 
imię innych osób, agresywnych, naruszających dobre obyczaje. 

2 . Należy jednocześnie podkreślić, że celem spotkania nie jest nawracanie jego 
uczestników, wzajemne przekonywanie ani próba wpływania na sposób 
postrzegania Kościoła przez jego uczestników. Stąd rozmowa i wzajemne 
odnoszenie się do wypowiedzi innych osób ma na celu przede wszystkim lepsze 
zrozumienie stanowiska i sposobu widzenia pewnych zjawisk przez inne osoby. 
Oznacza to więc raczej dopytywanie o pewne sprawy, które być może nie zostały 
zaprezentowane wystarczająco jasno, a nie krytykowanie czy wykazywanie 
błędów. Założeniem Synodu jest bowiem dotarcie do możliwie szerokiego 
grona osób, nawiązanie z nimi dialogu, poznanie ich – a krytyka oraz narzucanie 
własnego sposobu postrzegania pewnych zjawisk i procesów prowadzić będzie 
do zamknięcia na siebie wzajemnie i poczucia pogłębienia różnic.

3 . Zgodnie z zaleceniami Vademecum, proponowany przebieg spotkania oraz 
tematyka to ogólne wytyczne. Koordynator ma możliwość zmiany pytań 
(w ramach ogólnej tematyki) a także dostosowania przebiegu spotkania do 
specyfiki grupy. Kluczowe dla powodzenia procesu synodalnego jest nie to, 
aby ściśle trzymać się zaproponowanych wytycznych, ale aby doprowadzić do 
prawdziwego spotkania, dialogu, otwarcia na siebie nawzajem. 

4 . Zaproponowany w broszurze dla koordynatora schemat przewiduje 
przeprowadzenie 4 spotkań. Jeśli jednak okoliczności nie pozwolą na 
przeprowadzenie wszystkich spotkań, sugeruje się przeprowadzenie co najmniej 
spotkania pierwszego i czwartego .

5 . Spotkanie przeprowadzone według zaproponowanego schematu nie powinno 
trwać dłużej niż 3 godziny. Warto uprzedzić uczestników o planowanym czasie 
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trwania spotkania, aby mogli odpowiednio zaplanować czas na uczestniczenie 
w nim .

Konspekty spotkań synodalnych opracowano na podstawie „Vademecum 
Synodu o synodalności”.

Wybór cytatów z Pisma św. oraz teksty rozważań zaczerpnięto z opracowania 
„Synod 2021-2023. Ku Kościołowi Synodalnemu”, opracowanemu w Diecezji Ełckiej.
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S U G E S T I E  P R A K T YC Z N E

1 . Podstawowym miejscem prowadzenia spotkań synodalnych są pomieszczenia 
parafialne. Koordynator, uwzględniając okoliczności, może jednak zorganizować 
spotkanie w innym, godnym miejscu, w tym w miejscu zamieszkania swoim 
lub jednego z uczestników. Miejsce powinno jednak gwarantować odpowiedni 
spokój oraz swobodę wypowiedzi.

2 . Ze względu na czas trwania spotkania, wskazane jest zagwarantowanie 
uczestnikom wody do picia oraz dostępu do toalety. Nie zaleca się natomiast 
organizowania poczęstunku w trakcie spotkania, aby nie odciągać uczestników 
od głównego tematu. Ewentualny poczęstunek (np. kawę, herbatę, ciasto) 
można zaproponować po zakończeniu spotkania.

3 . Zaleca się by uczestnicy spotkania siedzieli w tzw. kole (np. wokół stołu) tak, 
aby wszyscy się wzajemnie widzieli. Przy takiej formule spotkania należy 
przygotować w środku kręgu miejsce na ustawienie świecy synodalnej oraz 
położenie – najlepiej otwartej – księgi Pisma Świętego.

4 . Po każdym spotkaniu koordynator przygotowuje notatkę ze spotkania według 
załączonego wzoru. Długość notatki nie powinna przekraczać jednej strony 
formatu A4. Notatkę najlepiej przygotować w wersji elektronicznej w formacie 
Word (lub równoważnym) oraz przekazać pocztą elektroniczną na adres 
duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl. Notatka powinna zawierać najważniejsze 
myśli i wnioski, które pojawiły się podczas spotkania. Może ona przyjąć formę 
cytatów z wypowiedzi uczestników spotkania, może być jednak ogólnym 
podsumowaniem, syntezą prowadzonego dialogu.

5 . Wskazane jest przygotowanie i przesłanie notatki niezwłocznie po spotkaniu. 
Pozwoli to na jak najwierniejsze oddanie dyskutowanych kwestii.

6 . Oprócz informacji o wnioskach ze spotkania, koordynatorzy proszeni są 
o przekazanie zwięzłej informacji o uczestnikach spotkania. Troską organizatorów 
Synodu jest, by stał się on okazją do wypowiedzi dla osób, które na co dzień nie 
mają takiej możliwości. Stąd w pierwszej części notatki koordynator proszony jest 
o syntetyczne scharakteryzowanie grupy: liczba osób biorących udział w spotkaniu, 
ich płeć, wiek (wystarczy podać przedziały, np. brak osób do 20 lat, 2 osoby 
pomiędzy 20 a 40 lat, 5 osób pomiędzy 40 a 60 lat, 5 osób po 60 roku życia, 7 kobiet 
i 2 mężczyzn). Istotną informacją jest także to, jakie środowiska reprezentują osoby, 
które brały udział w spotkaniu (np. 3 uczestników należy do ruchów lub innych 
grup kościelnych), czy są one związane z Kościołem, czy regularnie praktykują? 
I wreszcie, czy osoby zgromadzone na spotkaniu (ewentualnie ile osób) można 
uznać za osoby „z peryferiów”, żyjące na obrzeżach Kościoła lub nawet poza 
Kościołem. W wypadku takich osób warto podać krótkie, dodatkowe informacje.
Wszystkie wskazane informacje koordynator podaje według własnej wiedzy – 

nie należy o te sprawy dopytywać uczestników – nawet jeśli ocena koordynatora 
może się okazać nieprecyzyjna.
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P R O P O Z YC J A  P R Z E B I E G U
SPOTKANIA SYNODALNEGO

1 . Zapalenie świecy (w pozycji stojącej). Podczas zapalania świecy, zapalający 
mówi: „Światło Chrystusa”. Wszyscy odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. 

2 . Znak krzyża (w pozycji stojącej).
3 . Modlitwa synodalna (w pozycji stojącej).
4 . Przypomnienie zasad funkcjonowania grupy – na podstawie materiałów 

przekazanych w Teczce koordynatora (w pozycji siedzącej). 
5 . Odczytanie fragmentu Pisma Świętego – czyta wybrany uczestnik 

(w pozycji stojącej).
6 . Fragment należy odczytać z księgi Pisma św., którą wcześniej należy przygotować 

(sigla dostępne w broszurze dla koordynatora). Nie należy wykorzystywać w tym 
celu kartek, smartphone’a czy broszury dla koordynatora. 

7 . Chwila ciszy (ok. 1-2 minut). Jeśli koordynator uzna to za stosowne, można 
ten czas nieco przedłużyć, umożliwiając jednocześnie uczestnikom sięgnięcie 
do tekstu .

8 . Refleksja – odczytanie rozważania zawartego w broszurze dla koordynatora. 
Czyta koordynator (w pozycji siedzącej).

9 . Chwila ciszy (ok. 1-2 minut)
10. Wypowiedzi uczestników odnoszące się do pytań z pierwszej grupy 

(w pozycji siedzącej).
Każde z zaproponowanych spotkań zawiera zestaw pytań, które powinno 
być przekazane wcześniej wszystkim uczestnikom, aby mieli możliwość 
przemyślenia odpowiedzi.
W każdym z konspektów przewidziane zostały dwie grupy pytań. Podczas 
spotkania uczestnicy po kolei wypowiadają się na wskazany temat. Maksymalny 
czas pojedynczej wypowiedzi to 3 minuty – koordynator powinien dbać o to, 
by czas ten nie był przekraczany, aby każdy z uczestników miał możliwość 
wypowiedzi. Wypowiedź może mieć charakter syntetyczny w odniesieniu 
do wszystkich sformułowanych pytań, może jednak także dotyczyć dowolnie 
wybranego pytania z tej grupy pytań. Oznacza to, że uczestnicy nie muszą 
odnosić się do wszystkich zaproponowanych pytań szczegółowych – ważne 
jest natomiast, by wypowiedzi dotyczyły najważniejszych – zdaniem uczestnika 
– aspektów . 
Wskazane jest, by koordynator – przynajmniej podczas pierwszego spotkania – 
wypowiedział się jako pierwszy, aby ukazać sposób wypowiedzi. 

11 . Chwila ciszy (ok. 1-2 minuty).
Cisza przewidziana jako czas na refleksję, zanotowanie najważniejszych myśli 
przez uczestników i koordynatora .
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12. Wypowiedzi uczestników odnoszące się do pytań z drugiej grupy 
(w pozycji siedzącej).
Wypowiedzi powinny zostać zorganizowane w ten sam sposób co dla pierwszego 
tematu, warto jednak odwrócić kolejność wypowiedzi.

13 . Chwila ciszy (ok. 1-2 minuty).
Cisza przewidziana jako czas na refleksję, zanotowanie najważniejszych myśli 
przez uczestników i koordynatora .

14. Rozmowa (maksymalnie 30-45 minut, w pozycji siedzącej).
W tym miejscu spotkania możliwa jest wymiana poglądów, odniesienie się do 
wypowiedzi innych osób. Koordynator powinien zadbać jednak o właściwą 
atmosferę tej rozmowy (por. ogólne wytyczne prowadzenia spotkań synodalnych)

15 . Spisanie wniosków, głównych myśli, odkryć (w pozycji siedzącej)
Jeśli koordynator uzna to za stosowne, na koniec może poprosić każdego 
z uczestników o wskazanie pojedynczego zdania, które dana osoba 
chciałaby umieścić w notatce z tego spotkania. Niezależnie jednak od tego, 
koordynator – po zakończeniu spotkania – przygotowuje własne podsumowanie 
spotkania, które dodaje do tej notatki.

16 . Rozdanie materiałów na kolejne spotkanie.
17 . Modlitwa „Ojcze nasz” lub rozważenie tajemnicy różańca (w pozycji stojącej).
18 . Błogosławieństwo i rozesłanie (jeśli obecny jest diakon lub prezbiter; w pozycji 

stojącej).
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KO N S P E K T  S P O T K A N I A  I : 
WSPÓLNA DROGA – SŁUCHANIE – MÓWIENIE

1. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 24, 13-32)
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 

sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co 
się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się 
i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On 
zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali 
się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba 
jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach 
stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem 
Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga 
i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. 
A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym 
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych 
kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły 
i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli 
niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego 
nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, 
aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków 
wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się 
do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, 
mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł 
więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali 
Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało 
w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

2. Refleksja
Uczniowie chociaż idą razem do Emaus, jednak przeżywają samotność, bo 

brakuje im Jezusa. Być może tę drogę przebywali wiele razy z Jezusem. Brak Jezusa 
powoduje samotność. Rozmawiali o wszystkim, co się wydarzyło, bo o wydarzeniach 
trzeba rozmawiać, aby w ten sposób uczyć się życia wiary, myślenia, odczuwania 
określonych wydarzeń. Trzeba mówić o wszystkim, przynajmniej z jednym 
człowiekiem. Lecz może być i tak, że drugi człowiek nie wyjaśni nam tego, czego 
nie wiemy. Mówienie szczere, otwarte powoduje zbliżenie się Jezusa do człowieka 
i człowieka do Jezusa, choć człowiek tego nie widzi i nie odczuwa. Uczniowie żyją 
przeszłością, myślą o niej, rozmawiając o tym, co się wydarzyło. „Zatrzymali się 
smutni”. Smutek zatrzymuje człowieka, ale również smutek sprowadza Boga: „Jezus 
przybliżył się i szedł z nimi”. Trzeba pozwolić Jezusowi, by mnie pytał. Pytania 
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skłaniają do wynurzeń, odkrycia tego, co rozumiemy i tego, co pozostaje nadal 
niejasne. Jakie rozmowy prowadzimy ze sobą, takie widzenie spraw posiadamy. 
W zależności od tego, z kim rozmawiamy, z kim jesteśmy w drodze, zbliżamy się do 
prawdy, lub się od niej oddalamy. Od smutku i zniechęcenia uwalnia opowiedzenie 
wszystkiego Jezusowi. Wyjawienie tego, czego się spodziewałem, a to się nie 
wydarzyło: „Myśmy się spodziewali”. Jezus zmienia beznadziejność w nadzieję. 
Mówienie o nadziei, mojej nadziei, o tym, że jestem rozczarowany ludźmi, życiem, 
a może i Panem Bogiem.

3. Pytania do refleksji synodalnej

GRUPA I – WSPÓLNA DROGA
Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”. Jak owo „podążanie 

razem” realizuje się obecnie w naszej wspólnocie lokalnej? 
• Czy postrzegam Kościół jako grupę osób, która gdzieś razem idzie? Ma jakiś 

wspólny cel?
• Kto tworzy tę grupę osób? Kto do niej rzeczywiście należy, a kto nie?
• Czy w naszym lokalnym Kościele istnieją grupy, które są wyłączone, z którymi 

nikt nie podejmuje próby kontaktu? Jakie to są grupy?
• Czy widzę możliwości nawiązania kontaktu z tymi grupami, osobami? Jeśli tak, 

to jakie?
• Kto – w ostatnim czasie – odłącza się od Kościoła? 

GRUPA II – SŁUCHANIE I MÓWIENIE
Aby tworzyć grupę, musi istnieć ktoś, kogo wspólnie słuchamy, kto jest dla 

nas wszystkich autorytetem. Przez słuchanie wyrażamy też szacunek dla innych. 
Podążanie razem wymaga też rozmowy – nie tylko uważnego słuchania, ale też 
mówienia. Pozwala to na wzajemne poznanie się oraz zrozumienie, co dla kogo jest 
ważne, najważniejsze.

• Kogo słucham w Kościele?
• Czy mam zaufanie do tej osoby/tych osób? Dlaczego?
• Czy w kościele lokalnym mam poczucie, że jestem słuchany? Jeśli tak, to 

przez kogo?
• A przez kogo chciałbym być wysłuchany, a nie jestem? Czy mam odwagę 

o tym mówić? 
• Czy mam poczucie, że istotne dla mojej lokalnej wspólnoty sprawy są 

przedmiotem rozmowy, dialogu? Kto o tych sprawach decyduje? Czy czuję się 
w ten dialog włączony?

• Czy potrafiłbym wskazać uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają 
wzajemną rozmowę?
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KO N S P E K T  S P O T K A N I A  I I : 
CELEBROWANIE

1. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 4, 16-22)
Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się 

swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka 
Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał 
słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc 
mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy 
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. 

2. Refleksja
To, co mówił Jezus podobało się zgromadzonym na modlitwie w synagodze. 

„Przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”. 
Do tej chwili, to, co mówił Jezus, odpowiadało zgromadzonym. Na początku jest 
dobrze. Są duże oczekiwania innych. Istnieje pragnienie, by Jezus lub drugi człowiek 
spełniał nasze oczekiwania. Gdy jednak zaczyna mówić prawdę o nas, pojawia się 
gniew, złość. 

W nasze życie wpisany jest konflikt polegający na tym, że czego innego chcą 
od nas ludzie, a czego innego oczekuje Bóg. Trzeba to uznać. Nie obruszać się 
na tych, którzy chcą ode mnie czegoś innego, niż daję. Powinienem iść za tym, 
czego oczekuje od nas Bóg, jak Jezus, szedł za wolą Ojca, nie zaś za oczekiwaniami 
mieszkańców Nazaretu. 

Jezus nie troszczy się o własną opinię, o sukces. Nie pozwala sobie narzucić ich 
podejścia, ich oczekiwań. Jezus mówi, choć wie, że słuchający Go, czekają na coś 
zupełnie innego. Jest wewnętrznie wolny. Ta wolność jest z doświadczenia miłości 
Ojca i pragnienia pełnienia Jego woli. 

Centrum życia Kościoła jest niedzielna celebracja Eucharystii. Gromadzimy 
się na Mszę św. nie dlatego, że mamy taką ochotę, ani też dlatego, że dobrze się 
tam czujemy. Zaprasza nas Chrystus. To zaproszenie więcej znaczy niż wszystkie 
motywy osobiste .

3. Pytania do refleksji synodalnej – rozmowa

GRUPA I – LITURGIA W MOIM ŻYCIU
„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym 

słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii (Vademecum). 
• Czy mam poczucie, że uczestniczenie w liturgii zbliża mnie do Chrystusa?



16

• Czy celebracja liturgii, słuchania Słowa Bożego ma wpływ na moje życie? 
W jaki sposób?

• Czy uczestniczenie (moje, innych osób w mojej wspólnocie) w liturgii 
określiłbym jako czynne? Kto jest czynny, a kto bierny? Dlaczego?

GRUPA II – UCZESTNICTWO I POSŁUGI W LITURGII 
Dbałość o celebracje liturgiczne, zwłaszcza niedzielną Mszę św. stanowi jedno 

z najważniejszych wyzwań dla całej wspólnoty lokalnej/parafii.
• Co możemy zrobić, abyśmy bardziej/pełniej uczestniczyli w liturgii?
• Co możemy zrobić, aby liturgia była piękniejsza? Czego najbardziej brakuje mi 

w celebracjach liturgicznych?
• Czy w naszej wspólnoty lokalnej jest miejsce dla innych osób posługujących 

w liturgii: szafarzy nadzwyczajnych, akolitów stałych, diakonów stałych?
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KO N S P E K T  S P O T K A N I A  I I I : 
DIALOG – MISJA

1. Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 10, 1-10)
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch 

i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto 
was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw 
mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój 
spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc 
i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu 
do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo 
Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego 
ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, 
strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam 
wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. 

2. Refleksja
Jezus posyła uczniów po dwóch. Nie idziemy pojedynczo w życiu chrześcijańskim. 

Zawsze obok nas jest drugi człowiek, aby być wsparciem, przypomnieniem, że Jezus 
jest z nami w drodze. Obecność drugiego, idącego jak my w imię Pana, jest znakiem 
błogosławieństwa Bożego. Uczniowie idą po dwóch, aby mogli dawać wiarygodne 
świadectwo o prawdziwości swoich słów, a także, aby być żywym uosobieniem 
Ewangelii pokoju. Ci, którzy idą zgodnie, razem, po dwóch, nie mogliby iść i pełnić 
misji, nie będąc w pokoju między sobą. 

Uczniowie idąc razem, mogą się uzupełniać, dzielić wiarą, a przez to wzrastać 
w niej. Ich prawdziwość głoszenia Ewangelii zależna jest, między innymi, od sposobu 
wzajemnego traktowania. Ich braterstwo, wzajemne zrozumienie jest warunkiem 
zrozumienia i przyjęcia przez innych słowa Bożego. Słowo Pana jest zaczynem 
przemiany, to źródło olśnienia, to miejsce spotkania człowieka z Miłością, to źródło 
zmartwychwstania. Posłanie Boga w życiu wierzącego jest sprawą najwyższej wagi. 
Posłanie prawdy ma być głoszone bez względu na to, czy jest przyjmowane życzliwie, 
czy nie. Nie należy interpretować tego, co się dzieje, wraz z głoszeniem słowa 
Bożego, wyłącznie po ludzku. Interpretacja po Bożemu umożliwia nie poddawanie 
się zwątpieniu, ani nie upadanie na duchu. 

„Posyłam was, jak owce między wilki” – uczniowie Jezusa w swej bezbronności 
i słabości, są wyłącznie mocni mocą tego, który ich posyła. Są zdani na Niego. Istotna 
w takich chwilach jest świadomość ucznia – „Pan mnie posyła”. On chroni i broni. 
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On nie pozwoli wystawiać na próbę ponad miarę. To Jezus przeprowadza przez 
próbę, której nigdy sami sprostać nie możemy. 

3. Pytania do refleksji synodalnej – rozmowa

GRUPA I – DIALOG
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także 

wzajemne zrozumienie .
• W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji 

społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa 
obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?

• Czy w ramach wspólnoty lokalnej rozmawiamy ze sobą? Kto z kim rozmawia? 
W jaki sposób (gdzie? kiedy?) się to odbywa? 

• Czy ktoś o to dba, zachęca do otwartej rozmowy? Kto powinien być za 
to odpowiedzialny?

• Czy w kościele lokalnym istnieje możliwość rozmowy o trudnych sprawach? 
Jeśli tak, to z kim, gdzie?

• W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? 
Czy odbywa się to w satysfakcjonujący sposób? Co należałoby w tym 
obszarze zmienić?

• Czy staram się prowadzić dialog z osobami niewierzącymi/wyznawcami 
innych religii? Co utrudnia mi ten dialog?

GRUPA II – MISJA
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy 

jego członkowie. Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to każda osoba 
ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła.

• Czy mam świadomość misji? Na czym ta misja polega?
• W jaki sposób mogę w tej misji uczestniczyć?
• Co przeszkadza ochrzczonym w uczestniczeniu w misji Kościoła?
• Jak zachęcić osoby ochrzczone do współodpowiedzialności za innych, za 

podążanie razem?
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KO N S P E K T  S P O T K A N I A  I V : 
ROZEZNAWANIE – PODEJMOWANIE DECYZJI 

– SYNODALNOŚĆ

1. Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 15, 22-35)
Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi 

przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii 
razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi 
bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, 
w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego 
upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych 
duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi 
drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa 
poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie 
to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego 
ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, 
od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie 
się od tego. Bywajcie zdrowi!» Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy 
lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. Juda i Sylas, 
którzy byli również prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i umacniali 
braci. Po upływie pewnego czasu wyprawili ich bracia z pozdrowieniami pokoju 
od braci do tych, którzy ich wysłali. A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, 
nauczali i razem z wielu innymi głosili słowo Pańskie. 

2. Refleksja
Zasadniczymi powodami zwołania Soboru Jerozolimskiego była kwestia 

obowiązywalności Starego Prawa oraz miejsce we wspólnocie Kościoła nowo 
ochrzczonych – szczególnie wywodzących się z pogaństwa. Dynamiczna 
ewangelizacja, wiara Żydów, jak i pogan domagały się uzyskania aprobaty ze strony 
Kościoła jerozolimskiego. Mowy Piotra, Barnaby i Pawła oraz Jakuba są odczytaniem 
Bożego planu. 

Sobór jerozolimski pokazuje że cała wspólnota ma wpływ na kształtowanie 
się ostatecznych rozwiązań, często przy intensywnych i pełnych pasji dyskusjach. 
Jednocześnie widać już Hierarchiczność pierwotnego Kościoła, szczególną pozycję 
Apostołów i Starszych, a także Jakuba, który był przewodniczącym jerozolimskiej 
wspólnoty. Pomimo pierwotnych różnic poglądów, dzięki wsłuchiwaniu się 
w Ducha Świętego, ostatecznie wszyscy wypracowują wspólne stanowisko: brak 
konieczności obrzezania i przyjmowania przez pogan większości zwyczajów Prawa 
Mojżeszowego. 

Wskazując na Sobór Jerozolimski, pragniemy pokazać, jak powinna wyglądać 
synodalność w Kościele także dziś. Każdy wierny powinien mieć szansę na bycie 
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wysłuchanym i współodpowiedzialnym za decyzje podejmowane we wspólnocie. 
Jednocześnie hierarchiczność Kościoła stoi na straży depozytu wiary i moralności. 

Historia Soboru Jerozolimskiego wskazuje, że kościelna jedność nie może być 
wprowadzana przez rozkazy i narzucanie autorytetu, ale przez spotkanie, dialog, 
modlitwę, wsłuchanie w Ducha Świętego. Synodalność, do której zostaliśmy 
zaproszeni, zakłada włączenie nas w proces decyzyjny. Reprezentując wszelkie 
środowiska i poglądy, nawet bardzo skrajne możemy pomóc podjąć jak najlepsze 
decyzje w procesie odkrywania i pogłębiania prawdy w różnorodności, a nie 
narzucania autorytatywnych rozwiązań. Jak zachęca papież Franciszek: „Oświeceni 
Słowem Bożym i zjednoczeni w modlitwie, będziemy mogli rozpoznać procesy 
poszukiwania woli Bożej i podążać drogami, do których wzywa nas Bóg – ku 
głębszej komunii, pełniejszego uczestnictwa i większej otwartości na wypełnianie 
naszej misji w świecie. ”

3. Pytania do refleksji synodalnej – rozmowa

GRUPA I – ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
W stylu synodalnym podejmujemy decyzje poprzez rozeznawanie tego, co 

Duch Święty mówi przez całą naszą wspólnotę. Kościół synodalny jest Kościołem 
uczestniczącym i współodpowiedzialnym.

• W jaki sposób podejmowane są decyzje w naszej wspólnocie lokalnej? 
• Czy ten proces można ulepszyć? 
• Kto jest zaangażowany w podejmowanie decyzji we wspólnocie lokalnej 

w różnych obszarach? 
• Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady 

Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?
• Czy – i jak – należałoby zwiększyć liczbę osób zaangażowanych 

w podejmowanie decyzji? Kto powinien być w ten proces włączony?

GRUPA II – SYNODALNOŚĆ
Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się.

• Jak rozumiem synodalność? 
• Czy Kościół powinien być synodalny? Co to znaczy dla mojej 

wspólnoty lokalnej?
• Czy otwartość na zmiany powinna być ograniczona? Co powinno 

ją ograniczać?
• Czy nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni 

do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji 
i angażowania się w dialog? W jaki sposób się to dokonuje?
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W Z Ó R  N O TAT K I
ZE SPOTKANIA SYNODALNEGO

Data i miejsce spotkania:  _____________________________________________________________

Koordynator:  _________________________________________________________________________

Zwięzła informacja o uczestnikach: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Najważniejsze spostrzeżenia, cytaty wypowiedzi, wnioski ze spotkania:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Notatkę w wersji elektronicznej prosimy przekazać na adres email: 
duszpasterstwo@diecezja .swidnica .pl
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D A N E  KO N TA K T O W E
I SPOSÓB KOMUNIKACJI

Najbardziej aktualne informacje odnośnie do przebiegu Synodu dostępne są 
na stronie: https://diecezja.swidnica.pl/synod 

Na stronie tej udostępnione są także:
• Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące Synodu
• Wzory dokumentów synodalnych
• Dane kontaktowe

Prosimy o możliwie szerokie udostępnienie informacji o Synodzie, także np. 
w mediach społecznościowych. Umożliwi nam to – zgodnie z intencją Papieża 
Franciszka – dotarcie do jak najszerszej grupy osób.

W wypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do sposobu organizacji 
prac synodalnych, w tym koordynowania i prowadzenia zespołów, 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74-856-44-13 w dni 
robocze w godzinach od 9.00 do 14.00 lub pocztą elektroniczną na adres 
duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl .

Notatki ze spotkań prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 
duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl. W tytule proszę umieścić informację: 
Notatka ze spotkania – nazwa grupy (parafii).
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