
Modlitwa w intencji Synodu na rozpoczęcie każdego spotkania

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.

Po co?

Celem procesu synodalnego jest wspólne rozeznawanie dróg, na które Duch 
Święty wzywa Kościół, oraz doświadczenie współodpowiedzialności za życie 
Kościoła i uczestnictwa w jego misji. 

Kto?

Na spotkania synodalne zaproszeni są wszyscy, którzy chcą pomóc Kościoło-
wi w poszukiwaniu dobra i prawdy. Szczególnie ważne jest dotarcie do osób, 
których głos rzadko jest wysłuchiwany.

Co?

Papież prosi nas o pochylenie się nad jednym pytaniem fundamentalnym                     
i dziesięcioma wynikającymi z niego tematami. Zaprasza nas, abyśmy spo-
tkania poprzedzili modlitwą i rozważaniem Pisma Świętego.

Synod 
Etap diecezjalny 2021–2022

Równocześnie wszyscy jesteśmy zaproszeni do kontynuowania procesu sy-
nodalnego – wspólnotowego rozeznawania – także po zakończeniu etapu 
konsultacji diecezjalnych.

Kto może pomóc?

W naszej archidiecezji działa Sekretariat Synodu powołany do koordynacji 
i wspierania procesu synodalnego. Wszystkie pytania, wątpliwości można 
kierować osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do 
biura Sekretariatu. W biurze w środy wieczorem organizowane są również 
spotkania przybliżające ideę Synodu i jego praktyczny wymiar – obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy. Na stronie www.archidiecezja.wroc.pl (dostęp przez 
naciśnięcie logo Synodu) znajdują się uzupełniane na bieżąco materiały, 
z których można korzystać w czasie organizacji spotkań synodalnych.

Kontakt:

e-mail:  synod@archidiecezja.wroc.pl
tel.:   71/327-11-24
osobiście:  ul. Katedralna 13 (Kuria), 50-328 Wrocław

pon.–pt. 10:00–13:00;



Pytanie fundamentalne

Kościół synodalny, głosząc  Ewangelię, „podąża razem”. Jak owo „podąża-
nie razem” realizuje się dzisiaj w waszym Kościele lokalnym? Do podjęcia 
jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podą-
żaniu razem”?  

Etapy udzielanej odpowiedzi: 
●   Jakie doświadczenia z waszego Kościoła przywodzi na myśl to fun-

damentalne pytanie?
●   Jakie radości wywołały te doświadczenia? Jakie trudności i przeszko-

dy spowodowały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie 
wzbudziły intuicje?

●   Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? 
O co On nas prosi? Jakie są punkty, które należy potwierdzić? Jakie 
są perspektywy zmian? Jakie kroki należy podjąć? Gdzie dostrzega-
my zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła diece-
zjalnego?

Dziesięć głównych tematów synodalnych  

Treść tematów dostępna na www.archidiecezja.wroc.pl – po naciśnięciu 
logo Synodu w plikach do pobrania: Główne pytania do konsultacji / Doku-
ment przygotowawczy (nr 30) / Vademecum (nr 5.3)

Proponowane fragmenty biblijne do wspólnego rozważania: 

Mk 10, 46-52; Mt 15, 21-28; J 4, 1-42; J 9,  Łk 24, 13-35; Dz 10.
Wprowadzenie w treść proponowanych fragmentów biblijnych: Dokument 
przygotowawczy, rozdział III: Słuchanie Pisma Świętego (nr nr 16–24).

Jak?

Synod jest procesem. To znaczy, że w każdej parafii lub wspólnocie powinny 
się odbyć minimum dwa spotkania synodalne. Ich celem jest rozeznawanie 
głosu Ducha Świętego, dlatego bardzo ważny jest duchowy wymiar spotkań – 
wspólna modlitwa i dzielenie się słowem Bożym.

Osoby odpowiedzialne za spotkania synodalne w danej parafii lub wspólno-
cie dbają o zaproszenie jak największej liczby uczestników i umożliwiają wszyst-
kim zaznajomienie się z pytaniami synodalnymi i treściami duchowymi. Formę 
i zakres należy dostosować do warunków i możliwości konkretnej grupy.

Spotkania synodalne mogą odbywać się zgodnie z poniższym 
schematem:

I część
●   wspólna modlitwa do Ducha Świętego,
●   odczytanie słowa Bożego, 
●   zaproszenie do podzielenia się tym fragmentem, który najbardziej 

każdego porusza.

II część
●   przedstawienie się uczestników (możliwe przy herbacie lub kawie),
●   podanie celu spotkania, jego zasad – każdy zaproszony jest do 

mówienia jedynie o swoim doświadczeniu i słuchania z uwagą do-
świadczeń innych bez ich oceniania lub komentowania,

●   podzielenie się na mniejsze grupy (maksymalnie dwunastoosobo-
we),

●   dialog w grupach na wcześniej podane uczestnikom tematy – 
na początku każdy z uczestników dzieli się własnym doświadcze-
niem, po chwili ciszy zapraszamy uczestników do podzielenia się tym, 
co ważnego usłyszeli w wypowiedziach innych,

●   zapisanie najważniejszych myśli, poruszeń, doświadczeń każdej 
z grup.

III część
● podzielenie się na forum doświadczeniami każdej z grup,
●  spisanie myśli, refleksji, które cała wspólnota rozezna jako natchnie-

nia Ducha Świętego.

Gdzie?

Spotkania synodalne powinny odbywać się w każdej parafii oraz w ramach 
ruchów kościelnych, w miejscu sprzyjającym wzajemnemu słuchaniu.

Co na końcu?

Cykl spotkań synodalnych w danej parafii czy ruchu kościelnym powinna 
zakończyć wspólna dla wszystkich synteza – uporządkowany zapis myśli, do-
świadczeń uczestników spotkań wywołanych pytaniami stawianymi w czasie 
Synodu i przyjętych jako szczególnie ważne – jako wołanie Ducha Świętego. 

Podpisaną przez duszpasterza syntezę potwierdzoną pieczęcią parafii lub 
ruchu i adresem zwrotnym należy przesłać do 15 maja 2022 r. do Sekretariatu 
Synodu w wersji papierowej lub elektronicznej (skan w PDF).


