
Propozycja przebiegu pojedynczego spotkania synodalnego 

I część 

 wspólna modlitwa do Ducha Świętego, 
 odczytanie słowa Bożego, (np. : Mk 10, 46-52;  Mt 15, 21-28; J 4, 1-42; J 9, Łk 24, 

13-35; Dz 10 lub innych – zgodnie z obrazami biblijnymi proponowanymi w 
Dokumencie przygotowawczym, rozdz. III Słuchanie Pisma Świętego) 

 zaproszenie do osobistego odczytania fragmentu w ciszy, zastanowienia się, co mnie 
najbardziej w nim porusza, zwraca moją uwagę, podzielenia się tymi odkryciami na 
forum (jeśli grupa jest duża można poprosić o głośne dzielenie się tylko kilka osób). 

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 doświadczeń innych bez ich oceniania lub 
komentowania; wzajemne słuchanie ma być drogą otwierania się na głos Ducha 
Świętego, 

 podzielenie się na mniejsze grupy, jeśli w spotkaniu uczestniczy więcej niż 12 osób, 
 wybór osoby, która będzie zapisywać najważniejsze myśli, doświadczenia 

uczestników grupki, przedstawi rozeznane jako ważne przez całą grupę myśli, 
doświadczenia na forum, 

 wybór osoby, która będzie dbać o zachowanie granic czasowych, 
 dialog w grupach na wcześniej podane uczestnikom tematy – możliwy wg 

następującego schematu1: 
o 5 minut ciszy – czas na osobistą modlitwę, refleksję nad pytaniami, 
o dzielenie się – po 3 minuty dla każdego chętnego uczestnika spotkania (w tej 

części nie odnosimy się do słów poprzedników, jedynie wypowiadamy własne 
doświadczenie), 

o 5 minut ciszy – czas na zastanowienie się, co w wypowiedziach innych 
poruszyło mnie najbardziej, dotknęło mojego serca, 

o dzielenie się tym, co wydaje mi się ważne w wypowiedziach innych – 2 minuty 
dla każdego, 

o 5 minut ciszy, 
o wypowiedzenie przemyśleń, natchnień i refleksji rodzących się w czasie 

spotkania,  
 wybór myśli, poruszeń rozeznanych przez całą grupę za ważne (można w oparciu o 

zapisywane w czasie spotkania notatki), przygotowanie do podzielenia się nimi na 
forum 

III część 

 podzielenie się na forum doświadczeniami każdej z grup,  
 spisanie myśli, refleksji, które cała wspólnota rozezna jako natchnienia Ducha 

Świętego. 

                                                             

1
 czas i przebieg dzielenia w małej grupie można dostosowywać na bieżąco do potrzeb i możliwości 

grupy dzielenia. 


