
Spotkanie synodalne 
 

8. Władza i uczestnictwo 
Mt 20, 20-23 

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając 

Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, 

żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej 

Twej stronie». Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić 

kielich3, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich 

mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i 

lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował».  

 

(Inne fragmenty do wykorzystania: 2 Krl 5, Mt 18, 1-5, J 13, 1-20, Flp 2, 5-11) 

 

Propozycja rozważania 

Sobór Watykański II ukazał nam jednoznacznie w swojej chrystologii wizję 

Chrystusa jako Sługi. Cały Nowy Testament o tym poucza. Jezus często przeciwstawia 

wywyższanie siebie uniżeniu. Poucza, że służba i uniżenie prowadzi do prawdziwej 

wielkości. Rewelacyjnie opisał to św. Paweł w liście do Filipian. Prawda jest taka, że w 

Kościele przełożeństwo jest służbą. 

Uczniowie prosząc ustami swej matki o władzę dla siebie, tak naprawdę nie 

wiedzą, że proszą o to, aby być sługami wszystkich. Władza w Imię Chrystusa ma swoje 

uczestnictwo w krzyżu Chrystusa. A kariery realizowane w Kościele, jak zaznaczył bł. 

Stefan Wyszyński, chodzą Hiobowymi drogami. 

 

Pytania synodalne 

Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym.  

 W jaki sposób nasza wspólnota parafialna określa cele, do których należy dążyć, 

drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?  

 W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele 

parafialnym?  

 W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w 

praktyce?  

 Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła parafialnego (Rady 

Duszpasterskie, Parafialne)?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Modlitwa wiernych 

Najlepszy Ojcze, przyjdź nam z pomocą i wysłuchaj naszych pokornych błagań. 

1. Módlmy się za rządzących, aby swoją władzę traktowali jako służbę drugiemu 

człowiekowi. 

2. Módlmy się za nasze wspólnoty parafialne, aby były otwarte na działanie Ducha 

Świętego. 

3. Módlmy się o mądry i roztropny patriotyzm dla nas samych, o ożywienie w 

społeczeństwie nadziei lepszej przyszłości zbudowanej na nauce Chrystusowej Prawdy.  

Własne wezwania…. 

Boże, wierzymy, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem i Twoim Synem. Pomóż nam 

wyznawać Go całym sercem jako Pana i Boga. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana 

naszego. 


