
Posiłek synodalny

zadzwoń do gości

wybierz osobę koordynującą

zaproponuj wspólnie termin 

zaangażuj wszystkich gości 

Dla inicjatora:

         i miejsce

         w przygotowanie posiłku   

         (zgodnie z talentami każdego).

         Wszyscy wnoszą wkład do menu

Gospodarz dba o sprawny przebieg posiłku, czas i atmosferę 
w rozmowach, dając miejsce wszystkim, nawet dzieciom.
Jeśli spotykają się osoby wierzące warto pomodlić się przed
posiłkiem.

(MENU NA NASTĘPNEJ STRONIE)

Po posiłku sporządź syntezę i przekaz koordynatorowi 
lub prześlij bezpośrednio do zespołu diecezjalnego.

Składniki Wykonanie

PORCJE: MAX. 10 CZAS TRWANIA: DOPASOWANY

CEL: SPĘDZENIE MIŁEJ CHWILI Z BLISKIMI I WSŁUCHANIE SIĘ W GŁOS DUCHA ŚWIĘTEGO

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.

PROPONUJEMY CI JAK MOŻE WYGLĄDAĆ TWÓJ POSIŁEK Z RODZINĄ LUB PRZYJACIÓŁMI, KTÓRY BĘDZIE OKAZJĄ 

DO PORUSZENIA TEMATU SYNODALNOŚCI W INNY, PRZYJAZNY SPOSÓB; ZWŁASZCZA Z TYMI, KTÓRZY NIE CZUJĄ SIĘ

CZĘŚCIĄ WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA.



APERITIF

Poświęć czas na dzielenie się wiadomościami 
o sobie, przeżyciami od ostatniego spotkania 
i wzajemne poznawanie.

PRZYSTAWKA

Powiedzcie czym dla Was jest Kościół? 
Jak się w nim odnajdujecie? 
Gdzie jest wasze miejsce we wspólnocie wierzących?

DESER

Jakie są Twoje marzenia związane z Kościołem? 
Jak iść lepiej jako wspólnota ku zbawieniu?

DANIE GŁÓWNE

MENU
SYNODALNE

WAŻNE 

DLA PRZEBIEGU

INFO

synodpoznan.pl

KONTAKT

Archidiecezjalny Zespół
Synodalny

Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań

synod@archpoznan.pl
 

Jak uczestniczę w życiu Kościoła? 
Czy są obszary, w których się odnajduję? 
Co  mnie zniechęca a co motywuje do kroczenia razem
jako Kościół?

KAWA

Co dziś odkryliśmy? 
Czy chcemy rozmawiać dalej o Kościele?

Prośba o Bożą

obecność i jej

świadomość

rozeznawanie

wymaga czasu

pokora w słuchaniu

odwaga w mówieniu

unikanie pokusy

konfliktu i podziału

unikanie pokusy

dostrzegania tylko

problemów


