
 
1. Synod pochodzi od słowa łacińskiego „syn-hodos” czyli wspólna droga. I właśnie na wspólną drogę, w 

podążaniu razem za Jezusem Chrystusem chcielibyśmy was wszystkich, zaprosić.  
2. Synod jest szansą na spotkanie, na podzielenie się swoimi marzeniami o tym jak mogłaby wyglądać nasza 

parafia, nasz Kościół, ale i obawami, czym nie powinna się stać parafia, Kościół powszechny.  
3. Jest wspaniałą okazją do wypowiedzenia się ale i do wysłuchania tego co do powiedzenia mają inni.  
4. Nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania – jedyne co jest potrzebne to troska o naszą parafię, 

pragnienie aby stała się ona żywą wspólnotą uczniów podążających za Jezusem Chrystusem. 
5. Spotkania mają ustaloną strukturę. Spotkania odbędą się w małych grupach 6-8 osobowych. Każdy 

będzie miał szanse się wypowiedzieć (ale nie każdy musi zabrać głos). Czas na jedną wypowiedź to 2 
minuty (każdy będzie mógł wypowiedzieć się 3 razy – dokładny plan spotkania znajduje się na ulotkach). 
Nad przebiegiem spotkania czuwa moderator, który będzie m.in. pilnował aby nie przekraczać 
założonego czasu. W każdej grupie wybrany będzie skryba, który zanotuje podsumowanie spotkania, 
które wspólnymi siłami grupa stworzy na końcu spotkania.  

6. Temat na dzisiejsze spotkanie: Pytanie 2 - Celebrowanie  
Celebrowanie: „Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym 
słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii. 

• W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgiczna wpływają na tworzenie naszej wspólnoty?  
• W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje?  
• Co robimy, aby wszyscy wierni brali czynny udział w liturgii?  
• Jakie odpowiedzialności powierza się świeckim?  

7. W naszym synodzie uczestniczą wierni, siostry z naszej parafii, księża wikariusze i ksiądz Proboszcz. Do 
pełnego kompletu (z punktu widzenia struktury Kościoła) brakuje ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego i 
Papieża Franciszka. I w związku z tym chcemy również, na ile to możliwe, włączyć ich w nasz synod 
parafialny – a więc osoby chętne będą mogły nagrać krótki film (też zakładamy ok 2 min, tyle ile trwać 
powinna wypowiedź synodalna) do ks. Arcybiskupa, do Papieża Franciszka. Potem zmontujemy z tego 
jeden film i prześlemy do adresatów. Nie zakładamy że film będzie publiczny – to będzie taka forma 
multimedialnego listu, który wyślemy ks. Arcybiskupowi i Papieżowi jako owoc naszego synodu. 
Nagrania będą w kancelarii parafialnej. Można nagrać się po każdym spotkaniu, albo przed – jesteśmy 
na plebanii od 18.00. Osoby chcące się nagrać proszone są o kontakt ze mną 

8. Ciąg dalszy spotkania: 
a. Modlitwa za synod 
b. Modlitwa w ciszy nad Słowem Bożym z dzisiejszego dnia 
c. Losowanie grup 
d. Rozejście się do sal (A,B – dwie grupy zostają w tej sali, C – sala za drewnianymi drzwiami, 

wejście z korytarza, D – mała sala z tyłu, E- sala w przyziemiu, F,G – sale w drugiej plebanii) – 
Oznaczenia sal są na ich drzwiach. 

9. Losowanie: 
a. Siostry i Księża losują tutaj… 
b. Moderatorzy losują tutaj…  
c. W przypadku moderatorów, sióstr i księży pusty los oznacza kolejne losowanie z pozostałymi 

osobami. 
d. Wszyscy pozostali losują tutaj… 

10. Od razu po losowaniu wraz z moderatorami rozchodzimy się do sal  
11. Ok 20.10 planujemy 15 minut na przerwę kawową – kawa, herbata, drobne przekąski dostępne będą tu 

w Sali – szczegóły przekażą wam Moderatorzy. 
12. Koniec planujemy na ok 21.00 godzinę – UWAGA: prosimy o zwrot plakietek – przydadzą się nam 

podczas kolejnych trzech spotkań synodalnych J  
13. Pytania? 
14. Dajmy się poprowadzić w tym co przed nami Duchowi Świętemu. Mówmy szczerze i  z odwagą. 

Słuchajmy z uwagą. Niech to będzie dobry czas.  


