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Ściąga dla moderatorów: 
 

1. Rozpoczynamy spotkania w grupach o 19.20 
2. Zabierzcie po 8 ulotek synodalnych dla członków waszych grup – tam są tematy oraz schemat spotkania – 

jeżeli ktoś nie będzie miał przy sobie ulotki dajcie mu ją J 
3. Klepsydry i notesy i długopisy powinny czekać na was w salach – w razie czego zapasowe będą na stole z 

przekąskami. 
4. Zaczynamy od kółeczka z przedstawieniem się – zaczyna moderator „ustawiając” sposób przedstawienia się 

– chodzi o to aby nie było ono zbyt rozbudowane. Przykład przedstawienia się: „Nazywam się Rafał, lat 44, 
mąż tato dwójki dzieci, mieszkam tu od 14 lat, nawrócony 6 lat temu” 

5. Przedstawienie zasad synodalnych w małych grupach:  
a. Wypowiadamy się po kolei; 
b. Przestrzegamy czasu – 2 minuty na wypowiedź – pilnujemy to przez klepsydry (zerowanie klepsydry – 

po to jest druga klepsydra), staramy się nie przekraczać czasu który każdy ma. Odpowiada za to 
moderator; 

c. Przebieg dzielenia się: 
i. Rozpoczniemy za chwilę od przeczytania jeszcze raz pytania a następnie zanurzymy się na 

chwilę w ciszy 
ii. W pierwszej rundzie każdy po kolei dzieli się owocami swojej modlitwy w odniesieniu do pytań 

i refleksji na dzisiejszy temat. W tej rundzie nie ma dyskusji, a wszyscy uczestnicy po prostu 
słuchają w skupieniu każdej osoby i zwracają uwagę na to, jak Duch Święty działa w nich 
samych, w osobie mówiącej i w całej grupie (2 min. na osobę). Po tym następuje czas ciszy, 
aby zanotować swoje wewnętrzne poruszenia (1 min). 

iii. W drugiej rundzie uczestnicy dzielą się tym, co najbardziej uderzyło ich w pierwszej rundzie i 
co poruszyło ich w czasie ciszy (2 min). Również nie ma dyskusji. Ponownie po tym następuje 
czas ciszy (1 min). 

iv. W trzeciej rundzie każdy dzieli się tym, co wynosi dla siebie z tego spotkania. Tak jak 
poprzednio nie ma dyskusji (2 min). Ponownie następuje chwila ciszy (1 min) 

v. Spotkanie kończy dyskusja nad tym co warto zapisać w syntezie/podsumowaniu spotkania. 
d. To co zapisujemy w syntezie nie jest konsensusem – w syntezie mogą pojawić się sprzeczne 

stwierdzenia; 
e. Gdy jako uczestnicy będziemy opowiadać innym ludziom o naszych doświadczeniach ze spotkania 

nie będziemy przypisywać konkretnych wypowiedzi danym osobom (anonimowość); 
f. Wszystkim osobom, do których mamy e-maila i które były zaznaczone jako obecne na spotkaniu 

prześlemy syntezę zbiorczą z tego spotkania. Kto nie podał swojego maila może to teraz zrobić. 
6. Po drugiej rundzie dzielenia (ok. 20.10 planujemy 15 minutową przerwę na kawę, herbatę, przekąską – powrót 

do Sali – można zabrać ze sobą napoje i przekąski, ok 20.25) 
7. Czy są jakieś pytania? 
8. Wybór skryby 
9. Temat na dzisiejsze spotkanie: 

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?  

10. Chwila ciszy – 1 min.  
11. Cały ten wstęp nie powinien być dłuższy niż 15 minut J. Czyli właściwe dzielenie powinno się rozpocząć ok 

19.35 
12. Niech się dzieje wola Pana J 
13. Po drugiej rundzie przerwa kawowa (ok. 20.10) – 15 minut (do 20.25) 
14. Koniec spotkania w małych grupach ok 21.00. Spotykamy się w dużej Sali na krótkie zakończenie i 

błogosławieństwo.  
15. Kto chce może potem nagrać krótką wiadomość dla ks. Abp Józefa Kupnego lub/i Papieża Franciszka – mini 

studio będzie w kancelarii parafialnej.  
 
 


