
Niniejsza prezentacja jest pomocą do przedstawienia 
diecezjalnej syntezy podczas spotkań. 



PLAN SYNTEZY:

1. Dane statystyczne
2. Proces konsultacji
3. Obszary wymagające uzdrowienia i nawrócenia                  
w parafii i diecezji
4. W jaki sposób Duch zaprasza Kościół do wzrastania     
w synodalności, aby diecezja i parafie stały bardziej 
synodalne



1. DANE  STATYSTYCZNE
1. Konsultacje	przeprowadzono	

w	ok.	320	grupach	

(w	różnych	grupach	parafialnych,	w	grupach	dekanalnych,		
w	ruchach,	grupach	i	stowarzyszeniach,	we	wspólnotach	
zakonnych,		w	seminarium	duchownym,	w	Studium	
Teologiczno-Pastoralnym,	w	domu	pomocy	seniorom,		
domu	samotnej	matki,	wśród	ubogich,	w	domu	księży	

emerytów,			w	grupach	młodzieżowych,	
podczas	spotkań	dla	katechetów	

oraz	nadzwyczajnych	szafarzy	Komunii	św.).	



• Liczbę uczestników spotkań szacuje się na ok. 
3500. 

• Liczba syntez: 216 
• (145 parafialnych,  16 dekanalnych), 

• 14 grup młodzieżowych, 14   ruchów grup            
i stowarzyszeń, 8 katechetów, 6 zakonnych, 
• 4 szafarzy, 2 kleryckie, 2 seniorów, 2 
indywidualne, 1 bezdomnych, 1 z domu 

samotnej matki,  1 spoza diecezji. 
--------------

• W ankiecie internetowej głos oddało
478 uczestników 

(45,2% kobiet i 54,8 mężczyzn, średnia wieku - 34). 





II.

Proces konsultacji

w   Archidiecezji   
Gnieźnieńskiej











Spotkanie katechetów

Spotkanie młodzieży w Kłecku















7. Wypowiedzi osób bezdomnych, 
które zawierały wiele słów wdzięczności wobec Kościoła.





I wiele jeszcze innych 
dobrych spraw….







CIENIE

Co smuci ?

9. Zauważa się, że duża liczba wiernych ograniczają się jedynie do 
życia sakramentalnego, traktując Kościół jak sklep, instytucję.

10. Rodzina przestała być szkołą wiary, brak przykładu rodziców                                
w przekazywaniu i umacnianiu wiary.

Osoby życia konsekrowanego podkreślały, że nie zawsze jest szanowana ich 
praca, bardzo rzadko korzysta się z ich wiedzy i doświadczenia. 

11. Minimalizacja pomocy osobom z marginesu społecznego. 
Podkreślano, że łatwiej pomaga się osobom mieszkającym dalej, 

niż mieszkającym tuż obok. 



Uczestnicy spotkań uważają, że ich małe 
zaangażowanie w życie parafii wynika ze 
spadku autorytetu Kościoła wynikającego 

ze skandali, min. molestowania, 
niedostępności kapłanów i spustoszenia, 

które wprowadził COVID-19, także medialne 
nagłaśnianie środowisk mniejszości 

seksualnych.





III.  Obszary wymagające uzdrowienia i nawrócenia 
w parafii  i diecezji

1. Życie duchowe
Ponieważ obserwuje się spadek liczby uczestniczących w Eucharystii i nabożeństwach, 

uznano, iż powodem jest:  
uczestniczenie głównie tylko z tradycji, a nie z prawdziwej wiary, 

brak świadomości tego co dzieje się np. na Eucharystii, brak podstawowej wiedzy o Mszy św.,
brak ciszy po homilii i przyjęciu Eucharystii, 

osoby będące w kościele muszą wysłuchiwać żale kapłanów wobec tych, 
których nie ma w kościele,

homilie nie są  głoszone językiem zrozumiałym dla osób nie mających wykształcenia 
teologicznego. Często podnoszono wołanie o zadbanie o jakość homilii, które powinny być 

oparte na Słowie i wynikające z jego medytacji, odnoszące się do problemów wiernych, 
wolne od politycznych komentarzy;



2. Kultura i media

• Prośba by wszystkie parafie były obecne  w mediach społecznościowych                    
- sugestia by przekazać to młodym do prowadzenia.

• Podkreślono, że media katolickie są nieodzowne zwłaszcza dla ludzi starszych                     
i chorych, doceniono TV Trwam i Radio Maryja.   Do mediów drukowanych zniechęca ich 

cena oraz często poruszane w nich tematy polityczne.  

• Podniesiono także sprawę małej atrakcyjności „Przewodnika Katolickiego”, nie ma 
w nim miejsca na lokalne wiadomości, jednostronne polityczne ukierunkowanie, artykuły 
są przeintelektualizowane, pisane niezrozumiałym językiem, brak w nim świadectw wiary, 

brak reportaży z miejsc, do których warto się udać w archidiecezji.  

• Docenia się aktualność internetowej strony diecezjalnej, jednak zauważono, że nie 
ze wszystkich parafii są publikowane informacje na stronie, 
nie ma jednolitego reklamowania wszystkich duszpasterstw.





• funkcjonowanie rad duszpasterskich, rad ekonomicznych w parafiach,
• lepsza formacji młodych kapłanów
• większe zaangażowanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej  
• grupy parafialne są żywe, ale często nie są misyjne,
• brak wspólnego kalendarza z inicjatywami wszystkich grup oraz wzajemnej 

pomocy w propagowaniu różnych dzieł i wydarzeń.  W wielu parafiach brak 
duszpasterstwa jest tłumaczone sprawami budowlanymi.

• brak zaangażowania kapłanów w wydarzenia, które są podejmowane na terenie 
archidiecezji. 

• koordynacja działań parafialnych  z działaniami diecezjalnymi

Zamiast rywalizacji - współpraca

4. STRUKTURY



5. PRAKTYKI DUSZPASTERSKIE

•zbyt długie są ogłoszenia duszpasterskie 
•potrzeba nauk stanowych podczas rekolekcji
•wizyty kolędowe powinny być podtrzymane
•potrzeba dokonania przeglądu spraw 
finansowych i zobowiązań parafii wobec 
diecezji 



IV. W jaki sposób Duch zaprasza Kościół do wzrastania w 
synodalności, aby diecezja i parafie stały bardziej synodalne

1. Jakie	marzenia	i	pragnienia	
w	stosunku	do	Kościoła	zostały	wyrażone?

• Aby Słowo Boże i Eucharystia były centrum życia Kościoła, dobre przygotowanie liturgii 
wraz z odpowiednim przekazem Słowa Bożego i śpiewem, w każdej parafii częstsza 
adoracja Najświętszego Sakramentu,  spotkania ze świadkami wiary.

• Aby powstały punkty ułatwiające spotkania ze specjalistami np. psychologiem.

• Aby były turnieje dekanalne, festyny, zawody sportowe itp.

• Aby w Gnieźnie powstała kaplica Wieczystej Adoracji.



•Istnieje potrzeba katechetów, którzy potrafią młodzież „zapalić iskrą Bożą”, którzy będą
świadkami wiary, a nie tylko nauczycielami religii.
•Jak najszybsze oczyszczenie ze skandali, aby odbudować autorytet Kościoła, gdyż jest on
potrzebny.
•Więcej czasu i uwagi poświęcić na żywe budowanie wspólnoty Kościoła, a nie tylko na
sprawy materialne.
•Otwartość na różnorodność, więcej odwagi w pozostawieniu schematów nie przynoszącym
dziś owoców w postaci nawrócenia.
•Wzmocnić modlitwę o dar nowych powołań.

• Aby prowadzona była lepsza formacja rodziców np. przed Pierwszą
Komunią dzieci, a nie tylko tematy dotyczące dekoracji, składki i
strojów komunijnych.

• Aby grupy, wspólnoty w parafii stawały się ewangelizacyjne, nie
istniały tylko dla siebie.

• Istnieje potrzeba katechizacji dorosłych (o Eucharystii,
podstawowych prawdach wiary).



2. Konkretne propozycje do wzrastania w synodalności
1. Spotkania biskupa z parafianami podczas wizytacji, nie tylko z wybranymi grupami.
2. Formować i kształcić członków Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych. 
3. Spotkania rad duszpasterskich z dekanatu w celu się dzieliły swoimi doświadczeniami.
4. Potrzeba spotkań np. ekonoma diecezjalnego czy wydziału duszpasterskiego 

z przedstawicielami parafii (np. raz w roku).
5. Potrzeba organizacji spotkań dla różnorodnych grup i osób żyjących w trudnych sytuacjach

(dla małżeństw niesakramentalnych, osób rozwiedzionych, samotnych), 
6. Większa współpraca w wymiarze dekanalnym  
7. Utworzenie dekanalnego kalendarza różnych inicjatyw duszpasterskich  odbywających 

się w parafiach (aby umacniać wiarę, a nie rywalizować między parafiami)
8. Organizowanie centralnych uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym

na zmianę w poszczególnych parafiach w mieście lub dekanacie, nie wciąż w tej samej parafii



3. Jakie nowe horyzonty już się otworzyły, 
czyli pierwsze owoce synodu 

• Spotkania synodalne pozwoliły wielu osobom zabrać głos w sprawach parafii po
raz pierwszy, dlatego jak sami podkreślili, ich głos ma charakter dość krytyczny,
wyraża to wszystko, co jest trudne i to, co boli w Kościele, ale wyraża on przede
wszystkim troskę o Kościół, chcą kontynuacji tej drogi.

• W parafiach z troską została podjęta próba szukania dróg w dotarciu do
młodych.

• Spotkania synodalne zawiązały wspólnotę osób, które chcą robić coś więcej, aby
nie stać w miejscu.



• W kilku parafiach powstały inicjatywy utworzenia nowych grupy dla
dorosłych np. krąg biblijny dla dorosłych, jak również zapoczątkowały
się adoracje.

• Niektórzy podkreślali, że dzięki synodalnym spotkaniom w parafii
ruszyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

• Część syntez kończyła się wdzięcznością za drogę synodalną i wyrażoną
wiarą, że może ona zmienić styl prowadzenia parafii i diecezji.




