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SYNOD O SYNODALNOŚCI 

SYNTEZA GRUPY MŁODZIEŻOWEJ 

 

Archidiecezja Poznańska, teren działania parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach i 

parafii pw. Św. Wawrzyńca w Pniewach. 

 

Moderator grupy – Jacek Korpik, jacek.korpik@op.pl  

(koordynator grup parafialnych w Pniewach) 

 

Charakterystyka grupy:  

Grupa synodalna młodzieżowa, działająca niezależnie w stosunku do parafialnych grup 

synodalnych w Pniewach. Wynikiem prac grupy jest odrębna synteza. 

Grupa składa się z 6 osób młodzieży szkolnej, pochodzącej z pniewskich parafii. 5 osób to 

młodzież szkół średnich – 2 osoby płci żeńskiej i 3 męskiej oraz 1 osoba w wieku 14 lat płci 

męskiej, będąca w grupie przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania. 

W grupie są osoby w różnym stopniu związane z Kościołem, praktykujące regularnie, jak i 

nieregularnie. Jedna osoba w ostatnich latach odsunęła się od Kościoła i uważa się za 

agnostyka. 

Syntezę dodatkowo zaopiniowały 4 osoby – po 2 płci żeńskiej i męskiej, nie biorące udziału 

w spotkaniu grupy. Każda z nich uznała niniejszą syntezę za odpowiadającą rzeczywistości. 

 

Temat, którym zajmowała się grupa: 

Dlaczego młodzież odchodzi z Kościoła? 

 

Uwaga:  

Proponowany, w podanym przez diecezjalny zespół synodalny przykładowym schemacie 

syntezy, podział zagadnienia na: Kościół marzeń i nadzieje związane z Kościołem jest 

nieadekwatny do podjętego tematu. Postawiony problem dotyczy młodzieży raczej 

niezainteresowanej Kościołem na tyle, aby pokładać w nim nadzieje, czy mieć związane z 

Kościołem marzenia. 

Niniejsza synteza podejmować będzie zagadnienie w ujęciu: czy wiara w Boga jest dla 

młodzieży ważna? co sprzyja odchodzeniu młodzieży z Kościoła? jakie zmiany mogą 

powodować większe zainteresowanie wiarą w Boga i udziałem we wspólnocie Kościoła? 

 

mailto:jacek.korpik@op.pl


2 

 

I. Czy wiara w Boga jest dla młodzieży ważna? 

 

1. Uczestnicy szacują, że około 10% młodzieży jest związana z Kościołem, w tym 

zarówno kulturowo, jaki i w oparciu o wiarę w Boga rozumianą jako osobista relacja, 

z czego tych drugich jest mniejszość. Jest to znacznie mniej niż ogólny odsetek 

katolików  związanych z Kościołem praktykami religijnymi w lokalnych parafiach, 

który wynosi 27% i też nie jest zadowalająco wysoki.  

2. Młodzież, generalizując, nie ma potrzeb duchowych lub ma je nieuświadomione. 

3. Dekalog dla młodzieży nie jest punktem odniesienia.  

4. Wiara i Kościół nie leży w zakresie zainteresowań młodzieży z wygodnictwa – jako 

reakcja na potrzebę spełniania religijnych zasad, nakazów, obowiązków. 

5. Założenie, że młodzież formalnie katolicka, która przystąpiła wcześniej do I Komunii 

Świętej to osoby wierzące, od której można i należy wymagać właściwych postaw 

religijnych, jest fałszywa.  

6. Większość młodzieży nie tyle nie wierzy, co mało co te sprawy ich obchodzą, na 

zasadzie: „Coś  (jakiś Absolut) tam raczej jest, ale się nie zastanawiam”. 

7. Sprawy związane z wieczności są na tym etapie rozwoju człowieka zbyt abstrakcyjne, 

w zbyt odległej perspektywie czasowej, aby były pierwszoplanowymi. 

 

 

II. Co sprzyja odchodzeniu młodzieży z Kościoła? 

 

1. Wiek nastoletni jest okresem, w którym przechodzi się od myślenia dziecięcego do 

dojrzałego, w którym stawia się sobie nowe pytania, rodzą się wątpliwości, dla 

uznania prawd wymaga się ich rozumienia. W tym czasie tradycyjnie przypada czas 

przygotowania do Bierzmowania, podczas którego wymaga się od młodych ludzi 

dojrzałości w wierze. Jest to zły czas na takie deklaracje. Młodzi w tym wieku, tak 

naprawdę nie wiedzą, czy wierzą, czy nie wierzą? Młodzież buduje wtedy dopiero 

swoją dojrzałą tożsamość.  

2. Problem odchodzenia z Kościoła zaczyna się wcześniej. Pokutują zaniedbania w 

kształtowaniu wiary od czasu I Komunii Świętej do podjęcia przygotowań do 

Bierzmowania. Edukowanie młodzieży nie jest ciągłe tylko od sakramentu do 

sakramentu.  



3 

 

3. Zarówno w kontaktach ze starszymi członkami rodzin (rodzicami, dziadkami), jak i 

kapłanami w parafiach i szkołach oraz katechetami świeckimi młodzież doznaje 

przymuszania, nakłaniania do wypełniania obowiązków dojrzałego wierzącego, 

praktykowania. W okresie przygotowań do Bierzmowania wymaganie praktyk 

religijnych jest dodatkowo intensyfikowane. W tym samym czasie młodzież pyta, ale 

nie otrzymuje najczęściej odpowiedzi na ważne dla niej wątpliwości, nie jest poważnie 

traktowana. 

4. Nauczanie religijne młodzieży w Kościele opiera się głównie o nakazy praktykowania 

wiary według zasady, że im więcej praktyk, tym większa wiara. Młodzież podczas 

przygotowań do Bierzmowania w kościele często traktowana jest przedmiotowo, 

stosuje się względem niej metody „szkolne”. Kiedy młodzież idzie do kościoła po 

podpis w indeksie przygotowania do Bierzmowania, to wynosi z kościoła tylko 

podpis, a nie dojrzałość w wierze. Nawet kapłani, przekonują młodzież do 

uczestniczenia w życiu Kościoła, praktycznym podejściem, że do Bierzmowania warto 

przystąpić, ze względu na przyszłe wstąpienie w związek małżeński, choć w 

rzeczywistości Bierzmowanie nie jest warunkiem sakramentu Małżeństwa. 

5. Zarówno na lekcjach religii, jak i w parafii młodzież nie odczuwa, że przygotowania 

ich do sakramentu traktowane jest poważnie, że ktoś się o to autentycznie troszczy.  

6. Lekcje religii są często oderwane od spraw wiary, czy życia parafialnego. 

Przykładowa kartkówka na lekcji religii nie dotyczy interpretacji tekstów biblijnych 

jako Prawdy Objawionej, lecz jedynie znajomości tekstu. W katechezie nie realizuje 

się zagadnień związanych z wiarygodnością religii. Po edukacji religijnej szkolnej i 

kościelnej młody człowiek nie może czuć się pewnie w dyskusji z ateistą, czy osoba 

przeciwną Kościołowi. Na typowych lekcjach religii nie da się nikogo przekonać do 

wiary.  

7. Kazania, homilie, czy rekolekcje są najczęściej nieprzekonujące, niskiej jakości.    

8. Zdarzają się katecheci świeccy i duchowni, którzy w miarę skutecznie i przy aprobacie  

młodzieży przybliżają ich do świadomego uznania spraw wiary za ważne, ale dzieje 

się to rzadko. 

9. Często ze strony wierzących rodziców, dziadków argumentowana jest potrzeba wiary 

poprzez wzbudzanie strachu przed potępieniem, brakiem udzielania przez Boga łask, 

itp., do czego w młodym wieku nie przykłada się należytej wagi, a także wyczuwa się 

fałsz.  
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10. Często stosowany jest względem młodych szantaż emocjonalny dotyczący 

praktykowania wiary. Wtedy realizowane przez młodych ludzi praktyki religijne nie 

wynikają z wiary, tylko żeby nie robić przykrości bliskim. 

11. Reasumując powyższe punkty nauczanie Kościoła jawi się młodzieży jako puste, 

niewiarygodne, niesprzyjające żeby wpłynąć na zaistnienie, czy pogłębienie relacji 

młodych ludzi z Bogiem. Swoim podejściem do nauczania młodzieży, 

przedstawionym powyżej ludzie Kościoła najczęściej oddalają młodzież od Boga. 

Kościół jest dla młodych nieatrakcyjny, a ludzie Kościoła nie wykazują się zdolnością, 

aby tę atrakcyjność odkryć, ukazać, wzbudzić w młodzieży otwarcie na jej szukanie.  

12. Ponadto obraz Kościoła nie jest korzystny, aby uznać go za wiarygodny. Młodzież 

podobnie jak pozostała część wiernych często postrzega go przez pryzmat skandali 

pedofilskich, seksualnych, finansowych, powiązania z politykami, korupcją, jako 

organizację, której nie zależy na szerzeniu wiary. Młodzież przyznaje, że przeciwnicy 

Kościoła często wykorzystują i wyolbrzymiają naganne postawy ludzi Kościoła, ale 

pożywką do tego są niestety fakty. Zawsze bardziej widoczne są negatywy, pozytywy 

uznaje się za normę.         

 

 

III. Jakie zmiany mogą powodować większe zainteresowanie młodzieży wiarą w Boga i 

udziałem we wspólnocie Kościoła? 

 

1. Młodzież wymaga poważnego traktowania podmiotowego. 

2. W kształcenia religijnego należy odejść od modelu przymuszania, nakłaniania do 

praktyk religijnych na rzecz nauczania odkrywania wiary. 

3. Nie narzucać młodym ludziom prawd, ale towarzyszyć im w kształtowaniu się ich 

dojrzałego spojrzenia na życie poprzez tworzenie przestrzeni do dyskusji, rozmowę, 

ukazywanie świadectw, życiowych przykładów wiary. Zamiast „trzeba” należy 

wyjaśniać, mówić dlaczego rzeczywistość wiary jest ważna.  

4. Nauczanie młodzieży odkrywania wiary dojrzałej należy zaczynać od powtórnego 

postawienia pytania, czy Bóg istnieje, a nie od stwierdzenia: jesteście wierzący, więc 

musicie chodzić do kościoła. Uprzednie odkrycie wiary warunkuje późniejsze 

odkrycie w rytuałach wartości. 



5 

 

5. Towarzyszyć należy w sposób ciągły, kiedy wiara dziecięca zanika i przeradza się w 

wiarę dojrzałą lub może zaniknąć, a nie w związku z przygotowaniem do 

sakramentu.. 

6. Decyzje o momencie przystąpienia do Bierzmowaniu pozostawić zainteresowanym i 

zrezygnować z masowości tego sakramentu.       

7. Odpowiednia forma liturgii, w tym jakość homilii, przystająca do specyficznego 

okresu rozwoju człowieka jaką jest młodość może wnieść znaczący wkład w stosunek 

młodzieży do Kościoła.   

 

 

 

Jacek Korpik – moderator grupy 

Pniewy, dnia 11 kwietnia 2022 r. 


