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SYNOD O SYNODALNOŚCI 

SYNTEZA 

 

Koordynator: Jacek Korpik, jacek.korpik@op.pl 

 

Grupy parafialne parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i parafii pw. Św. Wawrzyńca w 

Pniewach. 

 

 

Charakterystyka grup  

W pniewskich parafiach prace synodalne realizowano w 4 grupach. Członkowie grup: 

wierzący, praktykujący katolicy, kobiety i mężczyźni w wieku od ok. 20 do ok. 70 lat. Jedna z 

grup korzystała z opinii 4 uczniów szkół średnich, 1 ateisty i 1 muzułmanina. 

Grupy ustalały tematy dyskusji autonomicznie. Część tematów powtarzała się w grupach i 

wnioski również były podobne.  

W parafiach funkcjonuje odrębnie grupa specjalna – młodzieżowa i grupa kapłańska. 

 

I. Kościół marzeń 

 

 Kościół zna swoją misję, żyje naśladowaniem Jezusa i głoszeniem Jego nauki, staje w 

obronie i pomaga słabszym, skrzywdzonym, dyskryminowanym, przez co jest 

wiarygodny, 

 Kościół rozpoznaje sytuację wspólnoty - wśród członków Kościoła, nawet 

praktykujących, często można spotkać ludzi bez relacji z Bogiem, dla których praktyki 

religijne mają podłoże kulturowe, 

 Kościół w swojej misji zorientowany jest na owoce działania, nie jest zamknięty - 

strzegący „stanu posiadania”, ale otwarty na każdego człowieka, 

 duchowni i świeccy, kierują się Ewangelią, szczególnie słowami o miłości Boga i 

bliźniego, o miłowaniu nieprzyjaciół, o nadstawieniu drugiego policzka, kto nie jest 

przeciw nam, jest z nami oraz słowami św. Pawła – „jedni drugich ciężary noście”; 

wspólnota Kościoła ma na uwadze powyższe słowa w stosunku zarówno do 

współbraci w wierze, do imigrantów i uchodźców, do przyjaciół i do wrogów, do ludzi 

bezdomnych, w uzależnieniach, LGBT, także do osób innych wyznań, wiar i 

niewierzących,  

 widoczne jest staranie w wypełnianiu nauki czynem: gdy brakuje odwagi, sił, czy woli 

– następuje uznanie własnego błędu, w nauczanie nie wplata się polityki, czy 
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ideologii; duszpasterze wystrzegają się przekazywania, jako nauki Kościoła, własnych 

twierdzeń, myśli i sposobów przeżywania wiary, tym samym parafia nie ma 

charakteru odpowiadającego religijności proboszcza, czy jakiejś dominującej grupy 

społecznej; świeccy niosą świadectwo w kościołach domowych i innych 

społecznościach, 

 nauczanie prezbiterów, biskupów i papieża jest spójne, 

 nauczanie jest zorientowane, nie jak dotychczas, „na udział w rytuałach”, ale na wiarę 

– odkrywanie osobistych relacji z Bogiem,  

 szczególną opieką Kościół otacza dzieci i młodzież,  

 liturgia Mszy Świętej nie zawiera „obcych” elementów,  

 Kościół jest synodalny, kapłani i wierni idą razem słuchając się i wspierając, są w 

dialogu ze światem, różne rodzaje wrażliwości i pobożności zgodnie się uzupełniają, 

bez dyskryminowania inaczej praktykujących, mających inne poglądy społeczne, 

polityczne, kapłani będący świadkami wiary pociągają za sobą wiernych, a zmysł 

wiary wiernych wpływa na postawy kapłanów,  

 różnie pojmowane przez wiernych ważne prawdy, np. stosunek do imigrantów i 

uchodźców, stosunek do osób LGBT, godnego przyjmowania Komunii Świętej, 

rozstrzyga ewangeliczne nauczanie, 

 świeccy wspomagają kapłanów; rady parafialne: ekonomiczna i duszpasterska są 

rzeczywistością i nie występują jedynie teoretycznie; ich działalność ma wpływ na 

gospodarowanie majątkiem parafii oraz na podejmowane decyzje, biorą udział w 

działaniach duszpasterskich, w tym w nauczaniu i wspomaganiu katechetów,  

 rady są z wyboru lub działają wraz z kapłanem w sposób jawny, 

 rady gwarantują zachowanie charakteru i lokalnych tradycji przy rotacji duszpasterzy.  

 

II. Obawy, nadzieje, opinie i postulaty. 

 

1. Synodalność. 

 

 znacząca część wiernych nie uczestniczy aktywnie we wspólnocie, jest często 

zniechęcona klerykalizmem, 

 bywa, że wierni aktywni wykluczają osoby pobożne inaczej niż oni sami - często 

tradycyjnie; bywa że dezawuują papieża, 
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 wielu kapłanów jest niechętna synodalności, dezawuują papieża Franciszka, co jest 

podstawowym zagrożeniem dla synodalności,  

 

2. Grzechy, błędy, zaniedbania. 

 

 formacja seminaryjna nie przystosowuje kleryków do bycia kapłanem wśród ludzi, 

 stałe przebywanie kobiet na probostwach gorszy (świeccy żyjący samotnie nie 

potrzebują „gosposi”), 

 nadmierne przywiązanie niektórych kapłanów do dóbr doczesnych godzi w 

wiarygodność i autorytet Kościoła, 

 biskup powinien być pasterzem, nie urzędnikiem; kapłaństwo to służba, nie splendor; 

w kurii osoba świecka nie może być jak niechciany klient; częste postawy 

klerykalizmu wśród kapłanów – powyższe można naprawiać poprzez kadencyjność 

biskupów i powrót na zwykłą parafię, powoływanie biskupa spoza diecezji, czy kraju, 

likwidację godności: kanonik, prałat, infułat, w kuriach więcej pracowników 

świeckich, a kapłani na parafiach, 

 niespójne nauczanie prezbiterów, biskupów i papieża, często w przypadku tych 

pierwszych oparte na ich indywidualnej religijności, zapatrywaniach społecznych, czy 

politycznych, a nie na Ewangelii, 

 nauczanie w kościele i na katechezie słabej jakości; pokutuje nauczanie do 

zachowywania rytuałów, a nie do wiary – relacji z Bogiem, 

 skandale finansowe, czy na tle seksualnym to zło, ale ukrywanie ich jest złem 

spotęgowanym, czyniącym z Kościoła azyl dla przestępców; podobnie utrudnianie  

pracy państwowym organom ścigania, 

 klerykalizm – przeczy synodalności, przejawia się nawet w dokumentach Kościoła, 

 

3. Duszpasterstwo i nauczanie. 

 

 brak katechezy dla dorosłych; dostrzega się, że wśród wiernych niepraktykujących, ale 

też praktykujących, wiele osób ma nikłą świadomość religijną, praktyki traktuje 

kulturowo, żyje bez relacji z Bogiem; niezauważanie powyższych faktów powoduje 

trwanie od dawna w fikcji o powszechności katolicyzmu w Polsce i powoduje 

nieadekwatne nauczanie, które często (szczególnie w przypadku młodzieży) powoduje 

odsuwanie się od Kościoła, 
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 jednolite wymogi dla przyszłych małżonków, rodziców chrzestnych, wynikające z 

przepisów, 

 nauczanie winno ukazywać wiernym osobowego Boga, z którym wchodzi się w 

relację, w świetle której rozpoznaje się prawdę o wierze oraz problemach naszego 

życia,  

 nauczanie, by nie popadać w hipokryzję, nie może poprzestawać na głoszeniu i 

wzywaniu do manifestowania wiary, ale przekładać się na praktykowanie wiary 

życiem; wartość nauczania powinna także wyrażać się zmianą postrzegania 

religijności np. ludzi na wsi, czy innych grup, przejawiających religijność nie zawsze 

tradycyjną, dbanie o udział w budowaniu wspólnoty Kościoła wiernych różniących 

się, ale zaangażowanych, 

 dla podniesienia jakości nauczania należy korzystać z pomocy świeckich, a nawet 

warto umożliwić im głoszenie Słowa Bożego w kościołach, nawet jeśli istnieje 

potrzeba zamiany przepisów,   

 trzeba dostrzegać rolę późnych powołań, diakonatu, w tym diakonatu kobiet, (na 

spotkaniu jednej z grup omawiano kapłaństwo kobiet; zdania były podzielone, jednak 

zdecydowana większość na pytanie: co jest w kobiecie, lub czego jej brak, że nie może 

być kapłanką? odpowiedziała: nic),  

 spotkania z kapłanami po liturgii, także bez związku z liturgią umożliwi wzajemne 

poznanie, lepszy kontakt i poprawi współdziałanie,  

 wspólne, ekumeniczne, modlitewne i towarzyskie spotkania z osobami innych 

wyznań,  

 rady duszpasterskie obowiązkowe w każdej parafii dla przybliżania kapłanom 

problemów zwykłych ludzi, wspomagania pracy katechetów, zapewniania ciągłości 

kształtowania duchowości parafii przy zmianie duszpasterzy; członkowie rad 

duszpasterskich powinni być wybierani przez parafian lub działać jawnie, 

 kapłan musi trwać przy grupach, nie musi każdej prowadzić; ma być opiekunem 

duchowym kontrolującym jej działanie w zakresie zgodności z nauką Kościoła, 

 należy zrozumieć, że chociaż różni, jesteśmy częścią jednego Kościoła. 

 jedna z grup omawiała celibat; życie kapłanów w celibacie jak i w związkach niesie ze 

sobą problemy; rezygnacja z celibatu wniosłaby nowe pozytywne wartości; problem 

jest godny analizowania w oparciu o funkcjonowanie kapłanów będących w 

związkach małżeńskich (np. po konwersji z wyznań, gdzie kapłan mógł być żonaty),    
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4. Młodzi w Kościele. 
 

 odsuwania się młodych od Kościoła – dotarcie do młodych z Ewangelią musi oprzeć 

się o budowanie relacji, towarzyszenie w szukaniu Boga, a nie poprzez 

intensyfikowanie praktyk i przymuszanie do nich, 

 masowe Bierzmowanie młodzieży to zły pomysł; każdy powinien sam decydować, w 

którym momencie życia jest gotowy na ten sakrament; nauczanie młodzieży 

realizować głównie przez rozmowę i towarzyszenie; nauczanie powinno być ciągłe, a 

nie incydentalne – jako przygotowanie do sakramentu. 

 katecheza szkolna zatraciła swą wyjątkowość; jest oderwana od wiary,  

 istnieje konieczność dostosowania liturgii do możliwości poznawczych dzieci; 

dotychczasowe praktyki skutkują u dzieci nudą i zniechęceniem, 

 

5. Liturgia. 

 

 potrzeba ujednolicenia liturgii, 

 stan pandemii pokazał, że trzeba wyjaśniać wiernym zasadność udzielania Komunii 

Świętej do ust i na rękę, z jednoczesnym nauczaniem warunków możliwie 

najgodniejszego przyjęcia Chrystusa; wykorzystywanie możliwości zwiększania ilości 

niedzielnych Mszy Świętych oraz celebrowanie Mszy na zewnątrz, na terenie 

przykościelnym remedium na ograniczenia podczas pandemii, 

 Mszę Świętą należy traktować szczególnie tzn. zrezygnować z „obcych” liturgii 

elementów, stronić od nieuzasadnionego wydłużania celebracji, ale też dostosowywać 

do różnych odbiorców – dzieci, osoby o szczególnych potrzebach np. osoby 

autystyczne, 

 głoszone homilie zawsze należycie przygotowywać, nawiązywać w nich do czytań 

mszalnych, objaśniać części Mszy,  

 występują postulaty rezygnacji z podkreślania udziału we Mszy Świętej oficjeli, (np. 

przez witanie ich); są pojedyncze osoby, które uznają to za stosowne, 

 Msze Święte, w których uczestniczą osoby spoza Kościoła, lub rzadko praktykujący, 

wykorzystywać do ewangelizowania (Wszystkich Świętych, Boże Ciało, Msze Święte 

pogrzebowe), 
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6. Stosunek Kościoła do ludzi, sytuacji, zjawisk. 
 

 stosunek Kościoła do mniejszości, czy grup wyobcowanych (LGBT, imigrantów, 

uchodźców – także innowierców, ludzi z marginesu społecznego, i in.) musi wynikać 

z przykazania miłości bliźniego, w tym miłości nieprzyjaciół, 

 czasem grupami wyobcowanymi są wspólnoty w ramach jednej parafii, związane z 

daną wioską lub kaplicą; te grupy należy również objąć troską i duszpasterstwem, 

 sojusz ołtarza z tronem to zjawisko jednoznacznie naganne, godzące też w 

wiarygodność i autorytet Kościoła,  

 Polskość – katolicyzm – wielu utożsamia jedno z drugim, wielu neguje – istnieje 

potrzeba  nauczania w tym temacie, zgodnie z nauką Jezusa, 

 kobieta w Kościele – występują postulaty upowszechnienia ministrantury dziewcząt, 

szkolenie katechistek i szafarek zgodnie z zapotrzebowaniem,  

 

7. Zarządzanie majątkiem. 
 

 celem korzystania z majątku Kościoła jest czynienie dobra, 

 konieczna jest transparentność i przejrzystość w zarządzaniu, 

 finanse i majątek w możliwie szerokim zakresie powierzyć świeckim specjalistom, 

 wierni jako ofiarodawcy powinni być informowani o planach, dochodach, kosztach, 

inwestycjach, pożyczkach, darowiznach, obrocie nieruchomościami itp., wierni mają 

prawo szczegółowo wiedzieć na co wykorzystuje się środki finansowe, ile pozostaje w 

parafii, ile przekazuje się do diecezji, które ofiary są na potrzeby parafii, które dla 

kapłanów itp., 

 konieczne jest funkcjonowanie rady ekonomicznej, której członkowie pochodzą z 

wyborów lub funkcjonują jawnie; rada posiada szerokie kompetencje i bierze udział w 

decyzjach, przekazywaniu parafii nowemu proboszczowi, który jest związany 

ustaleniami rady z poprzednim proboszczem, 

 sposób wynagradzania kapłanów i normy mieszkaniowe są ustalane dla danej diecezji 

i znane, odpowiednie dla funkcji: wikariusz, proboszcz, biskup, 

 potrzeba zapewniania kapłanom godnej opieki i warunków w razie choroby, czy na 

emeryturze,  

 

Jacek Korpik - koordynator 

Pniewy, 14.04.2022 r. 


