
Terminarz i tematy spotkań
synodalnych w Parafii 
pw. św. Michała Archanioła na
Muchoborze Wielkim

Terminarz spotkań
synodalnych

18.02.2022 - Spotkanie otwierające synod

w naszej Parafii

21.02.2022 - Drugie spotkanie

28.02.2022 - Trzecie spotkanie

7.03.2022 - Czwarte spotkanie

Miejsce spotkań
DOM PARAFIALNY
UL. STANISŁAWOWSKA 87

Więcej informacji na temat synodu można
znaleźć na stronie internetowej Parafii
oraz profilu Facebookowym

Pytanie 4
7.03.2022

Władza i uczestnictwo: 

Kościół synodalny jest Kościołem

uczestniczącym i współodpowiedzialnym.

Kto i jak określa cele wspólnotowe, 

do których należy dążyć, sposób ich

osiągnięcia i kroki, które należy podjąć? 

Jak sprawowana jest władza w naszym

Kościele? 

W jakich sytuacjach doświadczamy pracy

zespołowej i współodpowiedzialności?

 Jak promowane są posługi 

i odpowiedzialność świeckich? 

Jak funkcjonują rady parafialne i inne

ciała doradcze jak na przykład wspólnoty? 

Czy są one doświadczeniem owocnym?

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

 
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.
 

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

 
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas 

na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

 
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.
 

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,

 
w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.
 Amen

Adsumus Sancte
Spiritus

Modlitwa za synod



Schemat spotkań
synodalnych

godz. 18:00 msza święta (dla chętnych);

godz. 19:00 początek spotkania w domu

parafialnym;

zawiązanie synodu i modlitwa;

przedstawienie założeń spotkania i stworzenie

grup na dany dzień;

spotkania w grupach synodalnych (ok. 1,5h):

Dzielenie się swoim świadectwem

dotyczącym pytania (ok. 2 min na osobę),

chwila osobistej medytacji po wszystkich

wypowiedziach;

Dzielenie się owocami pierwszej części

spotkania - jak to, co usłyszałem od innych

poruszyło moje serce? (ok. 2 min na osobę),

chwila osobistej medytacji;

Dzielenie się refleksjami po spotkaniu -     

 co wynoszę dla siebie z tego spotkania      

 (ok. 2 min na osobę), chwila osobistej

medytacji;

Przygotowanie syntezy spotkania w grupie

synodalnej;

Modlitwa dziękczynna za spotkanie;

godz. 21:00 zakończenie spotkania.

a.

b.

c.

d.

e.

 

Schemat spotkań
synodalnych

Pytanie 1
18.02.2022

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię,

„podąża razem”. 

Jak owo „podążanie razem” realizuje 

się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym? 

Do podjęcia jakich kroków zaprasza 

nas Duch Święty, abyśmy wzrastali 

w naszym „podążaniu razem”?

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?

Pytanie 2
21.02.2022

Pytanie 3
28.02.2022

Prowadzenie dialogu w Kościele 

i społeczeństwie: Dialog wymaga

wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia

także wzajemne zrozumienie.

W jakim stopniu różne osoby w naszej

wspólnocie spotykają się, aby prowadzić

dialog?  Jakie są miejsca i sposoby dialogu 

w obrębie naszej parafii?  

W jaki sposób są rozwiązywane różnice

poglądów, konflikty i trudności?  Co robimy,

aby współpracować z wspólnotami

zakonnymi, z stowarzyszeniami i ruchami

świeckich itd.?  Jakie doświadczenia dialogu

i wspólnego zaangażowania mamy 

z wyznawcami innych religii i z osobami

spoza Kościoła? W jaki sposób Kościół

prowadzi dialog i uczy się od innych

instytucji społeczeństwa: świata polityki,

ekonomii, kultury, społeczeństwa

obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?


