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Termin spotkania:   07.01.2022 

Uczestnicy:              10 osób z naszej parafii 

Prowadzący:            Ksiądz Proboszcz 

 

Zasadnicze pytanie, które kieruje konsultacją Ludu Bożego w procesie synodalnym.  

Kościół synodalny ,,podąża razem”, jak owo ,,podążanie razem”  realizuje się dzisiaj w naszym Kościele 

partykularnym. Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch św., abyśmy wzrastali w naszym podążaniu 

razem”?      

 

Temat spotkania: Dzielenie się doświadczeniami z życia we wspólnocie Kościoła 

Przebieg spotkania: 

1. Modlitwa do Ducha św. o obfite owoce spotkań synodalnych. 

2. Rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym – Iz. 49, 1-20 

3. Wysłuchanie krótkiej prezentacji przygotowanej przez archidiecezję gdańską ,,Cele synodu                             

o synodalności”.  

4. Dzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami z życia w Kościele, odpowiadając na pytanie ,,Czym 

dla mnie jest Kościół?”. 

5. Ustalenie Kolejnego terminu spotkania. 

6. Modlitwa i błogosławieństwo Kapłana. 

 

Podsumowanie spotkania: 

    W atmosferze pełnej życzliwości, słuchając głosu Ducha św. dyskutowaliśmy oraz dzieliliśmy się 

doświadczeniami z jakimi spotykamy się w Kościele.  

• Czym jest dla mnie Kościół? – Kościół traktujemy jak drugi dom, wspólnotę ludzi o tych samych 

wartościach chrześcijańskich. Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku - ku wieczności. 

 

• Zauważamy ogromny problem odejścia bądź rezygnacji z praktyk religijnych szczególnie wśród 

młodzieży (po bierzmowaniu, wielu z młodych ludzi rezygnuje z praktyk religijnych tylko nieliczni nadal 

pozostają w Kościele, czynnie uczęszczając na Mszę św. oraz korzystając z sakramentów św.). 

 

• W wielu szkołach znikomy odsetek młodzieży uczęszcza na lekcje religii. Znamy przykłady szkół, klas 

szkół ponadpodstawowych, gdzie tylko pojedyncze osoby, nadal uczęszczają na lekcje religii, 

zdecydowana większość wybiera lekcje etyki. Pojawiły się głosy / otwarte pytanie, czy nie byłoby 

lepiej przenieść lekcji religii do parafii, jak to miało miejsce wiele lat temu. Zdania były podzielone – 

jeśli na chwilę obecną młodzież nie jest skora uczestniczyć w lekcji religii w szkole, to tym bardziej 

nie będzie miała ochoty przychodzić na katechezę na teren parafii.  
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• Niektórzy z nas w miejscu pracy, spotykają się z niezrozumieniem, ignorancją, czy też ironią ze strony 

osób niepraktykujących, ze względu na świadectwo, jakie dajemy swoim życiem – ( świadectwo żywej 

wiary, uczestnictwo w Mszy św., korzystanie z sakramentów św., czy też zaangażowanie w życie 

swojej parafii). 

• Pojawiły się głosy, że rodzice którzy przygotowują dzieci do I Komunii św., mają niską świadomość 

religijną (głosy i doświadczenia z różnych parafii). Warto byłoby się zastanowić nad formami 

ewangelizacji tych osób, także przy udziale świeckich. 

• Osoby świeckie poprzez swoje życie, ewangelizują z taką samą mocą jak Kapłani. Mamy tą samą moc 

Ducha św., którego wszyscy otrzymaliśmy na mocy Chrztu św.. 

Jako Lud Boży, mamy tą samą moc Ducha św. i jesteśmy jednakowo współodpowiedzialności za nasz 

Kościół partykularny. Każdy z nas jest zaproszony do uczestnictwa w spotkaniach, dzielenia się swoimi 

doświadczeniami i wyrażania opinii w mocy Ducha św.   

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie, które odbędzie się 28.01.2022. 

 

 


