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Termin spotkania:   25.02.2022 

Uczestnicy:              13 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 Święty, abyśmy wzrastali w naszym podążaniu 

razem”?      

 

Temat spotkania: Dzielenie się doświadczeniami z życia we wspólnocie Kościoła,                                

                               ,,Słuchanie”, ,,Zabieranie głosu”    

 

Przebieg spotkania: 

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu; 
2. Wspólna modlitwa; 
3. Rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym – MT 17, 1-8; 
4. Krótka informacja o celach Synodu, dla osób, które pierwszy raz przyszły na spotkanie;  
5. Kilka słów o ,,słuchaniu”; 
6. Zwrócenie szczególnej uwagi na moc Ducha Świętego, który działa przez każdego i każdą z nas 

podczas odbywających się spotkań. Dzielimy się doświadczeniami, przemyśleniami, refleksjami, 
słuchamy się nawzajem i nade wszystko dajemy przestrzeń Duchowi Świętemu do Jego działania;  

7. Modlitwa do Ducha Świętego; 
8. Dzielenie się doświadczeniami, refleksjami ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię 

,,podążania razem po drodze naszej wiary” oraz słuchanie się nawzajem na gruncie Kościoła;  
9. Modlitwa i błogosławieństwo Kapłana. 
 

Podsumowanie spotkania: 

    Na spotkaniu dyskutowaliśmy oraz dzieliliśmy się doświadczeniami, z jakimi spotykamy się w Kościele.  

I. SŁUCHANIE  - jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń.  

Wobec kogo nasz Kościół partykularny jest „dłużny słuchania”? W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, 
zwłaszcza młodzi i kobiety? W jaki sposób włączamy wkład osób konsekrowanych, mężczyzn i kobiet? 
Jaką przestrzeń ma głos mniejszości, odrzuconych i wykluczonych? Czy potrafimy odrzucić uprzedzenia                  
i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie? W jaki sposób wsłuchujemy się w społeczny i kulturowy 
kontekst, w jakim żyjemy? 

 
• Słuchanie jest trudną sztuką, trudniejszą niż mowa; 

• Brak słuchania jest źródłem kryzysu w rodzinie, Kościele, we wspólnotach; 

• Nie umiemy słuchać się nawzajem – niejednokrotnie jesteśmy zamknięci na głosy, które różnią się                       

z naszą opinią co do danej kwestii, jest to widoczne szczególnie na gruncie małżeńskim, rodzinnym; 
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• Czasem kierujemy się stereotypami i z góry odrzucamy to co mówią inni tylko dlatego, że ktoś ma inne 

przekonania; 

• Ignorujemy czasem głosy innych poprzez brak poświęconego czasu na wysłuchanie do końca – co dana 

osoba chce nam powiedzieć; 

• Nie poświęcamy należytej uwagi, tym którzy są daleko od Kościoła, nie słuchamy ich ,,bolączek” – 

ignorujemy ich problemy, twierdząc, że sami taką drogę wybrali,  

 

Co utrudnia słuchanie się nawzajem, słuchanie głosu Ducha Świętego: 

✓ postawa zamknięta; 

✓ negatywne nastawienie na drugiego człowieka; 

✓ brak jasnego przekazu ze strony drugiej osoby; 

✓ hałas panujący wokół a szczególnie w naszym sercu; 

✓ pycha – to co ja wiem, jest najlepszym z możliwych – przez co zamykam się na głos drugiego 

człowieka, 

✓ rozproszenie i brak uwagi, brak zainteresowania tym, co mówią do mnie inni; 

✓ wybiórcze słuchanie; 

✓ z góry ustalona opinia na dany temat; 

✓ brak wystarczającego czasu, żeby daną osobę wysłuchać – ignorujemy i spłycamy rozmowę;  

✓ na spotkaniach we wspólnotach, z drugim człowiekiem, na gruncie rodzinnym powinniśmy budować 

a nie krytykować – niejednokrotnie mamy problem z taką postawą; 

✓ dla wielu osób, które spotykamy Kościół nie jest atrakcyjny, nie jest ,,modny”, jest niewygodny, gdyż 

godzi w sumienia; 

Wskazówki: 

✓ jak najczęściej czytać Pismo Święte, wsłuchiwać się co Duch Święty, do nas mówi przez Słowo Boże; 

kierować się w swoim postępowaniu nauką Jezusa; 

✓ słuchać drugiego człowieka ze zrozumieniem, bez uprzedzeń i stereotypów, słuchać z empatią; 

✓ dzielić się Ewangelią z innymi, którzy towarzyszą nam na naszej drodze wiary; 

✓ zaświadczać o Kościele poprzez swoje życie, które będzie zachęcać do uczestnictwa w wierze a nie 

zniechęcać; 

✓ być odpowiedzialnym za swoje zachowanie, należy uważać na ton, słowa, które niejednokrotnie ranią 

a nie budują; 

✓ spokojnie słuchać i odpowiadać osobom o innych przekonaniach niż nasze – emocje są złym 

doradcą; 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie, które odbędzie się 11.03.2022. 

 

 


