
PARAFIA PW. ŚW. TERESY OD DZIECIATKA JEZUS W GDAŃSKU 

Strona 1 z 3 
KOORDYNATOR ZESPOŁU SYNODALNEGO 

 

 

 

 

Termin spotkania:   28.01.2022 

Uczestnicy:              12 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,                                

                               ,,Towarzysze podróży”   

 

Przebieg spotkania: 

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
2. Wspólna modlitwa. 
3. Rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym – 10 rozdział Dziejów Apostolskich.  
4. Omówienie i przedstawienie celów Synodu o synodalności, oraz komentarz do rozważanego  

fragmentu Pisma św.   
5. Przedstawienie przebiegu spotkań synodalnych w nawiązaniu do 10 kwestii synodalnych i zawartych 

w nich sugestii co do pytań, które mogą być pomocą w odbywających się dyskusjach. 
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”, ,,Kim są Ci, którzy są naszymi towarzyszami podróży na 
drodze naszej wiary”, ,,Kto i dlaczego odchodzi od Kościoła”, ,,Co nas boli we wspólnocie Kościoła”? 

9. Podsumowanie spotkania oraz wskazówki do przygotowania się, na następne spotkanie. 
10. Ustalenie kolejnego terminu spotkania na 25.02.2022. 
11. Modlitwa i błogosławieństwo Kapłana. 
 

Podsumowanie spotkania: 

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

Zauważalne były różne podejścia i opinie co do tych samych kwestii: 

Towarzysze podróże, kim są dla nas na drodze naszej wiary? 

• Na drodze naszej wiary towarzyszą nam inne osoby – wspólnoty, przyjaciele, inne osoby podążające tą 

samą drogą wiary, Księża – którzy jak pedagog, nie narzucają jednej drogi, ale niejednokrotnie 

towarzyszą, kiedy trzeba upominają, ukierunkowują na właściwą drogę – natomiast to my sami 

decydujemy, którą z dróg wybierzemy, nikt nas do niczego nie zmusza; 
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• Dobry towarzysz powinien pomagać, wspierać, czuć się współodpowiedzialnym na drodze naszej wiary,  

nawet pomimo trudów i zmęczenia;  

• Na naszej drodze są również ,,Ci”, którzy nie doświadczyli pełni życia Eucharystią – do takich osób 

szczególnie wysyła nas Duch Święty;  

 

Nasze doświadczenia ,,bycia” we wspólnocie Kościoła (szerzej niż nasza parafia) – głosy ze spotkania 

• Docierają do nas niespójne komunikaty poprzez media społecznościowe, środki masowego przekazu, 

artykuły, konferencje, w rozmowach indywidualnych  (Księża / Biskupi / świeccy/ Papież). Podważany 

jest niejednokrotnie autorytet Papieża. Słyszymy wiadomości, które przeczą sobie nawzajem, ze strony 

Duchowieństwa jak i świeckich. Jesteśmy jednym Kościołem, a mówimy różnymi językami, nadajemy 

różne komunikaty co wprowadza czasem dezorientację, kłótnie, spory – stajemy po kilku stronach – 

zamiast po jednej - tej właściwej:  

✓ wśród osób wierzących odczuwana jest potrzeba wytłumaczenia tych niespójnych, 

niezrozumiałych komunikatów; 

✓ powinniśmy jeszcze intensywniej modlić się za Duchowieństwo, nas samych, nasze rodziny; 

• Zauważamy różne podejście Kapłanów co do sprawowania Eucharystii – w zależności od wrażliwości 

sumienia, głęboko przeżywamy każdy gest, słowo wygłaszane podczas Mszy św.; 

• Zauważalne są różnice w zdaniach co do kwestii istotnych dla ludzi wierzących, szczególnie tych którzy 

na co dzień żyją swoją wiarą, miłością do Pana Jezusa – ,,a nie tylko od niedzieli”; 

• Bardzo bolesny jest fakt związany z podejściem niektórych Księży w Kościele / w Polsce (nie mówiąc już 

o świecie) do podawania Pana Jezusa w Komunii św. Jesteśmy osobami o różnej wrażliwości serca, 

niektórych z nas boli fakt, przyjmowania Pana Jezusa na rękę, na stojąco, czy też narzucanie przyjęcia 

Pana Jezusa w takiej formie jakiej wymaga dany Ksiądz (na rękę, bądź tylko do ust, na stojąco) – są to 

doświadczenia z innych parafii;  

• Zauważalne jest niezrozumienie wiernych samej liturgii, nieznajomość znaków, symboli religijnych 

✓ propozycja  częstszego tłumaczenia, w różny sposób wiernym, znaczenia liturgii np. w formie 

katechez;  

• Odejście wiernych od Kościoła, szczególnie młodzieży oraz tzw. ,,letnich katolików” - praktykowania życia 

religijnego, przyjmowania sakramentów św.,  

Wskazane przyczyny: 

▪ brak przykładu w rodzinie, 

▪ spojrzenie na Pana Boga przez pryzmat ojca w rodzinie – gdzie ojciec, nie był dobrym przykładem 

dla dziecka, 

▪ dzieci patrzą na Kościół przez pryzmat rodziny - niespójne zachowanie rodziców praktykujących 

życie religijne – z jednej strony są ,,religijni, pobożni” a w domu częste kłótnie;  

▪ negatywny wpływ środowiska, w którym wyrastają dzieci i młodzież; 

▪ negatywny wpływ mediów, środków masowego przekazu - ,,wiara nie jest modna”; 

▪ czasami brak przykładu ze strony osób praktykujących – możemy być anty przykładem, jeśli 

nasza wiara nie będzie spójna z codziennym życiem, poza murami kościoła; 

▪ brak ewangelizacji ze strony świeckich – jako Katolicy jesteśmy skłonni do oceniania innych 

(czego nie powinniśmy robić), a sami niejednokrotnie swoim życiem nie dajemy dobrego 

przykładu dla innych, zbyt mało angażujemy się w ewangelizację innych osób; 
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propozycje:  
✓ powinniśmy swoim przykładem zachęcać, tych którzy są daleko od Kościoła; 
✓ ewangelizacja przez pogadanki; 
✓ więcej modlić  się za innych, szczególnie za Duchowieństwo, nasze rodziny, nas samych; 

 

• Młodzież rezygnuje z lekcji religii: 

-  skarży się, ze lekcje są nudne, nic nie wnoszą w ich życie; 

-  często oglądają filmy zamiast katechezy; 

-  podlegają wpływowi rówieśników, którzy zniechęcają do uczestnictwa w lekcji poprzez docinki, 

   wyśmianie; 

✓ jeśli nie będzie przykładu w rodzinie, tym trudniej młodzieży przeciwstawiać się rówieśnikom                   

i tym bardziej rówieśnicy mogą mieć zasadniczy wpływ na tych, którzy jeszcze chodzą na lekcje 

religii; 

 

• Nasza zewnętrzna postawa, świadectwo wiary w codziennym życiu, powinny motywować innych do 

zainteresowania Kościołem: 

✓ postawa otwarta na potrzeby innych; 

✓ spójność pomiędzy życiem religijnym a życiem codziennym - (kłótnie, ignorancja, brak pogody 

Ducha, zamknięcie na potrzeby innych – może zniechęcać innych do nas – ludzi, którzy na co dzień 

żyjemy wiarą (czy jednak ta wiara jest autentyczna?) 

 

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

 

 


