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Termin spotkania:   11.03.2022 

Uczestnicy:              8 członków zespołu synodalnego  

 

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: ,,Dialog w Kościele i społeczeństwie”    

Przebieg spotkania: 

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Droga Krzyżowa; 
2. Wspólna modlitwa; 
3. Rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym – MT 17, 1-8; 
4. Kilka słów o ,,dialogu”; 
5. 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;  

6. Modlitwa i błogosławieństwo Kapłana. 
 

Podsumowanie spotkania: 

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

PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE 

Dialog jest drogą wytrwałości, która obejmuje także milczenie i cierpienie, lecz jest zdolny do zbierania 

doświadczeń ludzi i narodów. 

• Jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie naszego Kościoła, naszej Parafii?  
✓ spotkania synodalne 
✓ spotkania w ramach Wspólnot parafialnych / Kościelnych 
✓ indywidualne spotkania z Księdzem 

         
        Propozycje do rozważenia: 

o zastanowić się nad aktywacją kawiarenki bądź udostępnieniem salki w określone dni / godziny 
dla wiernych (młodzież i dorośli); 

o spotkania synodalne – jako stałe miejsce dialogu dla wiernych (Ksiądz Proboszcz na ostatnim 
                    spotkaniu zaproponował, aby spotkania zostały z nami w parafii na stałe). 

 

• W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi oraz wspólnotami w naszej parafii, 
stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.? 
 

✓ Łącznikiem pomiędzy wspólnotami jest Ksiądz, który zaprasza na spotkania modlitewne, 
✓ W witrynie parafialnej pojawiają się plakaty o inicjatywach duszpasterskich/ apostolskich, 

akcjach, wydarzeniach mających miejsce w stowarzyszeniach religijnych poza naszą parafią 
(czasem również w ogłoszeniach parafialnych) 

 

V SYNODALNE SPOTKANIE KONSULTACYJNE 
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Ze strony świeckich zaproponowano: 

o aby zwrócić uwagę, na częstsze informowanie o inicjatywach mających miejsce w innych 
parafiach, które mogłyby zachęcić do wzięcia w nich udziału młodzieży np.: informacje                   
o ,,Wieczorach Modlitwy Młodych”, Duszpasterstwie Akademickim w innych Parafiach (nie 
tylko przez plakaty, ale również ogłoszenia czy FB); 

o aby rozwinąć komunikację, dialog pomiędzy wiernymi czy wspólnotami w ramach parafii               
w zakresie inicjatyw na rzecz parafii np.: wspólne zaangażowanie inicjatywach oddolnych 
typu sprzątanie kościoła, zaangażowanie w liturgię, wydarzeniach parafialnych; 

o aby takim łącznikiem pomiędzy wspólnotami w zakresie współpracy w ramach inicjatyw 
oddolnych była Rada Parafialna; 

o aby Rada Parafialna była w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne 
wspólnoty i zachęcała do udziału w inicjatywach na rzecz parafii. 

 
✓ W naszej parafii spotykamy się z otwartością ze strony Księdza Proboszcza na kreowane przez 

świeckich inicjatywy oddolne, jeśli są chętni do poprowadzenia i zaangażowania się w daną 
inicjatywę – brakuje jednak zaangażowania ze strony samych świeckich - zbyt mała liczba osób 
- niejednokrotnie angażują się te same osoby. 

i 

• Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę? 
– szerzej niż nasza parafia 
 
➢ przyczyny odejścia ludzi z Kościoła: 

o kwestionowanie autorytetu Kościoła 

o brak wzorca w rodzinie 

o wpływ środków masowego przekazu 

o Kościół jest ,,nudny”, zewnętrzny świat daje wiele atrakcji – co odciąga od wiary; 

➢ brak jedności wewnątrz Kościoła – różnią nas sprawy, które wnikają do Kościoła. np. podejście do 

kwestii szczepień, pandemii, kwestie polityczne co jest przyczyną sporów pomiędzy osobami 

wierzącymi i stanowi utrudnienie w szczerym dialogu; 

➢ zamknięta postawa na osoby o odmiennym punkcie widzenia; 

➢ wśród osób wierzących czasami pojawia się pokusa / postawa ,,bycia lepszym” (ja żyję żywą wiarą 

– więc wiem lepiej) od tych, którzy są daleko od Kościoła lub osób, które mogę uważać za mniej 

,,gorliwe w wierze”; 

➢ dbałość o spójność pomiędzy życiem w Kościele i poza nim; 

➢ budowanie z innymi osobami relacji, które są oparte o szczery i życzliwy dialog - rozmowy                                

w atmosferze przyjaźni, wspólne słuchanie siebie nawzajem, wzajemną współpracę; 

➢ wszyscy Księża/świeccy powinniśmy traktować się w taki sam sposób, bez względu na status 

społeczny (biedniejsi/bogaci) – Pan Jezus ,,nie ma względu na osoby” – wszystkich traktuje jednako 

i jednakowo o każdego się troszczy. 

➢ ,,najpierw relacja a potem ewangelizacja”; 

➢ myśląc o ewangelizacji niejednokrotnie patrzymy bardzo szeroko, krytykując co dzieje się                              

w Kościołach poza granicami naszego kraju, w Polsce, czy ogólnie w Kościele – a tymczasem 

powinniśmy przyjrzeć się temu co dzieje się w naszym bliskim środowisku – szczególnie w naszych 

rodzinach a może w nas samych; 

➢ odejście młodzieży od Kościoła, żywej wiary (dostrzeżone dodatkowe powody): 

▪ sposób prowadzenia religii odbierany jest przez młodzież jako ,,nudny”, treści nie zawsze są 

związane z Kościołem; 

▪ brak spotkań w parafiach dla młodzieży - po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania; 
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▪ młodzież uzależnia, swój wybór uczestnictwa w Mszy św. od tego jaki Ksiądz jest 

Celebransem (jest to niedojrzałe podejście, ale niestety niejednokrotnie tak jest); 

▪ brak wzorca w rodzinie, zły przykład rodziców, brak spójności pomiędzy czynami a słowami 

rodziców; 

                    Propozycje:  

o może warto zastanowić się nad ożywieniem kawiarenki, bądź salki, która by swoim                     

wnętrzem zachęcała do spotkań młodzieży – w określone dni/godziny – raczej godziny                     

popołudniowe; 

o organizowanie spotkań dla młodzieży z udziałem Księdza wikariusza; 

o organizowanie inicjatyw/wydarzeń z udziałem młodzieży (np. koncerty zespołów 

religijnych, wieczory modlitwy dla młodych z udziałem zaproszonych gości  

 

➢ większe zaangażowanie parafian, świeckich w inicjatywy na rzez parafii (nie tylko dobroczynne                        

i charytatywne – tu zaangażowanie jest duże) – jest to głos ze strony osób świeckich;  

➢ z większą determinacją świadczyć swoim życiem o Panu Jezusie – spójność pomiędzy życiem                      

w Kościele i poza nim; 

➢ dotrzeć do drugiej osoby poprzez zbudowanie relacji – zaufania, życzliwości, wzajemnej rozmowy                

w atmosferze przyjaźni, wzajemnej współpracy – a dopiero później ewangelizować; 

➢ cierpliwie wysłuchać drugą osobę, pomimo różnicy zdań w istotnych kwestiach; 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie, które odbędzie się 25.03.2022. 

 
 


