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Propozycje wskazówek dotyczących organizacji synodalnego spotkania konsultacyjnego 

 
Synodalne spotkania konsultacyjne mogą być organizowane przez różne grupy w 

parafii lub przez zebranie różnych osób z różnych parafii. Inne organizmy diecezjalne lub 

organizacje religijne i świeckie mogą również współpracować w organizowaniu spotkań 

konsultacyjnych. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys kroków, które można podjąć. 

 
1. Można utworzyć zespół organizacyjny, który zaplanuje i przeprowadzi proces 

konsultacji i spotkania na poziomie lokalnym, w tym rozezna, w jaki sposób dotrzeć do 

ludzi i jakie są najodpowiedniejsze metody wspierania dialogu i uczestnictwa w 

autentycznym doświadczeniu synodalnym. 

 
2. Do uczestnictwa można zachęcać poprzez ogłoszenia parafialne, media 

społecznościowe, listy itp. Z pomocą lokalnych społeczności, jak również instytucji 

kościelnych, takich jak szkoły i ośrodki społeczne, można podjąć szczególny wysiłek w 

celu identyfikacji i dotarcia do tych, którzy od pewnego czasu nie utrzymują regularnych 

kontaktów ze wspólnotą kościelną. Należy zadbać o zaangażowanie tych, którzy są 

wykluczeni lub których głosy często nie są brane pod uwagę. 

 
3. W idealnej sytuacji wśród uczestników powinny znaleźć się osoby z różnych wspólnot, 

o różnych doświadczeniach, kulturach, w różnym wieku i o różnych stylach życia. 

Liczebność grupy może zależeć od dostępności miejsca i dogodnych okoliczności. 

 
4. Na około 2-3 tygodnie przed spotkaniem należy rozesłać do wszystkich uczestników 

materiały przygotowawcze do modlitwy i refleksji. Mogą one zawierać krótką lekturę 

na temat synodalności, główne pytanie (pytania) do refleksji oraz sugerowane sposoby 

modlitwy i rozeznawania w odniesieniu do tych pytań, w tym zalecane fragmenty Pisma 

Świętego. Uczestnicy powinni być również poinformowani o metodzie, która zostanie 

zastosowana podczas spotkania synodalnego. Powinni zarezerwować sobie czas na 

osobiste przygotowanie z wykorzystaniem wszystkich tych materiałów, gdyż jest to 

kluczowe dla owocnego dialogu. 

 
5. Główne pytania do refleksji powinny być istotne i krótkie. Często lepiej jest mieć mniej 

pytań, które można bardziej zgłębić, niż wiele pytań, które byłyby potraktowane 

powierzchownie. Niniejszy Synod stawia następujące fundamentalne pytanie: Kościół 

synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”. Jak owo „podążanie razem” realizuje 

się dzisiaj w waszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch 

Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”? (DP, 26). 

 
Odpowiadając na to pytanie, jesteśmy zaproszeni do: 
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– przypomnienia sobie naszych doświadczeń: Jakie doświadczenia z naszego lokalnego 

Kościoła przywołuje na myśl to pytanie? 

– ponownego odczytania tych doświadczeń w sposób bardziej pogłębiony: Jakie 

radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na 

światło dzienne? Jakie wzbudziły przemyślenia? 

– zebranie owoców, by się nimi podzielić: Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa 

głos Ducha Świętego? O co Duch Święty nas prosi? Jakie są punkty, które należy 

potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć? Gdzie 

dostrzegamy zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego? 

 
Bardzo często owocną dla uczestników okazuje się refleksja nad dotychczasową drogą 

ich wspólnoty lokalnej. Jaka była historia życia wiary wspólnoty? W jaki sposób wspólnota 

doszła do miejsca, w którym jest teraz? W jaki sposób Bóg był w niej obecny? Wspólne 

wspominanie przeszłości często pomaga budować wspólnotę i wskazywać jej drogę ku 

przyszłości. 

 
Aby pomóc ludziom w pełniejszym zgłębieniu tego fundamentalnego pytania, 

opracowano dziesięć tematów, aby podkreślić istotne aspekty „przeżywanej synodalności” 

(DP, 30). Pytania towarzyszące każdemu z dziesięciu tematów mogą być wykorzystane jako 

punkt wyjścia lub pomocna wskazówka do wzbogacenia konsultacji. Pytania te można znaleźć 

w części 5 Vademecum, a ich bardziej szczegółowa wersja jest dostępna w materiałach 

towarzyszących na stronie internetowej Synodu [https://www.synod.va/en.html]. 

 

6. Należy zadbać o wystarczającą liczbę moderatorów grup, stosownie do wybranej 

metody i formatu zgromadzenia konsultacyjnego oraz o ich odpowiednie 

przygotowanie do prowadzenia procesu. Należy również określić zespół osób, który 

przygotuje syntezę konsultacji. 

 
7. Podczas spotkania modlitwa wspólnotowa i liturgia będą odgrywać istotną rolę. 

Słuchanie siebie nawzajem jest ugruntowane w słuchaniu Słowa Bożego i Ducha 

Świętego. Głębokie formy modlitwy mogą być wykorzystane, aby prosić Boga o 

prowadzenie i inspirację oraz pozwolić Mu pogłębić naszą komunię między sobą. 

Liturgia i wspólne rozważanie Pisma Świętego mogą być bardzo pomocnymi środkami 

w tym względzie. 

 
8. Można zastosować odpowiednią metodę dialogu w grupie, która będzie zgodna z 

zasadami synodalności. Na przykład, metoda Rozmowy Duchowej promuje aktywne 

uczestnictwo, uważne słuchanie, refleksyjne mówienie i rozeznawanie duchowe. 

Uczestnicy tworzą małe grupy składające się z około 6-7 osób z różnych środowisk. 

Metoda ta zajmuje co najmniej godzinę i składa się z trzech rund. W pierwszej rundzie 

każdy po kolei dzieli się owocami swojej modlitwy w odniesieniu do pytań i refleksji, 

które zostały wcześniej rozdane (zob. nr 5 niniejszego aneksu). W tej rundzie nie ma 

dyskusji, a wszyscy uczestnicy po prostu słuchają w skupieniu każdej osoby i zwracają 

uwagę na to, jak Duch Święty działa w nich samych, w osobie mówiącej i w całej 

https://www.synod.va/en.html
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grupie. Po tym następuje czas ciszy, aby zanotować swoje wewnętrzne poruszenia. W 

drugiej rundzie uczestnicy dzielą się tym, co najbardziej uderzyło ich w pierwszej 

rundzie i co poruszyło ich w czasie ciszy. Może pojawić się również dialog, przy 

zachowaniu tej samej duchowej uważności. Ponownie po tym następuje czas ciszy. 

Wreszcie w trzeciej rundzie uczestnicy zastanawiają się nad tym, co wydaje się mieć 

oddźwięk w rozmowie i co ich najbardziej poruszyło. Odnotowuje się również nowe 

spostrzeżenia, a także nierozwiązane kwestie. Spontaniczne modlitwy wdzięczności 

mogą zakończyć rozmowę. Zazwyczaj każda mała grupa będzie miała moderatora i 

osobę sporządzającą notatki. (Szczegółowy opis tego procesu znajduje się na stronie 

internetowej Synodu: https://www.synod.va/en.html). 

 

9. Po zakończeniu dialogu w grupie, uczestnicy powinni podsumować i podzielić się 

swoimi doświadczeniami z tego procesu w swojej małej grupie. Jak wyglądało ich 

doświadczenie? Jakie były wzloty i upadki? Jakie nowe i odświeżające spostrzeżenia 

mogli odkryć? Czego nauczyli się o synodalnym sposobie postępowania? W jaki sposób 

Bóg był obecny i działał w trakcie ich wspólnego czasu? 

 
10. Uczestnicy powinni następnie zdecydować, jakie informacje zwrotne chcą przekazać 

zespołowi organizacyjnemu/pomocniczemu. Pytania przewodnie do syntezy 

diecezjalnej, przedstawione w części 4 Vademecum, mogą być wykorzystane jako 

podstawa do przekazania informacji zwrotnej na poziomie lokalnym (zob. także Aneks 

D). 

 
11. Następnie wszyscy uczestnicy mogą się zebrać, aby zakończyć spotkanie. Jeden 

przedstawiciel z każdej małej grupy może krótko opowiedzieć o doświadczeniach 

grupy. Uczestnicy powinni zostać poinformowani o kolejnym etapie procesu 

synodalnego, tak aby wiedzieli, w jaki sposób ich wkład przyczyni się do odpowiedzi 

całego Kościoła. Zaleca się, aby zgromadzenie zakończyło się modlitwą lub pieśnią 

dziękczynną. 

 
12. Po zakończeniu spotkania, członkowie zespołu organizującego/pomocniczego mogą 

spotkać się w celu podsumowania całego doświadczenia i przygotowania syntezy na 

podstawie informacji zwrotnych przekazanych przez wszystkie małe grupy. Następnie 

mogą przekazać syntezę do diecezjalnej osoby kontaktowej (osób kontaktowych). 

 
13. Jeśli ludzie nie mogą uczestniczyć w spotkaniu osobiście lub online, należy podjąć 

wysiłki, aby dotrzeć do nich za pomocą wiadomości tekstowych, rozmów 

telefonicznych, radia lub innych odpowiednich środków. Ważne jest, abyśmy starali się 

jak najlepiej wsłuchać w głos każdego, a zwłaszcza tych, którzy są marginalizowani. 

https://www.synod.va/en.html

