
K R O K I  KO O R DY N AT O R A

A. Czynności wstępne, organizacja grupy konsultacyjnej
1) Ogłoszenia parafialne 14 listopada oraz 21 listopada br. Wystąpienie koordynatora 

w trakcie ogłoszeń parafialnych na każdej Mszy św. Tekst ogłoszenia (konspekt) znajduje się 
w przekazanych koordynatorom materiałach.

2) Zgłoszenia chętnych (wraz z danymi kontaktowymi) przyjmuje:
a) koordynator – po Mszach św. niedzielnych,
b) ks. Proboszcz

do dnia 28 listopada włącznie. 
Należy przy zgłoszeniu się kandydatów poprosić o ich podstawowe dane kontaktowe (telefon 
lub email) by móc w razie jakichkolwiek zmian przekazać im konieczne informacje. Należy 
zgłaszających się powiadomić o uroczystej celebracji zawiązującej parafialną grupę synodalną 
(5 grudnia – Msza św. godzina do konsultacji z Księdzem Proboszczem). 
Koordynator może (a nawet powinien) zapraszać uczestników indywidualnie, 
niezależnie od powyżej opisanych zachęt tak, aby powstała grupa była maksymalnie 
różnorodna, obejmująca osoby z różnych środowisk, o różnym doświadczenia, 
w różnych stopniu powiązanych z Kościołem. Pojedyncza grupa konsultacyjna nie 
może liczyć więcej niż 12 osób: jeśli chętnych jest więcej, należy utworzyć kolejne 
grupy, koordynowane przez tę samą lub inne osoby.

B. Powołanie zespołu (zespołów)
3) Uroczyste błogosławieństwo z posłaniem uczestników – podczas niedzielnej Mszy św. 

(najlepiej na sumie parafialnej) – 5 grudnia. Po Mszy św. wskazane jest by ustalić w gronie 
uczestników pierwszy termin spotkania. Wskazane jest, by pierwsze spotkanie odbyło się 
jeszcze w grudniu. Szczegółowy harmonogram prac dla grupy powinien zostać uzgodniony 
podczas pierwszego spotkania.

4) Wręczenie świec każdej z grup.
5) Rozdanie uczestnikom materiałów – karty synodalnej oraz materiałów na pierwsze spotkanie.

C. Praca zespołów
6) Pełny cykl przewiduje 4 spotkania. 
7) Spotkania powinny się odbyć w odstępach nieprzekraczających miesiąca. Pierwsze spotkanie 

w grudniu 2021 roku, a kolejne w styczniu, lutym oraz marcu 2022 roku.
8) Po każdym spotkaniu należy sporządzić oraz przesłać notatkę według przekazanego wzoru.



P R O P O Z YC J A  W Y S TĄ P I E N I A  
PA R A F I A L N E G O  KO O R DY N AT O R A

S Y N O D A L N E J  G R U P Y  KO N S U LTA C YJ N E J
PODCZAS OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH (14 LISTOPADA I 21 LISTOPADA 2021 ROKU)

Poniższy tekst najlepiej wypowiedzieć swoim słowami, ale ważne by nie pominąć zawartych 
w propozycji sugestii.

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Nazywam się …… i wraz z ……… (tu można przedstawić drugiego koordynatora) zostaliśmy 
wyznaczeni przez naszego Księdza Proboszcza na parafialnych koordynatorów synodalnej grupy 
konsultacyjnej. 

Od października br. do połowy 2022 r. w Kościele na całym świecie trwa ogłoszony przez papieża 
Franciszka Synod. Synod najogólniej mówiąc jest czasem wspólnego zastanawiania się nad sytuacją 
Kościoła, nad jego teraźniejszością i przyszłością. Zupełną nowością obecnego Synodu jest fakt, że 
papież prosi by wzięli w nim udział nie tylko biskupi, księża ale przede wszystkim wszyscy ochrzczeni 
a nawet osoby niekoniecznie nawet formalnie należące do Kościoła, chcące jednak włączyć się 
w spotkania synodalne.

Jako koordynator w naszej parafii, wraz z …………………, zapraszam wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby włączyć do naszej parafialnej grupy synodalnej. Mamy nadzieję, że podczas kilku 
wspólnych spotkaniach, dzięki modlitwie dane nam będzie otwarcie porozmawiać o Kościele, o jego 
sytuacji, o jego nadziejach oraz o wyzwaniach, przed którymi stoi. Spotkanie w grupie ma być czasem 
nade wszystko wzajemnego słuchania i bardzo szczerego wypowiedzenia się o tym, co nas cieszy i co 
nas boli w Kościele.

Wszystkie głosy wypowiedziane w trakcie spotkań parafialnej grupy synodalnej zostaną przekazane 
do diecezjalnego zespołu kierowanego przez Biskupa Świdnickiego, bp. Marka Mendyka a następnie 
zebrane i w kolejnych etapach przekazane aż do Stolicy Apostolskiej.

Wszystkich, dosłownie wszystkich, zainteresowanych utworzeniem grupy, czyli osoby w każdym 
wieku, osoby zaangażowane w życie parafii, ale także będące w naszym kościele rzadko, a wręcz 
wcale, proszę o zgłoszenie się do mnie po zakończonej Mszy św. bezpośrednio do zakrystii, gdzie 
przekażę niezbędne informacje. Będzie można zgłosić się także w przyszłą niedzielę przed lub po Mszy 
św. Istnieje także możliwość zgłoszenia się w tygodniu u Księdza Proboszcza. Jedna grupa synodalna 
może składać się maksymalnie z 12 osób. Gdyby z naszej parafii zgłosiło się więcej niż 12 osób zostanie 
utworzona kolejna synodalna grupa konsultacyjna.

Dziękuję za uwagę, proszę o śmiałe i odważne zgłaszanie się, niech to będzie wyraz naszej troski 
i miłości do Kościoła. Gorąco zachęcam do wspólnych spotkań synodalnych, o które prosi nas przez 
naszego Biskupa Marka Ojciec Święty Franciszek.

Szczęść Boże!



S P O T K A N I E  I : 
WSPÓLNA DROGA – SŁUCHANIE – MÓWIENIE

Jak przygotować się do spotkania:
1. Medytacja fragmentu Pisma Świętego: Łk 24, 13-32. 
2. Modlitwa w intencji zarówno całego Synodu, jak i uczestników spotkania.
3. Zapoznanie się z poniższymi pytaniami i osobista refleksja nad nimi. Podczas spotkania każdy 

z uczestników będzie poproszony o podzielenie się swoimi przemyśleniami. Ze względu 
na ograniczony czas spotkania, każdy z uczestników będzie miał maksymalnie 3 minuty 
na odniesienie się do pytań z grupy I oraz 3 minuty na odniesienie się do pytań z grupy II. 
Zachęcamy do wcześniejszego przemyślenia oraz przygotowania wypowiedzi, aby odnieść się 
do najważniejszych kwestii. 

Zasady obowiązujące na spotkaniu:
1. Każdy ma swój czas na wypowiedź i stara się go nie przekraczać.
2. Słuchamy się wzajemnie i nie przerywamy wypowiedzi innych. 
3. Poddajemy się porządkowi ustalonemu przez koordynatora.

Na spotkanie warto przynieść przybory do notowania. 
Czas trwania spotkania przewidziany jest na maksymalnie 3 godziny.

P Y TA N I A
GRUPA I – WSPÓLNA DROGA
Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”. Jak owo „podążanie razem” realizuje 
się obecnie w naszej wspólnocie lokalnej? 
• Czy postrzegam Kościół jako grupę osób, która gdzieś razem idzie? Ma jakiś wspólny cel?
• Kto tworzy tę grupę osób? Kto do niej rzeczywiście należy, a kto nie?
• Czy w naszym lokalnym Kościele istnieją grupy, które są wyłączone, z którymi nikt nie 

podejmuje próby kontaktu? Jakie to są grupy?
• Czy widzę możliwości nawiązania kontaktu z tymi grupami, osobami? Jeśli tak, to jakie?
• Kto – w ostatnim czasie – odłącza się od Kościoła? 

GRUPA II – SŁUCHANIE I MÓWIENIE
Aby tworzyć grupę, musi istnieć ktoś, kogo wspólnie słuchamy, kto jest dla nas wszystkich 
autorytetem. Przez słuchanie wyrażamy też szacunek dla innych. Podążanie razem wymaga 
też rozmowy – nie tylko uważnego słuchania, ale też mówienia. Pozwala to na wzajemne 
poznanie się oraz zrozumienie, co dla kogo jest ważne, najważniejsze.
• Kogo słucham w Kościele?
• Czy mam zaufanie do tej osoby/tych osób? Dlaczego?
• Czy w kościele lokalnym mam poczucie, że jestem słuchany? Jeśli tak, to przez kogo?
• A przez kogo chciałbym być wysłuchany, a nie jestem? Czy mam odwagę o tym mówić? 
• Czy mam poczucie, że istotne dla mojej lokalnej wspólnoty sprawy są przedmiotem rozmowy, 

dialogu? Kto o tych sprawach decyduje? Czy czuję się w ten dialog włączony?
• Czy potrafiłbym wskazać uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają wzajemną rozmowę?



S P O T K A N I E  I I : 
CELEBROWANIE

Jak przygotować się do spotkania:
1.  Medytacja fragmentu Pisma Świętego: Łk 4, 16-22. 
2.  Modlitwa w intencji zarówno całego Synodu, jak i uczestników spotkania.
3.  Zapoznanie się z poniższymi pytaniami i osobista refleksja nad nimi. Podczas spotkania każdy 

z uczestników będzie poproszony o podzielenie się swoimi przemyśleniami. Ze względu 
na ograniczony czas spotkania, każdy z uczestników będzie miał maksymalnie 3 minuty 
na odniesienie się do pytań z grupy I oraz 3 minuty na odniesienie się do pytań z grupy II. 
Zachęcamy do wcześniejszego przemyślenia oraz przygotowania wypowiedzi, aby odnieść się 
do najważniejszych kwestii. 

Zasady obowiązujące na spotkaniu:
1. Każdy ma swój czas na wypowiedź i stara się go nie przekraczać.
2. Słuchamy się wzajemnie i nie przerywamy wypowiedzi innych. 
3. Poddajemy się porządkowi ustalonemu przez koordynatora.

Na spotkanie warto przynieść przybory do notowania. 
Czas trwania spotkania przewidziany jest na maksymalnie 3 godziny.

P Y TA N I A
GRUPA I – LITURGIA W MOIM ŻYCIU
„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu 
Słowa i sprawowaniu Eucharystii. 
• Czy mam poczucie, że uczestniczenie w liturgii zbliża mnie do Chrystusa?
• Czy celebracja liturgii, słuchania Słowa Bożego ma wpływ na moje życie? W jaki sposób?
• Czy uczestniczenie (moje, innych osób w mojej wspólnocie) w liturgii określiłbym jako czynne? 

Kto jest czynny, a kto bierny? Dlaczego? 

GRUPA II – UCZESTNICTWO I POSŁUGI W LITURGII 
Dbałość o celebracje liturgiczne, zwłaszcza niedzielną Mszę św. stanowi jedno 
z najważniejszych wyzwań dla całej wspólnoty lokalnej/parafii.
• Co możemy zrobić, abyśmy bardziej/pełniej uczestniczyli w liturgii?
• Co możemy zrobić, aby liturgia była piękniejsza? Czego najbardziej brakuje mi w celebracjach 

liturgicznych?
• Czy w naszej wspólnoty lokalnej jest miejsce dla innych osób posługujących w liturgii: szafarzy 

nadzwyczajnych, akolitów stałych, diakonów stałych?



S P O T K A N I E  I I I : 
DIALOG – MISJA

Jak przygotować się do spotkania:
1.  Medytacja fragmentu Pisma Świętego: Łk 10, 1-10. 
2.  Modlitwa w intencji zarówno całego Synodu, jak i uczestników spotkania.
3.  Zapoznanie się z poniższymi pytaniami i osobista refleksja nad nimi. Podczas spotkania każdy 

z uczestników będzie poproszony o podzielenie się swoimi przemyśleniami. Ze względu 
na ograniczony czas spotkania, każdy z uczestników będzie miał maksymalnie 3 minuty 
na odniesienie się do pytań z grupy I oraz 3 minuty na odniesienie się do pytań z grupy II. 
Zachęcamy do wcześniejszego przemyślenia oraz przygotowania wypowiedzi, aby odnieść się 
do najważniejszych kwestii. 

Zasady obowiązujące na spotkaniu:
1. Każdy ma swój czas na wypowiedź i stara się go nie przekraczać.
2. Słuchamy się wzajemnie i nie przerywamy wypowiedzi innych. 
3. Poddajemy się porządkowi ustalonemu przez koordynatora.

Na spotkanie warto przynieść przybory do notowania. 
Czas trwania spotkania przewidziany jest na maksymalnie 3 godziny.

P Y TA N I A
GRUPA I – DIALOG
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także wzajemne zrozumienie.
• W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata 

polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?
• Czy w ramach wspólnoty lokalnej rozmawiamy ze sobą? Kto z kim rozmawia? W jaki sposób 

(gdzie? kiedy?) się to odbywa? 
• Czy ktoś o to dba, zachęca do otwartej rozmowy? Kto powinien być za to odpowiedzialny?
• Czy w kościele lokalnym istnieje możliwość rozmowy o trudnych sprawach? Jeśli tak, to z kim, 

gdzie?
• W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? Czy odbywa się to 

w satysfakcjonujący sposób? Co należałoby w tym obszarze zmienić?
• Czy staram się prowadzić dialog z osobami niewierzącymi/wyznawcami innych religii? Co 

utrudnia mi ten dialog?

GRUPA II – MISJA
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego członkowie. 
Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to każda osoba ochrzczona jest powołana 
do uczestniczenia w misji Kościoła.
• Czy mam świadomość misji? Na czym ta misja polega?
• W jaki sposób mogę w tej misji uczestniczyć?
• Co przeszkadza ochrzczonym w uczestniczeniu w misji Kościoła?
• Jak zachęcić osoby ochrzczone do współodpowiedzialności za innych, za podążanie razem?



S P O T K A N I E  I V : 
ROZEZNAWANIE – PODEJMOWANIE DECYZJI – SYNODALNOŚĆ

Jak przygotować się do spotkania:
1.  Medytacja fragmentu Pisma Świętego: Dz 15, 22-35. 
2.  Modlitwa w intencji zarówno całego Synodu, jak i uczestników spotkania.
3.  Zapoznanie się z poniższymi pytaniami i osobista refleksja nad nimi. Podczas spotkania każdy 

z uczestników będzie poproszony o podzielenie się swoimi przemyśleniami. Ze względu 
na ograniczony czas spotkania, każdy z uczestników będzie miał maksymalnie 3 minuty 
na odniesienie się do pytań z grupy I oraz 3 minuty na odniesienie się do pytań z grupy II. 
Zachęcamy do wcześniejszego przemyślenia oraz przygotowania wypowiedzi, aby odnieść się 
do najważniejszych kwestii. 

Zasady obowiązujące na spotkaniu:
1. Każdy ma swój czas na wypowiedź i stara się go nie przekraczać.
2. Słuchamy się wzajemnie i nie przerywamy wypowiedzi innych. 
3. Poddajemy się porządkowi ustalonemu przez koordynatora.

Na spotkanie warto przynieść przybory do notowania. 
Czas trwania spotkania przewidziany jest na maksymalnie 3 godziny.

P Y TA N I A
GRUPA I – ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
W stylu synodalnym podejmujemy decyzje poprzez rozeznawanie tego, co Duch Święty 
mówi przez całą naszą wspólnotę. Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym 
i współodpowiedzialnym.
• W jaki sposób podejmowane są decyzje w naszej wspólnocie lokalnej? 
• Czy ten proces można ulepszyć? 
• Kto jest zaangażowany w podejmowanie decyzji we wspólnocie lokalnej w różnych obszarach? 
• Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie 

w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?
• Czy – i jak – należałoby zwiększyć liczbę osób zaangażowanych w podejmowanie decyzji? Kto 

powinien być w ten proces włączony?

GRUPA II – SYNODALNOŚĆ
Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i ciągłe uczenie się.
• Jak rozumiem synodalność? 
• Czy Kościół powinien być synodalny? Co to znaczy dla mojej wspólnoty lokalnej?
• Czy otwartość na zmiany powinna być ograniczona? Co powinno ją ograniczać?
• Czy nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, 

słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog? W jaki sposób się 
to dokonuje?




