
Synteza synodalna 

1. Po zebraniu wniosków ze spotkań synodalnych w parafiach, wspólnotach i innych podmiotach 
należy przedłożyć synodalnemu zespołowi diecezjalnemu SYNTEZĘ, czyli streszczenie 
najważniejszych wniosków z przeprowadzonych spotkań. 
UWAGA! Nie chodzi o „suche” sprawozdanie dla formalności, ale o konstruktywne i prawdziwe 
wypowiedzenie zebranych spostrzeżeń. Wystrzegamy się starych błędów i przyzwyczajeń. 

2. CELEM syntezy jest odsłonięcie i nazwanie wartościowych cech wspólnoty Kościoła, jak 
również spraw wadliwych, wymagających twórczego zaangażowania na szczeblu parafialnym lub 
diecezjalnym. 

3. TOK PRACY: Należy zebrać synodalny zespół parafialny, który moderować może wskazany na 
początku synodu konsultant. Wypada zachować synodalny charakter tego zespołu, stąd unika się 
wyznaczania „przewodniczącego”. 
Zespół gromadzi notatki ze wszystkich spotkań i odpowiada na poniższe pytania. Odpowiedzi 
powinny być konkretne i nierozwlekłe. Dłuższe wypowiedzi dopuszcza się jedynie w koniecznych 
wyjątkach. 
Prosimy o odpowiedzi tylko na te pytania, które były przedyskutowane w ramach spotkań 
synodalnych. Należy zachować numerację. 

„NAZWA PARAFII/WSPÓLNOTY/INNEGO PODMIOTU” 

Charakterystyka grupy (wiek, wspólnota, stan przynależności do Kościoła, itp.) 

1. Co nas zachwyca w Kościele? 

2. Z kim chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem Boga w Kościele? 

3. Dzięki synodowi kogo dostrzegliśmy jako towarzysza drogi? 

4. Co gasi wiarę w Kościół? 

5. Czego, w naszej ocenie, pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła? 

6. Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele? 

7. Komu trudno jest odnaleźć się w Kościele? 

8. Co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła? 

9. Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili? 

10. Co cennego dla członków Kościoła wnoszą ludzie o poglądach odmiennych niż katolickie? 

11. W jaki sposób każdy ochrzczony może głosić im Ewangelię? 

12. Jak oceniamy w Kościele poziom szczerości w wymianie poglądów, dialogu, krytyce, itp.? 

13. Jak oceniamy poziom i przekaz ewangelizacyjny mediów katolickich? 

14. Jak oceniamy możliwości swobodnego wypowiadania się w Kościele? 

15. Co wpływa na głębokie przeżywanie Mszy Świętej? Jakie są trudności? 



16. W jaki sposób umożliwić wszystkim pełniejsze przeżywanie liturgii i modlitw 

wspólnotowych? 

17. Jakie cechy kapłanów cenimy, a na jakie się nie zgadzamy? 

18. Jak oceniamy kontakt z księżmi z naszej parafii? 

19. Jak w naszej wspólnocie wygląda zaangażowanie świeckich w posługę liturgiczną? 

20. Co cenimy w klimacie naszej parafii? Co utrudnia man przynależenie do tej wspólnoty? 

21. Do czego świeccy są zaangażowani w społeczności parafii? Czy są realnie 

współodpowiedzialni? 

22. Jaką działalność misyjną (lokalną), kulturalną, wychowawczą prowadzi nasza parafia? 

23. W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni  

i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół? 

24. Czy istnieje w naszej parafii Rada Parafialna? Jak oceniamy jej działanie? 

25. Jaki mamy wpływ na rozeznawanie i planowanie zadań duszpasterskich? 

26. Jakie wspólne działania między parafiami i wspólnotami dostrzegam? 

27. W jaki sposób możemy uczyć się synodalności i współodpowiedzialności za Kościół? 

28. Czy jest coś jeszcze czym chciałbyś się podzielić? 

Syntezy przysyłamy na adres duszpasterstwo@diecezjagdansk.pl do 15 maja. 

Nadesłane odpowiedzi diecezjalny zespół zbierze w syntezę diecezjalną, której treść zostanie 
przedstawiona wiernym na spotkaniu presynodalnym oraz opublikowana na internetowej stronie 
archidiecezji. Następnie zostanie to przekazane do Konferencji Episkopatu Polski. 

Jednocześnie odpowiedzi na powyższe pytania stanowić będą cenne wskazania obszarów pracy 
duszpasterskiej naszej archidiecezji. 

Wnioski szczegółowe z parafialnych i wspólnotowych spotkań naturalnie stanowić będą materiał 
dla samych wspólnot. Synodalność jako postawa nie kończy się, ale – zgodnie z duchem Kościoła – 
ma pozostać na stałe. Ufamy wszyscy, że tak duszpasterze jak i wierni świeccy dostrzegli korzyści 
wspólnych rozmów i rozeznania duchowego dla działania w swoich wspólnotach. A nawet jeśli 
byłoby inaczej, to warto wdrażać synodalny styl życia niezależnie od dotychczasowych działań. 

NA PRZYSZŁOŚĆ PO SYNODZIE: Dobrze by było organizować spotkania duszpasterskie tego 
typu cyklicznie, na przykład dla omówienia organizacji życia liturgicznego, podjęcia działań w 
społeczności lokalnej, dzielenia się pomysłami w realizacji wniosków ze spotkań synodalnych, 
współpracy z innymi podmiotami, itd. Z pewnością tematów nie zabraknie, co jeszcze bardziej 
powinno łączyć wszystkie zaangażowane osoby. A jeśli zachować charakter modlitewny i oprzeć 
spotkania o rozeznanie duchowe, trudno o bardziej skuteczne zbieranie ludzi w jeden Kościół.
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