
Synod – blaski i cienie – refleksje koordynatorów  
we wspólnotach i parafiach 

   
Pierwsze spotkanie już za nami. Obawiałam się, ze obecność proboszcza utrudni 
rozmowę. Obawy były niepotrzebne, ludzie mówili i mówili, bez końca. Trzeba było 
przerwać i umówić się na kolejne spotkanie. Najciekawsze było zderzenie wizji Kościoła 
ludzi młodych i seniorów. Dwa światy, naprawdę. Kolejne spotkanie w połowie stycznia. 
 
Duszpasterstwo Akademickie. W ramach trwającego Synodu o synodalności 
zaproponowaliśmy studentom - trzy spotkania. Pierwsze odbyło się 18 grudnia Na 
Czarnej  
w Gdańsku Wrzeszczu. Studenci wraz ze swoimi duszpasterzami podjęli temat: Kościół, 
który cieszy. Spotkanie odbyło się w formie dzielenia. Po krótkiej prelekcji na temat celu  
i istoty  trwającego synodu, stworzyliśmy możliwość swobodnego wypowiadania się w 
ramach zaproponowanego tematu, kładąc nacisk na osobiste doświadczenie. Spotkanie 
składało się z trzech części. Pierwsza stwarzała możliwość swobodnego wypowiadania 
się w zadanym temacie. W drugiej części uczestnicy spotkania mieli możliwość 
odniesienia się do wypowiedzi przedmówców, nie na zasadzie dyskusji czy polemiki, ale 
tego, jak odebrałem usłyszaną wypowiedź, jak rezonuje ona z moim osobistym 
doświadczeniem Kościoła. W trzeciej części spotkania wszyscy uczestnicy podzielili się 
swoją refleksją na temat samego spotkania udzielając odpowiedzi na pytanie: Z czym 
wychodzę z tego spotkania? Myślę, że taka forma stwarza możliwość swobodnego  
i osobistego wyrażenia siebie i wsłuchania się w innych uczestników synodu.  
Przed nami jeszcze dwa spotkania - 22 stycznia o godz. 17.00 na Górce u dominikanów  
w Gdańsku: Kościół, który boli i 12 lutego o godz. 17.00 w Winnicy u jezuitów w Gdańsku 
Wrzeszczu: Kościół wobec, którego mam nadzieję. Zaproszenie do udziału w spotkaniu 
zostało skierowane do wszystkich duszpasterstw akademickich działających w naszej 
archidiecezji.  Wypowiedzi uczestników spotkania zostały utrwalone w formie protokołu, 
który zamierzamy przekazać odpowiedzialnym koordynatorom procesu synodalnego.   
 
Niestety, mam wrażenie, że synod nikogo nie obchodzi. Owszem, ponarzekać każdy 
może, szczególnie na Kościół. Żeby jednak dać coś z siebie, poświęcić własny czas - nie 
ma chętnych. Księża też zajęci bardzo.  
 
Pierwsze wrażenia. Temat synodu jest trudny, nowy. Gdy wierni słyszą informację  
w ogłoszeniach parafialnych,  pomijają ten temat (nie interesują się) twierdząc, że to ich 
nie dotyczy. Ci, którzy się zainteresują, pytają: "Co da moje zaangażowanie? Nie chcę 
zmieniać Kościoła w Rzymie. Chcę mieć szansę coś zmienić w swojej parafii". Mówią, że 
już próbowali i wiedzą, że nikt ich nie słucha.  Wierzą w Boga, uczestniczą w Eucharystii. 
Młodzieży w kościele nie ma. Te kilka zaangażowanych młodych osób to ludzie ze 
wspólnot, kilka osób. Uczą się i pracują. Nie mają czasu a przede wszystkim nie wierzą, że 
ktoś jest zainteresowany ich zdaniem.  



Powinniśmy dotrzeć z informacją do tych, którzy nie uczestniczą we Mszy Świętej. Tylko 
jak i po co? Żeby powiedzieli nam jacy powinniśmy być jako Kościół? Ktoś do czegoś to 
wykorzysta? 
O synodzie rozmawiam nie tylko z moim proboszczem i księdzem wikarym. 
Rozmawiałam także z kilkoma księżmi z innych parafii. Śmieją się, żartują, radzą, aby się 
nie przejmować. Księża nie są zainteresowani synodem, nie traktują go poważnie. Ich 
zdaniem dobrze jest, jak jest. 
Gdyby księżom zależało, moglibyśmy odbudować wspólnotę, za którą ludzie w Kościele 
tęsknią. Tego jednak muszą chcieć księża, tego musi chcieć biskup. 
Co udało się zrobić? Trzy razy temat zaistniał w ogłoszeniach parafialnych,  materiały 
informacyjne rozdawane po Mszy Świętej, artykuł w gazetce parafialnej, jedno spotkanie  
z dyskusją, jeden numer biuletynu informacyjnego. Poza tym wiele rozmów 
indywidualnych, które najbardziej ludzi otwierają. 
Moim zdaniem bez zaangażowania i dobrej woli ze strony kapłanów nic nie osiągniemy. 
To tak, jak w teorii zarządzania - jeśli najwyższe kierownictwo się nie zaangażuje, to nie 
ma szans na rzeczywistą zmianę w organizacji. 
 
Młodzież. W liceum ogólnokształcącym w Sopocie zapraszam młodzież z niektórych klas 
do dyskusji o Kościele. Jak go widzą; co jest tym, co przyciąga do Boga, a co zdecydowanie 
odrzuca. W grupie są zarówno osoby aktywne w Kościele jak i te, które deklarują się jako 
niewierzące. 
1. Pierwsza reakcja to niedowierzanie, że Kościół może być otwarty na rozmowę, 
wymianę myśli, bez stygmatyzowania i traktowania każdego myślącego inaczej niż ksiądz, 
jako wroga Kościoła. 
2. Wiele cennych określeń, które pokazują traktowanie młodych w Kościele w sposób 
biurokratyczny np. szablony, nadmierna kontrola - bez rozmowy i dialogu, wrzucanie w 
ramki, brak duchowości, wrzucanie w rytuały (rutyna). A ponieważ brak duchowości, to 
też brak w Kościele miejsca na kreatywność. Postrzeganie księży jako identycznych  
i schematycznych. 
3. Pragną w Kościele odnaleźć relacje osobowe, zarówno z Bogiem i w końcu doświadczyć 
więzi, a nie wrzucania do schematów i rozliczania z regułek i poprawności myślenia. 
4. Głód słowa Bożego, poznawania Biblii - kazania oparte na Piśmie Świętym. Zbytnie 
skupianie się na sakramentach a nie poznawanie  Słowa Bożego. 
5. Brak wtajemniczenia (a przez co zrozumienia) w sakrament pojednania i Eucharystii, a 
tylko rozliczanie z uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej od najmłodszych lat i tak do 
końca życia. 
Oto kilka refleksji, choć na pewno do marca pojawi się więcej pomysłów na to, jak być 
Kościołem w XXI wieku i czy jest w Nim miejsce dla młodych. 
 
Jedno jest pewne. My - jako reprezentanci parafii NN, którzy mieliśmy zaszczyt 
uczestniczyć w otwarciu Synodu i szkoleniu, jesteśmy pełni zapału do działaniu w naszej 
małej, parafialnej społeczności. Jest to dla nas zupełnie nowe doświadczenie. Nie 
ukrywamy, że mamy obawy, czy sobie poradzimy. Zauważamy już znaczące zmiany 



zachodzące w naszym życiu. Zgłębiamy wiedzę na temat synodu, zaczęliśmy o nim 
rozmawiać i nie wstydzimy się poruszać tego tematu nawet w miejscu pracy. Nie jest to 
dla nas temat tabu. Osobiście po jednej z rozmów z koleżanką usłyszałam, że temat 
synodu i planowanych spotkań bardzo ją zaciekawił. Sama idea spotkań, dialogu, 
rozeznawania, słuchania siebie nawzajem będzie niełatwym wyzwaniem, co w 
dzisiejszych czasach jest bardzo trudne, gdyż uciekamy od kontaktu, rozmowy, nie 
otwieramy się na działanie Ducha Świętego. Z pomocą Bożą na pewno nam się udać. 
 
Wnioski podsumowujące dotychczasowe spotkania. Wspólnota parafii jest 
środowiskiem, które daje wsparcie w życiu codziennym, gdy trzeba się mierzyć z 
"murem" wrogości i nierozumienia dla wartości chrześcijańskich. Wiara jest cennym 
skarbem, którym człowiek wierzący chce się dzielić. Wiara "karmi" się w modlitwie, 
która jest nie tylko proszeniem Pana Boga o łaskę, ale przede wszystkim obecnością 
przed Bogiem.  
Uczestnicy spotkań wyrażają zapotrzebowanie na modlitwę przed Najświętszym 
Sakramentem oraz na organizowanie katechez parafialnych dla dzieci i dorosłych. Takie 
katechezy są organizowane dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej 
Komunii św. i to jest bardzo dobrze odebrane. Katechezy powinny obejmować tematy 
dotyczące praktyki życia sakramentalnego oraz modlitwy.  
Trudności: bolączką wierzących rodziców jest odchodzenie młodzieży z Kościoła; brak 
siły i argumentów do obrony wartości chrześcijańskich i wiary w kontaktach  
z niewierzącymi (w pracy lub wśród bliskich); zamknięcie istniejących grup parafialnych 
na włączenie się w realizację celów synodalnych. 
Radzenie sobie z ww. trudnościami: zagłębienie w modlitwie (człowiek wychodzi 
umocniony), modlitwa za innych (o wiarę trzeba się modlić), konieczność współpracy  
z Bożą łaską. Pomocne jest czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, korzystanie z grup 
wsparcia - jak np. synodalna, kreatywność w wyjaśnianiu prawd wiary - np. obrazowe 
wyjaśnienie konieczności rozwoju wiary: Pan Jezus zbawia, ale trzeba po łaskę samemu 
sięgnąć - podobnie jak w przypadku udziału w uczcie, gdy gospodarz przygotowuje 
posiłek, ale samemu trzeba podejść i się poczęstować.  
W parafii NN są bardzo dobre warunki do rozwoju wiary i jest udzielane wsparcie. 
Uczestnicy spotkań wyrażają zadowolenie z inicjatywy synodalnej. Włączają się w plan 
współprowadzenia spotkań i robią to bardzo dobrze. Dyskusje są coraz żywsze  
i prowadzą do konkretów. Istnieje potrzeba obecności duszpasterzy na klasycznych 
spotkaniach synodalnych, gdyż bez tego, wnioski pozostaną na poziomie życzeniowości. 
 
Ponieważ spotkaliśmy się w swoim otoczeniu z osobami, o których wiem, że nie 
przyjdą na spotkanie synodalne, postanowiliśmy ułożyć pytania synodalne dostosowane 
do tych osób. Można je rozdawać ze wskazaniem adresu e-mail na który mogą przesyłać 
swoje odpowiedzi. Nie chodzi tu o ankietę on-line, ale (w kolejnym etapie) o zaproszenie 
do osobistego kontaktu „twarzą w twarz”: 
 
1) W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze. Kto według Ciebie tworzy 



Kościół? Czy czujesz się jego częścią? 
TAK - ponieważ ........ 
NIE - ponieważ ....... 
2) Mając pytania i wątpliwości czy chciałabyś/chciałbyś być wysłuchana/wysłuchany  
w Kościele? 
3) Kto lub co przyciąga Ciebie do Kościoła, a co oddala? 
4) Jakie Twoim zdaniem powinno być zaangażowanie księży i świeckich we współpracę 
w tworzeniu misji Kościoła? 
5) Co uważasz na temat prowadzenia przez Kościół dialogu i jego nauki od innych 
instytucji społeczeństwa? 
6) Co chciałabyś/chciałbyś jeszcze dodać od siebie? 
 


