
 

ANKIETA SYNODALNA 

Niniejszy Synod stawia następujące zasadnicze 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”?  

I. TOWARZYSZE PODRÓŻY  

W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, ramię w ramię.  

Kim są ci, którzy w waszym Kościele lokalnym „podążają razem”?  

Kiedy mówimy „nasz Kościół”, kto do niego należy? Kto nas prosi, abyśmy szli razem? Kim są towarzysze 
podróży, także poza obszarami kościelnymi? Jakie osoby lub grupy są pozostawione na marginesie, 
formalnie lub faktycznie?  

II. SŁUCHANIE 

Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń.  

Wobec kogo nasz Kościół partykularny jest „dłużny słuchania”?  

W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza młodzi i kobiety? W jaki sposób włączamy wkład osób 
konsekrowanych, mężczyzn i kobiet? Jaką przestrzeń ma głos mniejszości, odrzuconych i wykluczonych? 
Czy potrafimy zidentyfikować uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie? W jaki sposób 
wsłuchujemy się w społeczny i kulturowy kontekst, w jakim żyjemy? 
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III. ZABIERANIE GŁOSU 

Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i otwartością, to znaczy łącząc wolność, prawdę i 
miłość. 

W jaki sposób krzewimy wolny i autentyczny styl komunikacji wewnątrz wspólnoty i jej 
organów, bez dwulicowości i oportunizmu?  

Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Kto przemawia w imieniu wspólnoty 
chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?  

IV. CELEBROWANIE 

„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i 
sprawowaniu Eucharystii.  

W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgiczna skutecznie inspirują i ukierunkowują nasze 
„podążanie razem”?  

V. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI 

Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego członkowie.  

Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to w jaki sposób każdy ochrzczony jest 
powołany do bycia czynnym uczestnikiem misji?  

VI. 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 partykularnego?  

VII. Z INNYMI WYZNANIAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI 

Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi przez jeden chrzest, zajmuje 
szczególne miejsce w procesie synodalnym.  

Jakie relacje utrzymujemy z naszymi braćmi i siostrami innych wyznań chrześcijańskich?  
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Jakich obszarów one dotyczą? Jakie owoce wynieśliśmy z tego „podążania razem”? Jakie są trudności? 

VIII. WŁADZA I UCZESTNICTWO 

Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym. 

W jaki sposób są określane cele, do których należy dążyć, droga do ich osiągnięcia i kroki, 
które należy podjąć?  

Jak sprawowana jest władza w naszym Kościele partykularnym? Jak promuje się posługi świeckich i 
podejmowanie odpowiedzialności przez wiernych? 

IX. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI 

W stylu synodalnym decyzje podejmowane są na drodze rozeznania, na podstawie konsensusu 
wypływającego ze wspólnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu.  

Za pomocą jakich procedur i jakich metod wspólnie rozeznajemy i podejmujemy decyzje?  

Jak je można ulepszyć?  

X. FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI 

Duchowość podążania razem jest powołaniem do stawania się zasadą wychowawczą dla formacji 
osoby ludzkiej i chrześcijanina, rodzin i wspólnot.  

Jak formujemy osoby, zwłaszcza te, które pełnią odpowiedzialne funkcje we wspólnocie 
chrześcijańskiej, aby były bardziej zdolne do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem i 

dialogowania?  
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