
 

SYNTEZA ZE SPOTKANIA W OPARCIU  

O ANKIETĘ SYNODALNĄ 

Jeśli ankieta omawiana jest na spotkaniu grupy synodalnej, to należy wybrać sekretarza spotkania, który 
przygotuje syntezę ze spotkania. Synteza nie ma być protokołem z posiedzenia, zbiorem opinii, czy 
poglądów, ani reportażem ze spotkania, ale ma być zebraniem głosów osób uczestniczących w spotkaniu, ich 
pragnień, oczekiwań, trosk, emocji, wrażeń, jakie budziły omawiane tematy. Nie należy opracowywać 
uogólnionej syntezy, ale raczej uczynić z niej zbiór osobistych przeżyć uczestników, nie podając ich danych 
personalnych, a ewentualnie: płeć i wiek, o ile osoba wyrazi na to zgodę.  

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”?  
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II. SŁUCHANIE 

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

Wobec kogo nasz Kościół partykularny jest „dłużny słuchania”?  
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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?  

 z 3 10



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”?  
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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?  
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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?  
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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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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?  

 z 8 10



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?  
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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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