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Zaproszenie do pójścia razem

Rozpoczynając drogę synodalną jesteśmy wezwani, by stać się 
ekspertami w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu wydarzeń, 
czy teoretycznych rozważań, ale przede wszystkim w poświęcaniu 
czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między sobą. 
Czasu, aby uczynić przestrzeń dla modlitwy, dla adoracji, czasu na 
to, co Duch chce powiedzieć Kościołowi. By dać się poruszyć pyta-
niami sióstr i braci, by pomagać sobie nawzajem, aby ubogacała 
nas różnorodność charyzmatów, powołań i posług. Często właśnie 
w ten sposób Pan Bóg wskazuje nam drogę, którymi mamy podą-
żać, wydobywa nas z naszych przyzwyczajeń.

Punktem wyjścia w tym procesie jest chrzest. Z chrztu, który jest 
źródłem naszego życia duchowego, wypływa równa godność dzieci 
Bożych, chociaż w różnicy posług i charyzmatów. Z tej racji wszyscy 
ochrzczeni są wezwani do uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misji. 
Jeśli w tym procesie zabraknie prawdziwego uczestnictwa całego 
ludu Bożego, mówienie o komunii może pozostać tylko pobożnym 
życzeniem. Wszyscy winni w tym uczestniczyć. Wszyscy ochrzczeni.

Zadajmy sobie pytanie: jak my w Kościele słuchamy? 
Czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć w wierze, nawet 
jeśli mają trudne drogi życiowe, bez odrzucenia czy osądzania? Jest 
to ćwiczenie powolne, być może męczące, żeby nauczyć się słuchać 
siebie nawzajem – biskupi, księża, zakonnicy i świeccy – unikając 
sztucznych i powierzchownych odpowiedzi. Duch Święty prosi nas, 
abyśmy wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje każdego 
Kościoła, każdego ludu i narodu. 

Dlatego – gdy mówimy o Kościele synodalnym – nie możemy 
zadowalać się formą, ale potrzebujemy treści, narzędzi i struktur, 
które sprzyjają dialogowi wewnątrz ludu Bożego, zwłaszcza między 
kapłanami a świeckimi. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ niekiedy 
istnieje pewnego rodzaju elitaryzm stanu kapłańskiego. Wymaga 
to przekształcenia pewnych wypaczonych i fragmentarycznych 
wizji Kościoła, posługi kapłańskiej, roli świeckich, odpowiedzialności 
eklezjalnej, roli zarządzania i tak dalej…
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Na rozpoczęcie tej drogi papież Franciszek podkreślił konieczność 
obecności Ducha Świętego w tym procesie. „Niech ten synod będzie 
czasem pełnym Ducha Świętego! On jest tym, który prowadzi nas 
tam, gdzie Bóg chce, abyśmy poszli, a nie tam, gdzie zaprowadziłyby 
nas nasze osobiste idee i upodobania”. „Synodalny styl 
podejmowania decyzji różni się zarówno od władzy absolutnej, gdzie 
rację ma sprawujący władzę, jak i od demokracji, gdzie zwycięża ten, 
kto jest w stanie zdobyć choćby minimalną większość. W Kościele 
rację ma Duch Święty, a wszystkie ludzkie struktury władzy 
muszą służyć temu, by rozpoznać Jego tchnienie i mu się poddać”. 
Bez Ducha Świętego – stwierdził papież – nie będzie synodu. 

Starajmy się wszyscy – jako członkowie Kościoła, który jest 
w Archidiecezji Poznańskiej – wykorzystać otwierającą się przed 
nami synodalną drogę spotkania, słuchania siebie nawzajem 
i rozeznawania. 

Módlmy się: Przyjdź Duchu Święty. Ty, który wzbudzasz nowe języki 
i kładziesz w nasze usta słowa życia, ustrzeż nas, byśmy nie stawali się 
Kościołem – muzeum, pięknym, lecz niemym, z tak wielką przeszłością 
i tak małą przyszłością. Przyjdź do nas, abyśmy w doświadczeniu 
synodalnym nie dali się ogarnąć rozczarowaniu, nie rozwodnili 
proroctw, nie sprowadzili wszystkiego do jałowych dyskusji. Przyjdź, 
Duchu miłości, otwórz nasze serca na słuchanie. Przyjdź, Duchu 
świętości, odnów święty lud Boży.  Przyjdź, Duchu Stworzycielu, 
i uczyń nowym oblicze ziemi. Amen. (Modlitwa papieża Franciszka).

Abp Stanisław Gądecki 
 

Metropolita Poznański 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Fragmenty homilii na otwiercie synodu w Archidiecezji Poznańskiej, 
17.10.2021 r., Poznań
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CZĘŚĆ I 
KOMUNIA, UCZESTNICTWO, MISJA

Communio
W 2001 r., na początku nowego tysiąclecia, św. Jan Paweł II napisał 
list pt. Novo millennio ineunte. W tym niedługim tekście napisanym 
z poetycką wrażliwością papież wiele razy powraca do tematu ko-
munii. To słowo – „komunia” – jest bardzo bogate w treść. Papież pi-
sze, że „komunia” [po łacinie communio, po grecku koinonìa] opisuje 
samą „istotę tajemnicy Kościoła” (42). Opisuje zwłaszcza wspólnotę 
i jedność w Kościele. 

Możemy zapytać, jaka to jest jedność – na czym się opiera, jaka 
jest jej zasada, co ją tworzy?

Wiele różnych grup i społeczności stanowi w pewien sposób jed-
ność. Na przykład kibiców sportowych łączy to, że wspierają tę samą 
drużynę, partię polityczną łączy jej program, żołnierzy w wojsku – 
przysięga, którą złożyli, i rozkazy, którym podlegają.

Ale przecież my w Kościele nie tworzymy jedności w taki sposób 
jak grupa kibiców, jak jakaś partia czy żołnierze w wojsku. Inne jest 
źródło i zasada naszej jedności. Tą zasadą jest miłość. Komunia to 
jedność w  miłości, jedność oparta na niej. Jan Paweł II pisał: „Ko-
munia jest owocem i objawieniem owej miłości, która wypływając 
z serca przedwiecznego Ojca, rozlewa się w nas za sprawą Ducha 
darowanego nam przez Jezusa (por. Rz 5, 5), abyśmy wszyscy stali 
się «jednym duchem i jednym sercem» (por. Dz 4, 32)”1.

Wiemy jednocześnie, że ta komunia i  miłość, już realnie obecne 
w Kościele, nie są jeszcze wszędzie i u wszystkich wierzących dosko-
nałe. Nie za często się przecież zdarza, żeby ludzie z zewnątrz, pa-
trząc na Kościół, mieli okazję z zachwytem mówić (a przynajmniej 
myśleć): „Co to jest? Patrzcie, jak oni się kochają, jaka między nimi 
panuje miłość i jedność!”.

Może dlatego Jan Paweł II w swoim liście jako jedno z najważniej-
szych zadań dla Kościoła na nowe tysiąclecie stawia właśnie budowa-

1  Novo millennio ineunte, 42.
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nie komunii. Pisze: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wiel-
kie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli 
chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a  jednocześnie odpo-
wiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”2.

Można w takim razie zapytać – jak to zrobić, jak tę komunię bu-
dować? Jan Paweł II mówi, że mają to być „zdecydowane i planowe 
działania”3 w  całym Kościele. A  wśród tych działań, których przy-
kłady podaje, wśród dostępnych nam „narzędzi komunii” wskazuje 
m.in. synody4. Papież Franciszek podejmuje tę myśl, kiedy mówi, że 
dzięki synodowi biskupów komunia w Kościele staje się bardziej ja-
sna5, że synod jest „najwyraźniejszym przejawem dynamiki komu-
nii”6 w Kościele, tzn. odnajdywania komunii, dochodzenia do niej.

Synodalność
Przyjrzyjmy się więc, czym jest to cenne narzędzie, o którym mówią 
papieże.

Synody, kościelne zgromadzenia, które na przestrzeni wieków 
i  w  zależności od miejsca przybierały różny kształt, mają charak-
ter pewnej drogi duchowej podejmowanej wspólnie. Jak wiadomo, 
sama nazwa „synod” pochodzi właśnie od dwóch greckich słów 
– przyimka σύν („syn”, oznaczającego m.in. „wraz, razem z  kimś”) 
i rzeczownika ὁδός („hodos”, „droga”). 

Czym jest ta droga, dobrze widać w Nowym Testamencie, w opi-
sie wydarzenia, które jest prawzorem wszystkich synodów Kościoła. 
Przypomnijmy sobie tę historię, jest opisana w 15 rozdziale Dziejów 
Apostolskich. Kiedy w Antiochii poganie zaczęli przyjmować wiarę 
w Chrystusa, doszło tam „do niemałych sporów” w związku z pyta-
niem, czy powinni najpierw przyjąć obrzezanie i  prawo Mojżeszo-
we, czy mogą zostać chrześcijanami „tak po prostu”, nie przyjmując 
wcześniej judaizmu. Najpierw rozmawiano w  Antiochii, a  potem 
 
2  Tamże, 43.
3  Tamże, 42.
4  Tamże, 44 in fine.
5  Por. Episcopalis communio, 10.
6  Przemówienie papieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50. roczni-
cę ustanowienia Synodu Biskupów, 17.10.2021 (https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html, dostęp: 15.10.2021)
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przedstawiciele kościoła antiocheńskiego, św. Barnaba i św. Paweł, 
wyruszyli do Jerozolimy i  tam zgromadzenie „Apostołów i  star-
szych” zebrało się, by rozpatrzyć tę sprawę. Było tam miejsce na 
wzajemne słuchanie się, na podzielenie osobistym doświadczeniem 
działania Bożego (widać to zwłaszcza w przemówieniu św. Piotra), 
na rozważenie całej sprawy w świetle słowa Bożego (mówią o tym 
szczególnie słowa św. Jakuba) i wreszcie na dojście do decyzji, że nie 
potrzeba, by poganie przyjmowali judaizm, aby stać się chrześcija-
nami. Ta decyzja później zostaje przyjęta z  radością przez Kościół 
w Antiochii. A w liście wysłanym do Antiochii pojawiają się piękne 
i mocne słowa: „postanowiliśmy, Duch Święty i my”. 

Bo cały ten proces, ta droga, którą uczestnicy tego wydarzenia prze-
szli, nie była po prostu dyskusją na argumenty, a tym bardziej „prze-
forsowaniem czyjejś opcji”, ale staraniem, żeby usłyszeć, żeby rozpo-
znać, co mówi Duch Święty do Kościoła – przez słowo Boże, przez to, 
co się wydarza, przez ludzkie doświadczenia i różne punkty widzenia. 

W Dziejach Apostolskich widać też jasno dobre owoce tego jero-
zolimskiego spotkania. Pierwszym owocem, jeszcze w trakcie drogi, 
było zaangażowanie wszystkich w  staraniach o  znalezienie odpo-
wiedzi na powstałe pytanie (ich uczestnictwo). Kolejnymi owocami 
było odnowienie w Kościele jedności (komunii) osłabionej przez spo-
ry, a następnie wielki rozkwit głoszenia Ewangelii wśród pogan (roz-
wój misji Kościoła)7. 

To właśnie tematy, a jednocześnie cele obecnego synodu: komunia, 
uczestnictwo i misja!

Na tym „jerozolimskim prawzorze” opierały się wszystkie później-
sze synody biskupów i w gruncie rzeczy nie tylko synody, ale w pe-
wien sposób wszystkie kościelne zgromadzenia, w  czasie których 
chciano usłyszeć głos Ducha Świętego i rozpoznać wolę Bożą – czy 
były to synody, rady, kapituły, czy wreszcie sobory powszechne.

Dlatego można mówić nie tylko po prostu o „synodzie”, ale szerzej 
o  „synodalności” jako pewnej cesze Kościoła, przejawiającej się na  
wiele sposobów, „odmienianej przez wiele przypadków” w różnych 
rodzajach kościelnych spotkań i zgromadzeń. 

7  Por. Synodalność, Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu 
i misji Kościoła, nr 20–22).
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Nasz udział
Na taką drogę zaprasza nas papież Franciszek, gdy zaczynając Sy-
nod o  synodalności, prosi o  spotkanie się „na sposób synodalny” 
nie tylko biskupów, ale o udział wszystkich wiernych, którzy zechcą 
w tej drodze uczestniczyć.  

Kiedy mowa o drodze, o „wspólnym podążaniu”, jak to opisuje pa-
pież Franciszek, jest jeszcze jeden obraz, który przychodzi na myśl. 
Jest to obraz pielgrzymki pieszej.

Wielu z Was brało udział w pieszym pielgrzymowaniu – może na 
Jasną Górę, może do jakiegoś innego sanktuarium, może do Santia-
go de Compostela.

Z pielgrzymką wiąże się konkretny wysiłek, a jednocześnie, że jest 
to coś bardzo pięknego. Przed nami jest jakiś Boży cel. W  drodze 
wspólnie się modlimy i rozmawiamy. Spotykają się czasem bardzo 
różni ludzie, poznajemy się wzajemnie i pojawia się specyficzne po-
czucie braterstwa, które należy do istoty Kościoła, a nie zawsze jest 
równie odczuwalne. Pielgrzymując, wspieramy się wzajemnie, np. 
jeden drugiemu coś poniesie, kiedy jest trudniejszy dzień. Różne oso-
by idą też w różnym tempie i nie każdego tyle samo ten trud piel-
grzymowania kosztuje.

Kiedy myślimy o synodalnym pielgrzymowaniu Kościoła, nasuwa-
ją się podobieństwa. A jednocześnie są też oczywiście pewne różnice. 
Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na jedną. W przypadku duchowej 
drogi Kościoła główny przewodnik pielgrzymki, którym jest Duch 
Święty, mówi o tym, którędy prowadzi droga, nie tylko przewodni-
kom poszczególnych grup (biskupom), ale daje o niej jakieś pojęcie 
wszystkim pielgrzymującym. Dlatego w  Kościele mówimy o  „zmy-
śle wiary” wszystkich ochrzczonych i  dlatego w  pielgrzymowaniu 
Kościoła i  w  pielgrzymowaniu synodalnym tak ważne jest słucha-
nie siebie nawzajem i rozmowa, żeby lepiej wiedzieć, którędy Duch 
Święty chce nas poprowadzić.

O. Michał Golubiewski OP
Medytacja na otwiercie synodu w Archidiecezji Poznańskiej 

17.10.2021 r., Poznań
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Dokąd idziemy?
Papież Franciszek mówi: „Droga synodalności jest drogą, której 
Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia” (Vademecum). Sy-
nodalność jest od zawsze obecna w Kościele, lecz nie zawsze z taką 
samą intensywnością i w takiej samej formie realizowana w prak-
tyce. Obecny Synod ma za swój pierwszy cel służyć jej ożywieniu 
oraz znalezieniu najlepszych form jej przeżywania w  dzisiejszych 
czasach. Ma pomóc w  tym, byśmy stawali się coraz bardziej „Ko-
ściołem synodalnym”, a szerzej – przyczynić się do odnowy Kościoła 
(zob. UR, nr 6). 

Marzenia o Kościele
Określenie „droga synodalna” podkreśla dynamiczną funkcję tego 
Synodu. Nie ma on być jednorazowym wydarzeniem, ale zainicjowa-
niem procesu. Najpierw chodzi o budzenie i utrwalanie we wszyst-
kich wymiarach życia Kościoła atmosfery otwartości i  wzajemne-
go słuchania, z  szacunkiem i  uwagą. Tak zbudowana przestrzeń 
spotkania – czy też kultura spotkania, o której często mówi papież 
Franciszek – ma nie tylko poprawić wzajemne relacje, ale pomóc 
w otwarciu się na Ducha Świętego. 

„Ewangelia świadczy o  nieustannym poszukiwaniu przez Je-
zusa ludzi wykluczonych, zepchniętych na margines i  zapomnia-
nych. Wspólną cechą całej posługi Jezusa jest to, że wiara rodzi się 
zawsze wtedy, gdy ludzie są docenieni: ich prośby są wysłuchane, 
otrzymują pomoc w trudnościach, ich dyspozycyjność jest docenio-
na, ich godność jest potwierdzona przez Boże spojrzenie i na nowo 
rozpoznana przez wspólnotę. Jak Piotr został przemieniony przez 
swoje doświadczenie z Korneliuszem, tak i my musimy pozwolić się 
przemienić przez to, do czego zaprasza nas Bóg. Poprzez proces sy-
nodalny Bóg nas prowadzi na wspólną drogę nawrócenia poprzez 
to, czego doświadczamy w relacji. Bóg dociera do nas przez innych, 
a  do innych dociera poprzez nas, często w  zaskakujący sposób” 
(Vademecum).

Kultura spotkania pozwoli z czasem głębiej przemyśleć sposób po-
prawy współpracy duchownych i  świeckich w  Kościele oraz więk-
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szego uczestnictwa osób świeckich w decydowaniu o kształcie dusz-
pasterstwa. W  perspektywie wyznaczonej przez Synod w  Rzymie 
i adhortację posynodalną papieża Franciszka mogą nastąpić rów-
nież zmiany w strukturach przewodzenia Kościołem. 

Nadzieja nowego świata
Równolegle do procesu wewnątrzkościelnego, niejako w ukierunko-
waniu na zewnątrz, Kościół będzie się stawał coraz bardziej roz-
poznawalnym promotorem dialogu społecznego w  poszukiwaniu 
wspólnego dobra. To zewnętrzne szukanie dobra ma również swój 
wymiar zbawczy: każde otwarcie na Ducha, poprzez wiarę czy przy-
najmniej przez samo sumienie, jest otwarciem na dar zbawienia. 
Jest tak nawet wtedy, gdy dążenie do pełnego otwarcia pozostaje 
drogą, zarówno dla wierzących, jak i niewierzących czy przynale-
żących do innych religii. Dialog społeczny nie organizuje więc tylko 
życia doczesnego, nawet jeśli nie będziemy tracić z oczu tak ważne-
go owocu dialogu, jakim jest pokój. W swojej istocie dialog społecz-
ny przyczynia się do poprawy wzajemnych relacji międzyludzkich 
w duchu 25. rozdziału Ewangelii według św. Mateusza, a w konse-
kwencji do coraz większego otwarcia sumień na prawdę i  miłość. 
Dialog społeczny, w którym szczerze szuka się większego wspólne-
go dobra, ostatecznie prowadzi do Boga: gdzie miłość (caritas), tam 
jest Bóg.

Archidiecezjalny Zespół Synodalny
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CZĘŚĆ II
METODA, TEMATY, PYTANIA

WSPÓLNE ROZEZNAWANIE
Pośród różnych form otwarcia na Ducha Świętego, we wzajemnym 
słuchaniu, na drodze synodalnej jesteśmy zaproszeni przede wszyst-
kim do rozeznawania duchowego. Za pomocą metody rozeznawania, 
a nie zwykłej wymiany opinii, chcemy rozpoznać to, do czego chce nas 
poprowadzić Duch Święty. Rozeznawanie duchowe w Kościele zakła-
da wiarę w to, że Bóg może do nas mówić i że faktycznie to robi. Jest 
staraniem o to, by „rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co 
Bogu miłe i co doskonałe” (Rz 12, 2). Jest Bożą łaską, która „nie wy-
maga specjalnych zdolności ani nie jest zastrzeżona dla najbardziej 
inteligentnych i wykształconych” (Gaudete et exsultete, nr 170), a Bóg 
z radością objawia swoje sprawy pokornym (por. Mt 11, 25). 

Rozeznawanie tego, co jest dobre i słuszne, dobrze jest stosować 
podczas każdego spotkania synodalnego, nawet jeśli dotyczy ono 
grup niezwiązanych z Kościołem, osób niewierzących, członków in-
nych religii itp. Bez konieczności odwołania się do modlitwy i języka 
religijnego można poprowadzić spotkanie, które będzie pogłębioną 
rozmową, wzajemnym słuchaniem i rzeczywistym rozeznawaniem 
tego co dobre.

METODA
Bóg objawia się św. Piotrowi i setnikowi Korneliuszowi, ale żadnemu 
z nich „nie mówi wszystkiego”, ukazuje każdemu jedynie fragment 
drogi i  prowadzi ich ku wzajemnemu spotkaniu. Dopiero podczas 
ich spotkania objawia się pełniej prawda. Dzięki temu Korneliusz 
przyjmuje wiarę w Chrystusa, a św. Piotr dochodzi do zrozumienia, 
że należy iść z Ewangelią do pogan i że także dla nich jest przezna-
czony dar Ducha Świętego.

Jak różni byli św. Piotr i Korneliusz, podobnie w Kościele spoty-
kają się ludzie od siebie różni: pochodzą z różnych kultur i środo-
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wisk, mają różne osobowości, talenty, powołania, charyzmaty, inne 
jest ich doświadczenie życiowe. Różne są ich opinie na wiele spraw. 
Wierzymy, że każdemu z  nich Bóg może ukazywać jakiś element 
czy aspekt prawdy, a we wzajemnym spotkaniu można ją poznać 
pełniej. Dotyczy to nawet ludzi dobrej woli spoza Kościoła (taką 
osobą był przecież Korneliusz) – także spotkanie z nimi może po-
zwolić nam na lepsze rozpoznanie dróg Bożych dla nas i wspólnego 
dobra. Zwykle przy tym Bóg nie objawia się „wprost”, jak było to 
w przypadku Korneliusza i Piotra, ale w swojej Opatrzności pozwa-
la danemu człowiekowi szczególnie trafnie rozpoznać coś z tego, co 
prawdziwe i dobre.

ROZEZNANIE I DECYDOWANIE W KOŚCIELE
W rozeznaniu wspólnotowym w Kościele najpierw jest głos wszyst-
kich uczestników konsultacji, którzy przez swój udział przyczyniają 
się do opracowania mającej zapaść decyzji (etap określany niekiedy 
jako decision-making), następnie głos tych, którzy są powołani, by 
pełnić misję pasterską (biskupi na czele z następcą św. Piotra, papie-
żem) i mają zadanie dopełnienia procesu rozeznawania przez pod-
jęcie decyzji (decision-taking).

Podczas obecnego Synodu wszystkie etapy synodalnej drogi – od 
lokalnych wspólnot i środowisk po Rzym – są sposobem wypracowy-
wania decyzji (decision-making) i  dlatego stanowią głos doradczy 
dla papieża. Udział osób świeckich, nawet na ostatnim spotkaniu 
Synodu biskupów w Rzymie, może więc mieć także formę głosowa-
nia. Dlatego synod biskupów w Rzymie opublikuje tzw. Relację koń-
cową, którą poprze większość uczestników Synodu: duchownych 
i świeckich. Ostatecznego rozeznania dokona jednak papież i to on 
opublikuje obowiązujący w Kościele dokument w formie adhortacji 
apostolskiej (decision-taking).
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UNIKANIE PUŁAPEK
Warto pamiętać o  pewnych pułapkach, które mogą nam utrudnić 
wspólną drogę. Pomyślmy o nich zawczasu, żeby ich uniknąć. 

1. Pokusa chęci kontrolowania siebie i innych zamiast bycia 
prowadzonym przez Boga
Jesteśmy pielgrzymami na drodze wyznaczonej nam przez Boga. 
Jesteśmy gliną w rękach Boskiego Garncarza (Iz 64, 8). 

2. Pokusa skupienia się na sobie i na swoich troskach
Proces synodalny jest okazją do otwarcia się, do rozejrzenia się 
wokół siebie, do spojrzenia na rzeczy z  innych punktów widzenia 
i w szerszej perspektywie. 

3. Pokusa, by widzieć tylko problemy
Wyzwania i trudności stojące przed światem i Kościołem są liczne. Nie-
mniej jednak skupianie się na problemach doprowadzi nas jedynie do 
poczucia przytłoczenia, zniechęcenia lub nawet cynizmu. Możemy nie 
zauważyć światła, jeśli skupimy się tylko na ciemnościach. Zamiast 
skupiać się tylko na tym, co nie idzie dobrze (choć można to nazwać 
po imieniu), doceńmy te miejsca, gdzie Duch Święty tworzy życie, i zo-
baczmy, co możemy zrobić, aby Boże działanie było pełniejsze. 

4. Pokusa skupienia się na strukturach
Proces synodalny może poprowadzić do odnowy struktur na róż-
nych poziomach Kościoła po to, by sprzyjać głębszej komunii, peł-
niejszemu uczestnictwu i bardziej owocnej misji. Jednak to nie spra-
wy organizacyjne i strukturalne są pierwszoplanowe. Także odnowa 
struktur zaczyna się od nawracania się i  odnawiania wszystkich 
członków Ciała Chrystusa. 

5. Pokusa, by nie patrzeć poza widzialne granice Kościoła
Wyrażając Ewangelię swoim życiem, świeckie kobiety i  mężczyźni 
działają jak zaczyn w świecie. Proces synodalny to także czas dialogu 
z ludźmi z innych przestrzeni niż Kościół, takich jak świat ekonomii 
i nauki, polityki i kultury, sztuki i sportu, mediów i inicjatyw społecz-
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nych. Musimy mieć na uwadze szeroką perspektywę, aby wypełnić 
naszą misję w świecie. Jest to również okazja do ekumenicznej drogi 
z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i do szukania porozumienia 
z innymi tradycjami wiary. 

6. Pokusa utraty skupienia na celach procesu synodalnego
Podążając drogą Synodu, musimy być ostrożni: podczas gdy rozmo-
wy mogą być zakrojone szeroko, sam proces synodalny musi utrzy-
mać cel rozeznawania, tzn. odpowiedź na pytanie, do jakiego podą-
żania razem wzywa nas Bóg. Żaden pojedynczy proces synodalny 
nie rozwiąże wszystkich trosk i problemów. Możemy mieć nadzieję, 
że przyjdzie czas na zajęcie się także innymi sprawami. 

7. Pokusa konfliktu i podziału
Jezus żarliwie modlił się do Ojca, prosząc o  jedność wśród swoich 
uczniów. Już sam fakt, że spotykamy się w czasie synodalnych kon-
sultacji, mówi o tym, że wiele nas łączy. Starajmy się o tym pamiętać.
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KLUCZOWE PYTANIA
Pytania dołączone do dziesięciu tematów mogą być użyte jako 
punkt wyjścia lub pomocne wskazówki. Rozmowa i dialog nie mu-
szą się ograniczać do tych pytań. Nie chodzi też o to, by odpowiadać 
na wszystkie pytania, ale by wybrać te, które są najbardziej ważne 
w  lokalnym kontekście. Można także postawić inne pytania, pozo-
stając jednak w obszarze dziesięciu zaproponowanych tematów.

Rozmowy – pomimo wielu zaproponowanych pytań pomocniczych 
– powinny koncentrować się wokół dwóch zasadniczych:
1. Jak dzisiaj „idziemy razem” w  naszym Kościele lokalnym (we 
wspólnocie, w środowisku, w parafii, w diecezji, w Polsce)? 
2. Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, aby bar-
dziej „iść razem”?

Odpowiadając na pytania, warto pamiętać, że „idziemy razem” na 
dwa głęboko powiązane ze sobą sposoby. Po pierwsze, „idziemy ra-
zem” ze sobą nawzajem, jako Lud Boży. Następnie, „idziemy razem” 
jako Lud Boży z całą rodziną ludzką. Te dwie perspektywy wzajem-
nie się wzbogacają.
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TEMATY I PYTANIA

1. IDĄC RAZEM
W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy w drodze. Zastanówmy się, 
jak wygląda nasz Kościół lokalny. Kim są ci, którzy idą razem? Z kim 
ja idę razem? Kim są ci, którzy wydają się bardziej oddaleni? Jakie 
grupy lub osoby pozostają na marginesie? Kogo nie spotykam na 
drodze? 

Co mogę/co możemy zrobić, aby iść bardziej razem? Jak spotkać 
tych, którzy pozostają na marginesie?

2. SŁUCHANIE
Słuchanie jest pierwszym krokiem do spotkania. Wymaga otwarte-
go umysłu i  serca, bez uprzedzeń. Bóg może przemawiać do mnie 
również przez drugiego człowieka. Zastanówmy się, czy my się wza-
jemnie słuchamy? W jakich sytuacjach ignorujemy ten głos? W jaki 
sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które ignorujemy? 
Czy uważasz, że w Kościele słucha się głosu świeckich? Jak słucha 
się księży? W jaki sposób słucha się kobiet? W jaki sposób słucha się 
młodych ludzi? Jakie miejsce ma głos mniejszości, wykluczonych 
i odrzuconych? Jak są słuchani ubodzy? Jak słuchane są osoby kon-
sekrowane – kobiety i mężczyźni? 

Co ułatwia lub utrudnia moje/nasze słuchanie? Jakie są ograni-
czenia w  mojej/naszej zdolności słuchania, zwłaszcza tych, którzy 
mają inne poglądy niż nasze własne?

Co możemy zrobić, aby bardziej siebie wzajemnie słuchać w Ko-
ściele? Co możemy zrobić, aby słuchać osób, które są z dala od Ko-
ścioła, są uprzedzone do Kościoła lub są wrogo do niego nastawione?

3. ZABIERANIE GŁOSU
Wszyscy są zaproszeni do mówienia z  odwagą, w  sposób wolny, 
otwarty i szczery, prawdę z miłością. Zastanówmy się, co umożliwia 
lub utrudnia odważne, szczere i  odpowiedzialne wypowiadanie się 
w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie? Kiedy i jak udaje nam 
się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Kiedy to się nie udaje i dla-
czego? Jak wygląda współpraca z  mediami (nie tylko katolickimi)? 
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Kto w mediach wypowiada się w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej? 
Kto te osoby wybiera? Jak odróżniać w  przestrzeni publicznej pry-
watne opinie od oficjalnego nauczania Kościoła? Jak możemy posze-
rzyć w Kościele przestrzeń do swobodnej wypowiedzi? Jak poprawić 
jakość obecności Kościoła w mediach? 

4. CELEBROWANIE
Wspólna droga w  Kościele opiera się na wspólnotowym słuchaniu 
Słowa i  sprawowaniu Eucharystii. Zastanówmy się, w  jaki sposób 
modlitwa i  celebracje liturgiczne inspirują i  kształtują życie i  mi-
sję w naszej wspólnocie? W jaki sposób wpływają na najważniejsze 
decyzje? W  jakim stopniu włączamy uczestników liturgii w  podej-
mowanie funkcji liturgicznych? Co zrobić, abyśmy wszyscy pełniej 
uczestniczyli w liturgii?

5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI KOŚCIOŁA
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w  której powołani są 
wszyscy ochrzczeni. Zastanówmy się, co jest naszą wspólną misją? 
W  jaki sposób członkowie naszego Kościoła lokalnego są aktywni 
w jego misji? Co pomaga, a co przeszkadza? Jakie obszary misji są 
zaniedbywane? W  jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków 
zaangażowanych w  służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowa-
nie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie 
sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środo-
wisko itp.)? W jaki sposób wspólnota Kościoła pomaga tym osobom 
przeżywać ich zaangażowanie na rzecz społeczeństwa jako służbę?

Kto i w  jaki sposób rozeznaje, planuje i podejmuje decyzje o kie-
runkach zaangażowania duszpasterskiego? Co możemy zrobić, aby-
śmy wszyscy pełniej uczestniczyli w misji Kościoła?

6.a DIALOG W KOŚCIELE
Dialog wymaga wytrwałości i  cierpliwości, umożliwia wzajem-
ne zrozumienie. Zastanówmy się, w  jakich sytuacjach różne osoby 
w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog? Jak często 
się to zdarza? Jakie są miejsca i sposoby dialogu w naszym Kościele 
lokalnym? Jak wygląda współpraca ze wspólnotami zakonnymi, sto-
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warzyszeniami świeckich, ruchami itd.? Czy zauważane i doceniane 
są charyzmaty danej wspólnoty, realia jej działania, potrzeby i zo-
bowiązania?

W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trud-
ności? 

Na jakie szczegółowe kwestie w  Kościele powinniśmy zwrócić 
większą uwagę? Co możemy zrobić, aby poprawić jakość dialogu 
w Kościele?

6.b DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Dialog wymaga wytrwałości i  cierpliwości, umożliwia wzajemne 
zrozumienie. Zastanówmy się, jak w naszym środowisku (praca, są-
siedztwo, społeczność lokalna, nasza miejscowość, nasz kraj) rozma-
wiamy ze sobą i szukamy wspólnych rozwiązań. Jak siebie wzajem-
nie słuchamy? W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od 
innych: świata polityki, ekonomii, kultury, struktur samorządowych 
i ludzi żyjących w ubóstwie? Na jakie szczegółowe kwestie powinni-
śmy zwrócić większą uwagę? Co możemy zrobić dla jakości dialogu?

6c. DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY Z OSOBAMI, 
KTÓRE NIE UTOŻSAMIAJĄ SIĘ Z ŻADNĄ WSPÓLNOTĄ RELIGIJNĄ, 

Z OSOBAMI NIEWIERZĄCYMI
Dialog wymaga wytrwałości i  cierpliwości, umożliwia wzajemne 
zrozumienie. Zastanówmy się, jakie mamy doświadczenia dialogu 
i  wspólnego zaangażowania z  wyznawcami innych religii? Jakie 
mamy doświadczenia dialogu i  wspólnego zaangażowania z  oso-
bami, które nie utożsamiają się z  żadną wspólnotą religijną? Jak 
odnosimy się do osób, które decydują się na apostazję, jak ze sobą 
rozmawiamy? Jakie mamy doświadczenie kontaktów i  rozmów 
z osobami areligijnymi? Jak próbujemy się zrozumieć? Co możemy 
robić razem?

7. EKUMENIZM
Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi 
przez jeden chrzest, zajmuje szczególne miejsce na drodze synodal-
nej. Zastanówmy się, jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna 
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z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań. Co nas łączy 
i jaką podejmujemy współpracę? Jakie owoce przynosi nasza współ-
praca? Jakie są trudności? Jakie jest moje odniesienie do osób na-
leżących do innych wspólnot chrześcijańskich? Jaki możemy zrobić 
następny krok na wspólnej drodze? 

8. WŁADZA I UCZESTNICTWO
Kościół synodalny jest Kościołem, w którym wszyscy jesteśmy równi 
w godności i wszyscy podejmujemy odpowiedzialność. Zastanówmy 
się, w  jaki sposób określamy w  Kościele lokalnym cele, do których 
należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć. 
W jaki sposób sprawowana jest w nim władza i zarządzanie? Jak się 
czuję w tak zarządzanej wspólnocie? W jaki sposób praca zespołowa 
i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? W jaki sposób 
i przez kogo oceniana jest owocność działań?

W jaki sposób osoby świeckie są zapraszane do odpowiedzialno-
ści? Do jakich posług? Czy ich udział jest właściwie doceniany? Jakie 
mamy doświadczenia dobrej współpracy, wspólnego rozeznawania 
i  współdecydowania? Jak funkcjonują rady duszpasterskie, rady 
ekonomiczne, rady kapłańskie i inne organy kolegialne?

Jak możemy rozwijać wrażliwość synodalną w  naszym Kościele 
lokalnym?

9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
Styl synodalny charakteryzuje się tym, że decyzje podejmowane są 
poprzez rozeznawanie tego, co Duch Święty mówi przez całą wspól-
notę. Zastanówmy się, jakie metody stosujemy w  podejmowaniu 
decyzji? Jak je można ulepszyć? Czy styl synodalny jest widoczny 
w przewodzeniu naszemu Kościołowi lokalnemu? Czy nasze metody 
podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego? 
Jak to realizujemy w praktyce? Jakich narzędzi i procedur używa-
my, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia z podejmo-
wanych działań i decyzji w Kościele? 

Jak możemy uczyć się wspólnotowego rozeznawania w  Duchu 
Świętym i w nim wzrastać?
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10. FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI
Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację i cią-
głe uczenie się. Zastanówmy się, w jaki sposób nasza wspólnota ko-
ścielna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do wspólnej drogi, słu-
chania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się 
w dialog. Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie 
i sprawowanie władzy w sposób synodalny?
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CZĘŚĆ III 
NA DRODZE NAWRÓCENIA

WRAŻLIWE SUMIENIE
Nie zawsze otwieramy się w równym stopniu na działanie Ducha Świę-
tego. Na drodze synodalnej jako chrześcijanie o tyle lepiej rozeznamy 
to, co dla nas i dla Kościoła jest dobre, o ile ta droga stanie się również 
drogą naszego nawrócenia. Dary duchowe, jakie możemy z  wiarą 
przyjmować w sakramentach, nauczaniu i życiu wspólnoty Kościoła, 
zdecydowanie pomagają sumieniu człowieka bardziej otwierać się na 
Ducha Prawdy. Bardzo ważne jest również uznanie łączącego wszyst-
kich chrześcijan chrztu, ktory jest darem życia w Duchu Świętym. 

Konsultacje synodalne są również okazją do spotkania i wzajem-
nego słuchania wszystkich. W duchu braterstwa chcemy zadawać 
sobie pytania – jaka wspólna droga jest dla nas możliwa, w jaki spo-
sób możemy razem przyczynić się dla dobra wspólnego? Wśród osób 
odwołujących się do innych przekonań religijnych lub odnoszących 
się do sumienia, także istnieje skłonność do szczerego szukania 
prawdy i dobra. Różne są też uwarunkowania kulturowe i religijne 
kształtujące ludzkie sumienia. Dlatego postawa nawrócenia – na-
wet jeśli nie jest zwrotem w kierunku świadomego wyznania wia-
ry w Boga – powinna być gotowością zwrotu myślenia w kierunku 
większego dobra wszystkich uczestników drogi synodalnej, nieza-
leżnie od ich światopoglądu. Owocność dialogu w dużej mierze zale-
ży od prawego sumienia wszystkich rozmówców.

DUCHOWE OTWARCIE
Modlitwa jest pierwszym sposobem kształtowania w sobie otwarto-
ści na spotkanie innych. Modlitwa jest najlepszym sposobem przygo-
towania serca na słuchanie Ducha Świętego z innymi i przez innych. 
Chcemy modlić się o tę otwartość oraz gotowość do zmiany sposobu 
myślenia i postępowania wszystkich uczestników drogi synodalnej. 
W modlitwie pamiętamy o całym Kościele, papieżu Franciszku w jed-
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ności z biskupami. Nie zapominamy o modlitwie w intencji pokoju 
i pojednania w naszych społecznościach i na całym świecie. 

Najprostszą formą modlitwy jest odmawianie indywidualne lub 
wspólnotowe, szczególnie podczas spotkań synodalnych, Adsumus 
Sancte Spiritus (można zamówić obrazki z modlitwą, pisząc na ad-
res: synod@archpoznan.pl).

Warto pomyśleć o czasie, który w tej intencji byłby przeznaczony 
na przykład na adorację, różaniec czy na częstsze uczestnictwo we 
mszy świętej. Można ofiarować Bogu swoje cierpienie, podjąć post 
lub podarować jałmużnę dla ubogich. Można pomyśleć o wspólnym 
przygotowaniu wybranej grupy lub wspólnoty do drogi synodalnej 
poprzez wspólną modlitwę. Może to być modlitwa rozłożona w cza-
sie, praktykowana razem lub osobno. Może też być praktykowana 
dłuższa modlitwa przed spotkaniem synodalnym. 

Każda grupa, wspólnota, środowisko, parafia może przemyśleć 
swój sposób duchowego przygotowania do drogi (można wspominać 
Synod w każdej modlitwie powszechnej, można w jedną wybraną nie-
dzielę uroczyście wnieść Pismo Święte podczas mszy świętej i pozosta-
wić je w prezbiterium do czasu zakończenia Synodu; można przeżyć 
nabożeństwo pokutne lub jakąś formę liturgii pojednania, również 
z gestem umywania nóg; można zastosować formularz mszy św. za 
zgromadzenie o charakterze duchowym lub duszpasterskim).

Zachęcamy do dzielenia się informacjami o  inicjatywach modli-
tewnych, osobistych i  wspólnotowych. Będziemy je publikować na 
stronie www.synodpoznan.pl. Informację proszę przesłać: synod@
archpoznan.pl.



MODLITWA

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,  
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;  
zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi,  

którą mamy iść i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,  
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, 

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,  
który działasz w każdym miejscu i czasie, 
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.

Amen.





Archidiecezjalny Zespół Synodalny 
Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

synod@archpoznan.pl
(+48) 662 839 355 (jeśli nie uda się połączyć, prosimy o sms)

www.synodpoznan.pl  
Facebook: Synod.Poznan  |  Instagram: synod.poznan
Youtube: Synod Poznań  |  Spotify: Synod w Poznaniu



www.synodpoznan.pl  

- bł. kard. Stefan Wyszyński -
Prymas Tysiąclecia

ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI

Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź 
wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się 
nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. 
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwię-
ku między ludźmi.
Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. 
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspo-
kajaj i okazuj dobroć.
Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każ-
demu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl 
o  tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien 
innym.
Czynnie współczuj w  cierpieniu. Chętnie spiesz z  pocie-
chą, radą, pomocą, sercem.
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, 
jak Ty korzystasz z pracy drugich.
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubo-
gim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec po-
trzebujących wokół siebie.
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
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