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Pytanie podstawowe:
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”?
Pytania szczegółowe:
1. TOWARZYSZE PODRÓŻY
Kiedy mówimy „nasz Kościół”, kto do niego należy? Jakie osoby lub grupy są pozostawione na marginesie?
2. SŁUCHANIE
W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie? Co ułatwia lub utrudnia nasze
słuchanie? Jak dobrze słuchamy tych, którzy są na peryferiach?
3. ZABIERANIE GŁOSU
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?
4. CELEBROWANIE
„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i
sprawowaniu Eucharystii. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze
wspólne życie i misję w naszej wspólnocie? W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich
wiernych w liturgii?
5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI
Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to w jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do
uczestniczenia w misji Kościoła? W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w
służbę na rzecz społeczeństwa w różny sposób (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe,
nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.).
6. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym? W jaki sposób są rozwiązywane różnice
poglądów, konflikty i trudności?
7. EKUMENIZM
Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań? Co nas
łączy i jak razem podążamy? Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie? Jakie są trudności?
8. WŁADZA I UCZESTNICTWO
W jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i
kroki, które należy podjąć? W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele
lokalnym? W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce?
9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
Za pomocą jakich metod wspólnie rozeznajemy i podejmujemy decyzje? Jak je można ulepszyć?
10. FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI
Jak jako wspólnota formujemy siebie i osoby, które pełnią odpowiedzialność, aby były bardziej zdolne do
podążania razem, słuchania siebie nawzajem i dialogowania
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SPOTKANIE II – Drogocenna Perła
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Część I - Dzielenie się Słowem Bożym: przypowieść o skarbie i perle – Mt 13,44-46
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i
ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej,
podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł
jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
Proponowane pytania do dzielenia się:
Co w Ruchu/ Kościele jest dla mnie drogocenną perłą?
Co w życiu jest dla mnie tak ważne, że sprzedałbym wszystko?

Część II - Praca w obszarach synodalnych
Który obszar mogę przyrównać do perły, wartej moich wyrzeczeń? Co mnie buduje w Ruchu/Kościele?
Czy odkrywam któryś z obszarów jako drogocenny i czy jest to stałe (a może trwa, jednocześnie zmieniając
w czasie swoją formę – adekwatnie do etapu życia)?

Część III – Wolne wnioski
Przygotuj wcześniej swoją wypowiedź aby umożliwić także innym zabranie głosu.

Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus
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.
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