SYNOD OAZOWY ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Temat Synodu brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.
Trzy wymiary tego tematu to komunia, uczestnictwo i misja. Te trzy wymiary są głęboko ze
sobą powiązane. Są one istotnymi filarami Kościoła synodalnego. Nie ma między nimi
hierarchii. Raczej, każdy z nich wzbogaca i ukierunkowuje dwa pozostałe. Istnieje między
nimi dynamiczna relacja, która musi być wyrażana z uwzględnieniem wszystkich trzech
wymiarów.
Komunia: Bóg w swojej łaskawości gromadzi nas razem jako różnorodne narody jednej
wiary, poprzez przymierze, które ofiarowuje swojemu ludowi. Komunia, która nas łączy, ma
swoje najgłębsze korzenie w miłości i jedności Trójcy Świętej. To Chrystus pojednał nas z
Ojcem i jednoczy nas ze sobą w Duchu Świętym. Wspólnie jesteśmy inspirowani przez
słuchanie Słowa Bożego, przez żywą Tradycję Kościoła i ugruntowani w sensus fidei, który
podzielamy. Wszyscy mamy jakąś rolę do odegrania w rozeznawaniu i przeżywaniu
wezwania Boga dla Jego ludu.
Uczestnictwo: Wezwanie wszystkich, którzy należą do Ludu Bożego – świeckich,
konsekrowanych i duchownych – do zaangażowanego ćwiczenia się w głębokim i pełnym
szacunku słuchaniu siebie nawzajem. To słuchanie stwarza nam przestrzeń do wspólnego
słuchania Ducha Świętego i kieruje naszymi pragnieniami odnośnie do Kościoła trzeciego
tysiąclecia. Uczestnictwo opiera się na fakcie, że wszyscy wierni mają odpowiednie
przygotowanie i są powołani do służenia sobie nawzajem darami, które każdy z nich
otrzymał od Ducha Świętego. W Kościele synodalnym cała wspólnota, w wolnej i bogatej
różnorodności swoich członków, jest wezwana do wspólnej modlitwy, słuchania,
analizowania, dialogu, rozeznawania i udzielania rad w podejmowaniu decyzji
duszpasterskich, które jak najlepiej odpowiadają woli Bożej. Należy podjąć realne wysiłki,
aby osoby, które znajdują się na marginesie lub czują się wykluczone, mogły uczestniczyć w
tym procesie.
Misja: Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Nigdy nie możemy być skoncentrowani na
sobie. Naszą misją jest dawanie świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej.
Proces synodalny ma wymiar głęboko misyjny. Jego celem jest umożliwienie Kościołowi
lepszego świadczenia o Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych,
społecznych, ekonomicznych, politycznych, geograficznych i egzystencjalnych peryferiach
naszego świata. W ten sposób synodalność jest drogą, dzięki której Kościół może owocniej
wypełniać swoją misję ewangelizacyjną w świecie, będąc zaczynem w służbie nadejścia
Królestwa Bożego.
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SPOTKANIE III – Wieprze
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Część I - Dzielenie się Słowem Bożym: Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda.– Mt 7,1-6
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy
mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie
dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi]
w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z
oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie
podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.
Proponowane pytania do dzielenia się:
W jakiś sposób moje drzazgi wpływają na postrzeganie i ocenę wspólnoty Kościoła?
W jaki sposób moje belki zaburzają innym obraz Jezusa? Kiedy depczę perły?

Część II - Praca w trzech wymiarach synodu
Rozbijanie Komunii, jedności pochodzącej od Boga
Wykluczanie z Uczestnictwa, zamykanie się na słuchanie.
Fałszowanie i ograniczanie Misji

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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SPOTKANIE III – Wieprze - synteza z pracy w grupach
Wpływ moich drzazg i belek na Kościół w wymiarach:
KOMUNIA

UCZESTNICTWO

MISJA
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