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Modlitwa
do Ducha Świętego

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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Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Łk 24, 13-35

Uczniowie z Emaus
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Ewangelia
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Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.➢ Imię

➢ Ulubiony święty
➢ Dlaczego tutaj jestem?
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Zawiązanie 
wspólnoty
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Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Wspólnota Kościoła “podąża razem” do zbawienia.

Wsłuchujemy się w Ducha Świętego i bliźnich.
Dzielimy się radościami i troską o Kościół.

Bierzemy udział w dialogu z bliźnimi w Kościele.
Przeciwdziałamy podziałom i zapraszamy wykluczonych.
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Cele Synodu
Wspólnota

Uczestnictwo

Misja

Zabieramy głos i działamy pod wpływem Ducha Św.
Wzbogacamy Kościół swoim działaniem i aktywnością.
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Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Put the photo over this 
grey rectangle.

If necessary, cut it 
following the rectangle’s 

size.

Put the photo over this 
grey rectangle.

If necessary, cut it 
following the rectangle’s 

size.

➢ Wysłuchanie głosu lokalnej społeczności.

➢ Dialog w sprawach ważnych dla parafii i 

Kościoła.

➢ Budowanie relacji we wspólnocie parafialnej.
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Cele spotkania
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Przebieg dialogu

Każdy z uczestników będzie poproszony o:
● podzielenie się krótką refleksją
● wysłuchanie pozostałych w ciszy i skupieniu
● zabranie głosu jest dobrowolne

Dzielenie

Temat przewodni

Rozważanie

● kilka minut refleksji w ciszy
● rozpoczynamy od myśli:

“Duchu Święty oświeć mnie!”

Dialog

Otwarta rozmowa dookoła zadanego tematu i osobistych refleksji.
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Zasady
prowadzenia dialogu

● mówimy krótko i zwięźle (dajemy szansę pozostałym)

● wysłuchujemy się w szacunku, z uwagą i ciekawością

● nie przerywamy sobie i nie wtrącamy się komuś

● unikamy krytyki i osądzania innych osób

● skupiamy się na możliwościach i rozwiązaniach - 

oprócz krytyki ważne jest to, co możemy zrobić, 

zmienić!

● osoby moderujące czasem mogą się wtrącić, aby 

przywrócić dyskusję na właściwe tory
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Gdy myślę o swojej parafii i całej wspólnocie Kościoła:

➢ co sprawia mi radość?

➢ co uważam za piękne i wartościowe?

➢ co działa, co jest robione dobrze?

➢ jakie inicjatywy i działania powinny być kontynuowane?
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Pytanie
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Gdy myślę o swojej parafii i całej wspólnocie Kościoła:

➢ co mnie boli? 

➢ co powoduje moje niezrozumienie, rozczarowanie?

➢ co wymaga reformy, odnowy?

➢ co ja mogę zrobić, aby to zmienić, naprawić?

➢ co biskupi i liderzy wspólnot katolickich mogą zrobić, 

aby to zmienić, naprawić?
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Pytanie
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Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.Jedna rzecz, którą wyniosę z tego 

spotkania i zabiorę ze sobą.
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Podsumowanie



www.synod.va

Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Spisanie myśli w formie punktów z 1-2 zdaniowym objaśnieniem.
Przyniesienie na następne spotkanie. Max 1 kartka A4.

Wypełnienie kwestionariusza wraz z rodziną.
Przyniesienie na następne spotkanie.
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Dalsze kroki
Spisanie myśli

Rozdanie kwestionariuszy

Następne spotkanie

piątek, 25.02.2022, godzina 18:30
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Gdy spojrzę na swoją rodzinę i ludzi, których na co dzień 
spotykam w parafii, w pracy, w sąsiedztwie:

➢ jak mówi się o wierze, Kościele, biskupach, osobach konsekrowanych?

➢ czy ludzie przyznają się do wiary, czy czują się zaangażowani w życie 

wspólnoty?

➢ co ludzi zniechęca do wiary i do Kościoła?

➢ czy i dlaczego ludzie niepraktykujący lub żyjący w związkach 

niesakramentalnych czują się wykluczeni z Kościoła?
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Pytanie
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Gdy myślę o swoich relacjach z kapłanami, osobami 
duchownymi i decyzyjnymi w Kościele:

➢ czy czuję się wysłuchany, czy moja szczera opinia jest brana pod uwagę?

➢ na ile mam chęć rozmawiania o tym co jest dobre, co mi się podoba?

➢ na ile mam odwagę szczerze rozmawiać o tym, co mnie zastanawia lub 

martwi?

➢ jakie okoliczności i postawy ułatwiają, a jakie utrudniają takie rozmowy?
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Pytanie
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Bóg zapłać!


