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Synod o synodalności
W październiku 2015 roku papież Franciszek powiedział że: „świat,
w którym żyjemy, a jesteśmy powołani, by go kochać i mu służyć, również
przy jego sprzecznościach, wymaga od Kościoła wzmożenia
współdziałania we wszystkich zakresach jego misji.”
Powinniśmy pamiętać, że Kościół Powszechny to my - Wszyscy
ochrzczeni – świeccy, kapłani, osoby konsekrowane, hierarchowie.
W kwietniu 2021 roku papież Franciszek zainicjował drogę synodalną
całego Ludu Bożego. W chwili obecnej trwa etap parafialny i diecezjalny
tej drogi, które potrwają do końca lutego 2022 roku.
Pragnąc zachęcić wszystkie osoby związane, w różny sposób, z naszą
Parafią do czynnego uczestnictwa w tej drodze i jednocześnie przybliżyć
najistotniejsze informacje o działaniach synodalnych zdecydowaliśmy się
na przedstawienie poniższego kompendium na temat „Synodu
o synodalności”.
Samo słowo „synod” wywodzi się od greckiego słowa „synodos”
oznaczającego „zebranie; zejście się; podążanie za”, ale także
„koniunkcję planet” czyli ustawienie się planet w jednej linii ze słońcem.
Papież Franciszek, inicjując Synod, daje nam wszystkim okazję do
słuchania i dialogu począwszy od poziomu lokalnego (Parafii lub
Wspólnoty, a następnie Diecezji) oraz wzywa cały Kościół do odkrycia
jego synodalnej natury. Uczestnictwo w Synodzie to proces pokornego
i wspólnego uczenia się, w jaki sposób Bóg wzywa nas do bycia
Kościołem w trzecim tysiącleciu. Efektem wspólnego słuchania
i dialogu może być, między innymi, wypracowanie dobrych i owocnych
praktyk na drodze podążania razem w przyszłości.
Istotną cechą procesu słuchania i dialogu, w którym będziemy
uczestniczyć, jest aby odbywał się on w perspektywie duchowej, oparty
był na medytacji Słowa Bożego, liturgii i modlitwie. W ten sposób nasza
droga wzajemnego słuchania się może być autentycznym
doświadczeniem rozeznawania głosu Ducha Świętego w oparciu
o głęboką refleksję i wzajemne zaufanie, jedną wiarę i wspólny cel.
Droga synodalności jest darem i zadaniem. Idąc razem i wspólnie
zastanawiając się nad przebytą już drogą , Kościół będzie mógł się
nauczyć, na podstawie tego, co pozna i doświadczy pod kierunkiem
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Ducha Świętego, jakie procesy mogą pomóc w poszukiwaniu woli Bożej
i podążaniu ścieżkami, na które Bóg nas wzywa. Wszystko to zaś ku
większej komunii, pełniejszemu uczestnictwu i większej otwartości
w wypełnianiu naszej misji w świecie.
Synodalność oznacza przede wszystkim specyficzny styl, który określa
życie i misję Kościoła, wyrażając jego naturę jako wspólną podróż
i gromadzenie się Ludu Bożego powołanego przez Pana Jezusa w mocy
Ducha Świętego do głoszenia Dobrej Nowiny. Powinna się ona wyrażać
w zwyczajnym, codziennym sposobie życia i pracy Kościoła czyli nas wszystkich ochrzczonych ale także do aktywnego uczestniczenia w życiu
naszej Wspólnoty.
We wszystkich dokumentach dotyczących Synodu o synodalności bardzo
mocno akcentowany jest fakt, że zadaniem procesu synodalnego nie jest
zapewnienie
chwilowego
lub
jednorazowego
doświadczenia
synodalności, ale raczej stworzenie okazji aby wspólnie rozeznawać,
w jaki sposób postępować do bycia Kościołem bardziej synodalnym
w perspektywie długoterminowej. Celem synodu jest to, by:
„zrodziły się marzenia, powstały proroctwa i wizje, rozkwitły
nadzieje, umocniła się ufność, zostały zaopatrzone rany, nawiązały
się relacje, wstał świt nadziei, by uczono się od siebie nawzajem
i budowano pozytywną wyobraźnię, która oświeci umysły, rozpali
serca, przywróci rękom siły.” [Dokument przygotowawczy: „Ku
Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”; 32].
Spójrzmy jeszcze na trzy wymiary, które zostały zakreślone w temacie
Synodu.
KOMUNIA. Bóg gromadzi nas jako różnych ludzi i narody jednej wiary,
poprzez przymierze, które ofiaruje swojemu ludowi. Wszyscy mamy jakąś
rolę do odegrania w rozeznawaniu i przeżywaniu wezwania Boga dla Jego
ludu.
UCZESTNICTWO. Bóg wzywa nas wszystkich, którzy należą do Ludu
Bożego do zaangażowanego ćwiczenia się w głębokim i pełnym szacunku
słuchaniu siebie nawzajem. Słuchanie to, natchnione przez Ducha
świętego kieruje naszymi pragnieniami odnośnie do Kościoła trzeciego
tysiąclecia.
MISJA. Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Naszą misją jest
dawanie świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej. Proces
synodalny winien umożliwić Kościołowi lepsze świadczenie o Ewangelii,
zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych, społecznych,
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ekonomicznych, politycznych,
peryferiach naszego świata.

geograficznych

i

egzystencjalnych

Jako osoby, które podjęły się moderowania parafialnego etapu Synodu
chcielibyśmy gorąco zaprosić Wszystkie Osoby, które byłyby gotowe
podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami związanymi z Wiarą i
Kościołem, do uczestnictwa w procesie synodalnym. Aby ułatwić
przemyślenie tematów, które mogą być poruszone w trakcie spotkań
prezentujemy poniżej zagadnienia i przykładowe pytania, które mogą być
ważne w tym procesie.
Zagadnienie
Przykładowe pytania
- Czy czujemy się współodpowiedzialni za naszą
Towarzysze
wspólnotę parafialną ? W czym się to wyraża ?
Podróży
Jeśli nie, to z czego to wynika ?
- Czy w naszej parafii są grupy lub osoby
pozostające na marginesie ? Jeśli tak, to z czego
to wynika ? Jak możemy ich zidentyfikować ? Jak
możemy wyeliminować to zjawisko ?
- W jaki sposób wsłuchuję się w głos Pana Boga ?
- Czy wysłuchiwani są w naszej wspólnocie
Słuchanie
świeccy ? W jaki sposób się to odbywa ?
- Czy są pośród nas osoby doświadczające
ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia społecznego
? W jaki sposób je identyfikujemy ? W jaki sposób
zapraszamy je do naszej wspólnoty ? Czy i jak im
pomagamy ?
Czy w naszej wspólnocie istnieje przestrzeń do
Zabieranie głosu
szczerego wypowiadania się w Kościele i o
Kościele ? Kiedy mam taką możliwość ? W jakiej
formie mogę się wypowiadać ?Jak jest to
przyjmowane ? Czy osobiście wypowiadam się w
sposób bezpośredni ? Jak to robię lub dlaczego
tego nie robię ?
- W jaki sposób liturgia wpływa na nasze
Celebrowanie
codzienne życie ? Czy i jak wpływa na
podejmowane przez mnie decyzje ?
- Czy w naszej parafii świeccy mogą się
angażować w liturgię ? Jak mogą to robić ?
- Czy liturgii w naszej parafii towarzyszy troska
o jej piękne sprawowanie ?
Współodpowiedzialni W jaki sposób jako ochrzczony mogę uczestniczyć
w naszej wspólnej w misji Kościoła ? Jakie obszary misji kościoła są
misji
przez nas ochrzczonych zaniedbywane ? Jakie
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kroki możemy podjąć aby to zmienić ? Jak
powinna wyglądać nasza posługa w obliczu
wyzwań stojących przed światem ?
- Czy w naszej parafii spotykamy się aby
prowadzić dialog ? W jaki sposób to robimy ? Czy
Dialog w Kościele współpracujemy
pomiędzy
sobą
?
Czy
i społeczeństwie
współpracujemy
pomiędzy
poszczególnymi
grupami duszpasterskimi ? Czy występują
konflikty lub trudności we współpracy ? Jak je
rozwiązujemy ?
- Czy uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności
? Czy jesteśmy do tego zachęcani ? Czy lokalna
społeczność jest otwarta na współprace z naszą
wspólnotą ?
- Czy nasi lokalni reprezentanci są członkami
naszej wspólnoty ? czy w swoich codziennych
działaniach reprezentują wyznawane przez nas
wartości ?
Jakie relacje ma nasza wspólnota parafialna
Ekumenizm
z członkami innych tradycji chrześcijańskich
i wyznań ? Czy wiemy o sobie nawzajem ? Co nas
z nimi łączy ? Czy występują jakieś trudności we
wzajemnych relacjach ?
- W jaki sposób jest sprawowane zarządzanie
Władza
w naszym kościele lokalnym/parafii ?
i uczestnictwo
- Jak wyglądają relacje pomiędzy: Biskupem
a wiernymi ? Duszpasterzami a wiernymi ?
Wiernymi pomiędzy sobą ?
Rozeznawanie
Czy decyzje podejmowane w Kościele,
i
podejmowanie szczególnie Kościele lokalnym są podejmowane
decyzji
w sposób przejrzysty i odpowiedzialny ?
(uzasadnij); Czy mam wpływ na decyzje
podejmowane w mojej wspólnocie ? (wyjaśnij)
Formowanie
się Czy w naszej parafii wychowuje się jej członków
w synodalności
do
słuchania
siebie
nawzajem
i współodpowiedzialności za wspólnotę ? Jak to
robimy ? Co jeszcze możemy zrobić w przyszłości ?
Fakt przedstawienia tych zagadnień/pytań nie powinien być traktowany
jako próba ukierunkowania ewentualnych rozmów i wypowiedzi. Należy je
raczej traktować jako próbę wskazania jaki rodzaj potencjalnie
poruszanych kwestii zauważamy, jako moderatorzy, za istotny. Dzielenie
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się swoimi przemyśleniami, pomysłami lub uwagami, będzie możliwe
poprzez:
- udział w spotkaniach działających w naszej Parafii grup duszpasterskich,
- udział w spotkaniach osób zaproszonych na dedykowane im spotkania
(np. młodzieży),
- udział w spotkaniach indywidualnych prowadzonych przez moderatorów,
- poprzez przesyłanie wszelkiego rodzaju wypowiedzi osobistych na jeden
z poniższych adresów e-mail: pnspj.synod@gmail.com
Jako moderatorzy gwarantujemy całkowitą anonimowość wszystkim
uczestniczącym w spotkaniach lub udzielających wypowiedzi drogą
elektroniczną. W żadnych podsumowaniach lub konkluzjach
z parafialnego etapu Synodu nie będą ujawniane żadne dane osób
udzielających wypowiedzi, a jedyne podsumowania liczbowe, jeżeli
takowe będą potrzebne, zawierać będą wyłącznie kategorie związane
z płcią lub grupą wiekową respondentów.
Biorąc jednak pod uwagę wzrastającą liczbę zachorowań związanych
z pandemią oraz pragnąc zadbać o zachowanie właściwego dystansu
społecznego będziemy preferować spotkania w niewielkich grupach oraz
komunikację w wykorzystaniem Internetu.
Podsumowanie etapu parafialnego przedstawimy naszej Wspólnocie na
zakończenie tej części Synodu.
Mając nadzieję na owocne spotkania na drodze synodalnej życzymy Wam
Bożego Błogosławieństwa i wielu natchnień do dzielenia się nimi z naszą
Wspólnotą.
Szczęść Boże.
Moderatorzy procesu synodalnego w parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Sosnowcu.

