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XVI ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”.
Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w twoim Kościele 
lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty,

abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?



W październiku 2021 w całym Kościele rozpoczął się Synod.
Papież Franciszek otworzył Synod w Rzymie w dniach 9-10 
października. 
Każda diecezja na całym świecie została wezwana do 
celebrowania otwarcia Synodu na poziomie lokalnym. 

Tematem tego Synodu jest

Ku Kościołowi synodalnemu: 
komunia, uczestnictwo i misja

Październik 2021

Dr hab. Aleksander Bańka

Delegat Kościoła w Polsce
na otwarcie Synodu 
Biskupów w Rzymie



Koordynator prac synodalnych
w diecezji gliwickiej

ks. prof. dr. hab. Jan Kochel
Modlitwa w katedrze inaugurująca diecezjalny etap synodu

17 październik 2021



Logo Synodu Wielkie, majestatyczne drzewo, 
pełne mądrości i światła, sięga nieba. 

To znak głębokiej żywotności i nadziei, 
wyraża krzyż Chrystusa. 

Przywołuje EucharysEę, która świeci 
jak słońce. 

Poziome gałęzie rozchylające się jak 
dłonie lub skrzydła i sugerują ̨Ducha 

Świętego. Lud Boży nie jest statyczny: 
jest w ruchu, nawiązując bezpośrednio

do znaczenia „synod”, które oznacza 
„wędrować razem”. 

Ludzi łączy ta sama wspólna 
dynamika, którą tchnie w nich to 

Drzewo Życia, od którego rozpoczynają ̨
swoją podróż. 



Te 15 sylwetek podsumowuje całe 
nasze człowieczeństwo w jego 

różnorodności sytuacji 
życiowych, pokoleń́ i pochodzenia. 

Ten aspekt jest wzmocniony mnogością 
jasnych kolorów, które same w sobie 

są oznakami radości. 
Nie ma hierarchii wśród tych ludzi, 

są oni na tym samym poziomie: 
młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, 

młodzież,̇ dzieci, świeccy, zakonnicy, 
rodzice, pary, samotni, zdrowi, 

niepełnosprawni; biskup i zakonnica 
nie są przed nimi, ale między nimi.

Logo Synodu



W sposób naturalny dzieci i młodzież 
otwierają ̨ im drogę,̨ nawiązując do słów

Jezusa z Ewangelii (Mt 11, 25): 
„Dziękuję ̨ Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

że zakryłeś́ te rzeczy przed mądrymi 
i uczonymi i objawiłeś́ prostaczkom”. 
Pozioma linia bazowa: „Dla Kościoła 

synodalnego: komunia, uczestnictwo 
i misja” biegnie od lewej do prawej 

w kierunku tego marszu, podkreślając 
go i wzmacniając, kończąc się ̨ tytułem

„Synod 2021-2023”.

Logo Synodu



Będzie to podróż dzielenia się, refleksji i słuchania
na wszystkich poziomach w całym Kościele. 

Ten Synod będzie inny niż wszystkie!



Czym jest Synod?

Słowo Synod pochodzi z greckiego „syn-hodos”, 
co oznacza „Ta sama droga” lub „ta sama ścieżka”

Synod to tradycyjne zgromadzenie biskupów. 



Synody były bardzo popularne w pierwszych wiekach, 
dając biskupom możliwość spotkania się i dyskusji 

na ważne dla życia Kościoła kwesLe.



Instytucja Synodu Biskupów została ustanowiona 
przez Pawła VI, 15 września 1965 roku



Od tego czasu, co dwa lub trzy lata organizowano synody, 
skupiające biskupów, ekspertów i różnych delegatów 

w celu omówienia różnych tematów. 
W każdym przypadku biskupi głosują nad dokumentem końcowym. 

Następnie papież pisze swój własny tekst zwany adhortacją apostolską.



Czym jest synodalność? 
Synodalność to wspólna podróż. 
Dzieje się to poprzez słuchanie siebie nawzajem, 
aby usłyszeć, co Bóg mówi do nas wszystkich. 



Synodalność to uświadomienie sobie, 
że Duch Święty może przemawiać przez każdego, 

aby pomóc nam kroczyć razem w naszej podróży jako lud Boży. 



Nie chodzi o to, że potrzebujemy dwóch lat 
na zrozumienie jakiegoś 

nowego modnego hasła, 
które wkrótce zniknie. 

Synodalność 
nie jest czymś przejściowym. 

To wezwanie do bycia Kościołem 
w nowy sposób. 

Innymi słowy, 
jest to wspólne chodzenie

– samo sedno tego, 
o co chodzi w Kościele. 



„Kościół i Synod 
są synonimami”

Św. Jan Chryzostom

ponieważ Kościół polega na podążaniu razem 



Synodalność jest sposobem odnowy Kościoła, 
od jego najgłębszych korzeni, 

aby być bardziej zjednoczonym ze sobą 
i lepiej wypełniać naszą misję w świecie.



Jest to wzajemne słuchanie, 
w którym każdy może się czegoś nauczyć, 

wierni świeccy, biskupi, papież, 
wszyscy słuchają siebie nawzajem 

i wszyscy słuchają Ducha Świętego,
Ducha prawdy, aby wiedzieć kim On jest mówiąc do Kościoła. 

Kościół synodalny to Kościół, który słucha.

(papież Franciszek w obchodach 50 rocznicy Synodu Biskupów)



Co jest szczególnego 
w Synodzie 
o synodalności?

Ten Synod jest całkowicie bezprecedensowy, z co najmniej 3 powodów. 

- Nie jest to już tylko jednomiesięczny Synod Biskupów,
ale dwuletni proces synodalny
całego Ludu Bożego!



- Jest to Synod, którego celem jest 
przekazanie całemu Kościołowi żywego 
doświadczenia synodalności.

Nie chodzi tylko o wypełnienie ankiety, 
ale zbieranie owoców tego, 

co Duch Święty mówi do nas 
tu i teraz. 



- Nie tylko rozmowa o synodalności,
ale wprowadzenie synodalności 
w życie, począwszy od teraz, 
w każdej diecezji, parafii i kraju 
na całym świecie. 

To wezwanie dla nas wszystkich na każdym szczeblu Kościoła 
do odnowienia naszego sposobu bycia i wspólnej pracy, aby iść naprzód.



Co możesz zrobić?

1. Dowiedz się, co dzieje się 
w Twojej diecezji i parafii, 
aby doświadczyć Synodu 

na poziomie lokalnym.



2. Słuchajmy siebie nawzajem…

Celem Synodu jest wysłuchanie wszystkich, nawet dzieci, 
ufając, że Duch Święty może przemawiać przez każdego.



2. Słuchajmy siebie nawzajem…
Jeśli jesteś osobą starszą 
lub na stanowisku, 
słuchaj tych, 
którzy są pod twoją opieką

Jeśli jesteś rodzicem - usłysz, 
co twoje dzieci próbują ci przekazać.



2. Słuchajmy siebie nawzajem…

Jeśli jesteś duchownym, 
zwróć uwagę na to, 

co mówią twoi parafianie,
z czym zmagają się młodzi. 



Pamiętaj, …

…jeśli chcesz być wysłuchany, musisz też chcieć słuchać.



3. Proś Ducha Świętego, 
aby natchnął 
i poprowadził nas
w tej pięknej podróży. 



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







Cel Synodu

Nauczyć synodalności
Synodalne nawrócenie Kościoła

Wprowadzanie w życie Synodalnej natury
całego Kościoła



Podstawowe Pytanie Procesu Synodalnego

Przynagla nas i prowadzi pytanie podstawowe: jak
dzisiaj, na różnych poziomach (od lokalnego do
powszechnego), realizuje się owo „podążanie razem”,
które pozwala Kościołowi głosić Ewangelię, zgodnie z
powierzoną mu misją, i do podjęcia jakich działań
zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali jako Kościół
synodalny?

(PD, 2)

Fundamentalne pytanie dla konsultacji Ludu Bożego

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię,
„podąża razem”; jak owo „podążanie
razem” realizuje się dzisiaj w waszym
Kościele partykularnym? Do podjęcia jakich
kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy
wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

(PD, 26)



“Celem Synodu, a więc i tej konsultacji, nie
jest tworzenie dokumentów, ale to, by
„zrodziły się marzenia, powstały proroctwa i
wizje, rozkwitły nadzieje, umocniła się
ufność, zostały opatrzone 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.”

(PD, 32)
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Kluczowe przekonania Kościoła Synodalnego

● Słuchajcie siebie nawzajem, aby słuchać Ducha
Świętego

● W duchu modlitwy, zakorzenionej w liturgii i Słowie
Bożym

● Doświadczenie dzielone z innymi, a nie zwykłe
wypełnianie kwestionariusza

● Proces, a nie jednorazowe wydarzenie
● Wspólne rozeznanie, aby podejmowane decyzje
służyły dobru nas wszystkich
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Celem jest zapewnienie uczestnictwa jak
największej liczby osób, aby możliwe było
wsłuchanie się w żywy głos całego Ludu Bożego.

● Nie będzie to możliwe, jeśli nie podejmiemy
szczególnych wysiłków, aby aktywnie dotrzeć do
ludzi, w ich środowisku, zwłaszcza do osób
wykluczonych lub niezaangażowanych w życie
Kościoła.

● Należy wyraźnie skupić się na uczestnictwie osób
ubogich, marginalizowanych, bezbronnych i
wykluczonych, aby wysłuchać ich głosu i
doświadczeń.

● Proces Synodalny musi być prosty, dostępny i
przyjazny dla wszystkich ludzi.

Promowanie powszechnego uczestnictwa
w procesie synodalnym





Jak iść wspólną drogą, będąc na różnych poziomach?
Jakie kroki zachęcają nas do przyjęcia daru Ducha 

Świętego i wzrastania jako Kościół Synodalny?


