


P O Z W Ó L M Y  S I Ę  P O P R O WA D Z I Ć
DUCHOWI ŚWIĘTEMU!

Drodzy Uczestnicy Synodu

Kończy się diecezjalny etap Synodu ogłoszonego przez Papieża Franciszka. 
Przez kilka miesięcy mieliśmy okazję poznawać problematykę dotyczącą 
życia i misji Kościoła. Podczas rozmów prowadzonych w poszczególnych 
zespołach mogliśmy poznać siebie nawzajem, posłuchać o problemach, ja-
kie w nas wybrzmiewają a także dzielić się pewnymi projektami i pomy-
słami na przyszłość.
Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie. Dziękuję za trud i podejmowa-
ny wysiłek uczestnictwa w spotkaniach oraz dzielenia się doświadczeniem 
wiary i życia we wspólnocie Kościoła. 
Pośród wielu pytań, jakie pojawiały się zarówno w relacjach pisanych, jak 
i tych wypowiadanych podczas indywidualnych rozmów, były i takie, 
które można sprowadzić do jednego pytania: co dalej?
Pozwólmy się poprowadzić Duchowi Świętemu. Posłuchajmy, co do nas 
mówi, co nam podpowiada, abyśmy ten potencjał, który ujawnił się pod-
czas synodalnych spotkań, mogli nie tylko kontynuować, ale jeszcze bar-
dziej go rozwinąć.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

Świdnica, 13 maja 2022 r.



P O D S U M O WA N I E  E TA P U
D I E C E Z J A L N E G O

S P O T K A N I E  P R E S Y N O D L A N E
2 1  V  2 0 2 2  r .  -  Ś w i d n i c a  -  k a t e d r a



4

C E L E B R A C J A  L I T U R G I C Z N A

PROCESJA WEJŚCIA
Przybądź Duchu Święty
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień

Przyjdź ojcze ubogich
Dawco darów mnogich
Przyjdź światłości sumień

O najmilszy z gości
Słodka serc radości
Słodkie orzeźwienie

W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą
W płaczu utulenie

Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia
Jeno cierń i nędze

Obmyj co nieświęte
Oschłym wlej zachętę
Ulecz serca ranę

Nagnij co jest harde
Rozgrzej serca twarde
Prowadź zabłąkane

Daj Twoim wierzącym
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary

Daj zasługę męstwa
Daj wieniec zwycięstwa
Daj szczęście bez miary

Daj zasługę męstwa
Daj wieniec zwycięstwa
Daj szczęście bez miary

POZDROWIENIE
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami.
W. I z duchem twoim.

WPROWADZENIE
Włączyliśmy się przed chwilą w wołanie o Duch św., prosząc, żeby uzdolnił  

nas do owocnego przeżycia tej liturgicznej celebracji, która ma charakter spotkania 
presynodlanego.
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Jako wspólnota diecezjalna gromadziliśmy się przez ostatnie miesiące na 
spotkaniach wypełnionych  modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego i siebie nawzajem 
oraz rozeznawaniem, co Bóg  mówi „tu i teraz” do Ludu Bożego. Uczestniczyliśmy 
w pierwszej fazie procesu synodalnego w procesie konsultacji w ramach Synodu Ku 
Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

Konsultacja ta koordynowana przez Księdza Biskupa Marka została skierowana 
do kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. 

Stajemy dzisiaj wezwani do modlitwy, słuchania, analizowania, dialogu, do 
rozeznawania i udzielania rad w podejmowaniu decyzji duszpasterskich, które 
odzwierciedlają wolą Bożą. Chcemy zebrać dziś owoce synodalnego nawrócenia, 
które, jak ufamy, będą dojrzewały.

MODLITWA 
Wszechmogący Boże, daj nam ducha rozumu, prawdy i pokoju, † abyśmy 

gorliwie starali się poznać Twoją wolę * i zgodnie wprowadzali w czyn poznane 
zadania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE Dz 10, 34-43
Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: «Przekonuję 
się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby.  Ale w każdym narodzie miły 
jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.  Posłał swe słowo synom 
Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.  
Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętymi mocą. 
Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał 
w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg 
wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, 
wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po 
Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg 
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, 
kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY Ps 1, 1-2. 3 (R.: Ps 40 (39), 5a)

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni; jest udane.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE  Ap 3, 7-8.9-10
List do Kościoła w Filadelfii

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie:
«Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, 

co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt 
nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, 
których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje 
słowo i nie zaparłeś się mego imienia. 

Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która 
ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę 
niebawem: Trzymaj, co masz, aby nikt twego wieńca nie zabrał! ».

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 10, 2

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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EWANGELIA Łk 10, 1-10
Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu 
dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd 
sam przyjść zamierzał.

Powiedział też do nich: « Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was 
posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; 
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi”. 
Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, 
powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje 
robotnik na swą zapłatę. 

Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą 
was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 
„Przybliżyło się do was królestwo Boże”». 

Oto słowo Pańskie.

HOMILIA

WPROWADZENIE DO ŚWIADECTW (CZĘŚĆ I)
Dla wielu z nas Synod był wyjątkowym doświadczeniem spotkania i dialogu. 

Dzieląc się tym doświadczeniem, ubogacimy innych, ale przede wszystkim staniemy 
się świadkami wielkich rzeczy, jakich Bóg dokonuje w naszym życiu.

ŚWIADECTWA
(po każdym świadectwie następuje śpiew jednej zwrotki poniższej pieśni; po ostatnim 
świadectwie śpiew jest kontynuowany)

PIEŚŃ 

Ref.: Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja. 
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja.

2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja.
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3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja.
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja.

4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja.
Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja.

5. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, Alleluja. 
Wychwalajcie Pana pagórki i góry, Alleluja.

6. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, Alleluja.
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, Alleluja.

7. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, Alleluja. 
Wychwalajcie Pana pokorni i święci, Alleluja.

8. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, Alleluja.
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, Alleluja.

9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja.
Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi, Alleluja.

10. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, Alleluja.
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja.

WPROWADZENIE DO ŚWIADECTW (CZĘŚĆ II)
Kończąc etap diecezjalny Synodu, patrzymy w przyszłość – chcemy, aby to 

dzieło było kontynuowane, przede wszystkim w naszych parafiach. Doświadczenie 
spotkania, refleksji nad sytuacją Kościoła spowodowało, że wielu z nas nie tylko 
zobaczyło, jak wiele jest do zrobienia, ale także odkryło sposoby, w jaki przynajmniej 
część problemów można rozwiązać. Podzielmy się wzajemnie naszą nadzieją, 
oczekiwaniami i planami na przyszłość.

ŚWIADECTWA
(po każdym świadectwie następuje śpiew jednej zwrotki poniższej pieśni; po ostatnim 
świadectwie śpiew jest kontynuowany)

PIEŚŃ

Ref: Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to,że dałeś nam wiarę. ref:

2. Za to,że dałeś nam miłość. ref:
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3. Za to,że dałeś nam siebie. ref:

4. Ty nam przebaczasz grzechy. ref:

5. Ty nam przywracasz życie. ref:

6. Za to,że jesteś z nami. ref:

7. Tobie śpiewamy z radością. ref:

MODLITWA POWSZECHNA
Bogu, który prowadząc nas po drogach czasu stale towarzyszy nam swoją 

łaską, przedstawmy nasze intencje:

1. Módlmy się w intencji papieża Franciszka, biskupa Marka a także 
biskupa Adama i Ignacego oraz wszystkich kapłanów naszej diecezji 
w swoim nauczaniu i stylu pełnionej posługi naśladowali Chrystusa 
Dobrego Pasterza. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się o dar pokoju na świecie, zwłaszcza o ustanie wojny na 
Ukrainie, nie przestając prosić dla nas o umiejętność budowania 
mostów porozumienia i burzenia przy tym murów wrogości w naszym 
najbliższym otoczeniu. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się, aby wszystkie osoby, które poszukują prawdy i sensu 
odkryły w Chrystusie jedyną Drogę, która prowadzi do pełni życia. 
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się, za dzieło Synodu, by kończący się jego etap diecezjalny 
przyniósł oczekiwane ożywienie wszystkim wspólnotom w Kościele 
a także odnowił zapał ewangelizacyjny w niesieniu orędzia nadziei, 
prawdy, miłości i pokoju wszystkim ludziom dobrej woli. Ciebie 
prosimy...

5. Módlmy się o dar owocnego dialogu między sobą, opartego o wzajemny 
szacunek i zrozumienie a także o umiejętność wsłuchania się w głos 
wszystkich ludzi żyjących na szeroko rozumianych współczesnych 
peryferiach świata. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się, za naszą wspólnotę diecezjalną oraz poszczególne 
wspólnoty parafialne by dzięki otwarciu na działanie Ducha Świętego 
wzrastały w umiejętności wzajemnego słuchania siebie a nade 
wszystko rozeznawania i konsekwentnego pełnienia woli Bożej. 
Ciebie prosimy...
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7. Módlmy się, za nas uczestników tej celebracji, by doświadczanie 
jedności, wspólne słuchanie Bożego słowa uzdolniło nas owocnego 
świadectwa i dalszego wspólnego kroczenia drogą wytyczoną przez 
Ducha Świętego. Ciebie prosimy...

Boże, który jesteś źródłem wszelkiej miłości, bądź uwielbiony za wszystkie 
dary, których nam tak hojnie udzielasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ 
Ciebie Boga wysławiamy
Tobie Panu wieczna chwała
Ciebie Ojca niebios bramy
Ciebie wielbi ziemia cała

Tobie wszyscy Aniołowie
Tobie Moce i Niebiosy
Cheruby Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy

Święty Święty nad Świętymi
Bóg Zastępów Król łaskawy
Pełne niebo z kręgiem ziemi
Majestatu Twojej sławy

Apostołów Tobie rzesza
Chór Proroków pełen chwały
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały

Ciebie poprzez okrąg ziemi
Z głębi serca ile zdoła
Głosy ludów zgodzonymi
Wielbi święta pieśń Kościoła

Niezmierzonej Ojca chwały
Syna Słowo wiekuiste
Z Duchem wszechświat wielbi cały
Królem chwały Tyś o Chryste

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka
By świat zbawić swoim zgonem
Przyoblókłszy się w człowieka
Nie wzgardziłeś Panny łonem

Tyś pokruszył śmierci wrota
Starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota
Otworzyłeś wiernym sobie

Po prawicy siedzisz Boga
W chwale Ojca Syn Jedyny
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga
Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny

Prosim słudzy łask niegodni
Wspomóż obmyj grzech co plami
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami

Ze Świętymi w blaskach mocy
Wiecznej chwały zlej nam zdroje
Zbaw o Panie lud sierocy
Błogosław dziedzictwo swoje

Rządź je broń po wszystkie lata
Prowadź w niebios błogie bramy
My w dzień każdy Władco świata
Imię Twoje wysławiamy

Po wiek wieków nie ustanie
Pieśń co sławi Twoje czyny
O w dniu onym racz nas Panie
Od wszelakiej ustrzec winy

Zjaw swą litość w życiu całym
Tym co żebrzą Twej opieki
W Tobie Panie zaufałem
Nie zawstydzę się na wieki
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  I ROZESŁANIE 
Niech Bóg wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności * i udzieli wam 
swoich darów. W. Amen.
Niech otworzy wasze serca na swoje słowa * i przygotuje was na nieprzemijające 
radości. W. Amen.
Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, † abyście biegli drogą 
przykazań Bożych * i stali się dziedzicami Królestwa niebieskiego. W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki

WYJŚCIE

Ref.: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody

Żniwo wprawdzie wielkie
Ale robotników mało
Proście więc Pana żniwa
Żeby wyprawił robotników na żniwo swoje

Nie wyście mnie wybrali
Ale Ja was wybrałem
I przeznaczyłem was na to
Abyście szli i owoc przynosili

To wam przykazuję
Abyście się wzajemnie miłowali
Po tym wszyscy poznają żeście uczniami Moimi
Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali

Jak Ojciec mnie posłał
Tak i Ja was posyłam
Weźmijcie Ducha Świętego
I bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
I jakże pragnę żeby on zapłonął
Duch Święty którego Ojciec pośle w moim imieniu

KONCERT JAKUBA MONETY
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KO N S P E K T  S P O T K A N I A  I : 
JAKI KOŚCIÓŁ TWORZYMY  

I JAKI CHCIELIBYŚMY TWORZYĆ?

1. Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 42-47)
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba 

i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków 
i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie 
trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek 
z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan 
zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

2. Refleksja
Doświadczeniem młodego Kościoła była wspólnota. Jedność, jaka wówczas 

charakteryzowała wierzących, miała swój fundament w żywej wierze w obecność 
zmartwychwstałego Chrystusa.  Szczególnym jej znakiem była Eucharystia, ale 
także pełne mocy nauczanie Apostołów i pragnienie wspólnej modlitwy. Żyjący 
Chrystus prowadził tych, którzy uwierzyli w Niego do wielorakiego zaangażowania 
się  na rzecz wszystkich, którzy odpowiedzieli na łaskę odkupienia.  W każdej epoce 
wewnętrzna siła Kościoła oparta jest o mocną relację z Panem, która w konsekwencji 
uzdalnia do tworzenia więzi między braćmi i siostrami. Dzisiaj także jesteśmy 
powołani do tego, by szukając inspiracji w początkach wspólnoty Kościoła, 
odtworzyć i wzmocnić wewnętrzne relacje wszystkich ochrzczonych. Wierzymy 
mocno, że Kościół jutra będzie wspólnotą serc ożywionych wiarą, miłością, nadzieją, 
ale także poczuciem współodpowiedzialności za siebie nawzajem. Nie możemy 
przyjąć ze spokojem diagnozy, która zakłada obumieranie Kościoła, utratę siły Jego 
oddziaływania i przyciągania. Kościół, ożywiony obecnością Zmartwychwstałego, 
jest posłany do świata w każdym czasie.  W jakimś sensie od tych, którzy go tworzą 
na poszczególnych etapach historii zależy, czy Kościół będzie jedynie przedmiotem 
nostalgii za Jego wyjątkową mocą, czy stanie się kreatywną, dynamiczną wspólnotą, 
oddziaływującą mocą Ewangelii na otaczający go świat.

Chwila refleksji w ciszy

3. Pytania do dzielenia

GRUPA I – SYNOD W PARAFII
Spotkania, do jakich zachęca nas Papież w ramach Synodu nie mają na celu 

krytycznej dyskusji, ale prawdziwego spotkania w wierze i spojrzenia z miłością na 
Kościół i współbraci – zarówno księży, jak i świeckich. Czy ten czas spowodował, że 
bardziej kocham i rozumiem Kościół, w szczególności mój Kościół lokalny?
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• W jaki sposób uczestnictwo w grupie synodalnej zmieniło moje patrzenie na 
sprawy Kościoła i parafii?

• Czy jest coś, co jest moim szczególnym odkryciem tego czasu?
• Czy jestem w stanie wskazać obszar (lub obszary), w których moje 

zaangażowanie w życie Kościoła i parafii jest mniejsze niż mogło by być?

GRUPA II – KOŚCIÓŁ MOICH MARZEŃ
Niekiedy nasze marzenia wydają się nam tak nierealne, że boimy się do nich 

przyznać sami przed sobą. Jednak aby zmieniać świat wokół nas, trzeba marzyć. 
I uwierzyć, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Czasem potrzeba jedynie cierpliwości 
i pracy.

Przed odpowiedziami na poniższe pytania proszę się w chwili ciszy zastanowić, 
jak wyglądałaby parafia moich marzeń.

• Gdyby można było dokonać trzech zmian w mojej parafii, aby była bliższa 
parafii moich marzeń – co przede wszystkim należałoby zmienić?

• Jak widzę swoje miejsce w Kościele (parafii) moich marzeń?
• Z kim najbardziej chciałbym współpracować w budowaniu Kościoła (parafii) 

moich marzeń?
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KO N S P E K T  S P O T K A N I A  I I : 
JAK CHCEMY RAZEM BUDOWAĆ KOŚCIÓŁ?

1. Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła (Ap 3, 14-22)
Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny 

i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, 
ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani 
gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: „Jestem 
bogaty”, i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty 
jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie 
złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, 
a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś 
widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć 
się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę 
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na 
moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto 
ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».

2. Refleksja
Doświadczenie Synodu odczytujemy jako wezwanie, które kieruje do Kościoła 

Duch Święty po to, by podbudzić go do ożywienia. Chrystus wszystkich, którzy 
Jemu wierzą, wzywa do odkrycia na nowo pasji  wyznawanej wiary. W ten sposób 
Kościół może stać się wspólnotą ewangelizującą, wychodzącą z odwagą do świata, 
by przekazać ludziom dobrej woli słowa życia wiecznego. Wszyscy w Kościele 
potrzebujemy nowego otwarcia na odnawiającą moc Ducha Świętego, który obudzi 
nas z letargu, przeciętności i przekonania, że odradzająca zmiana jest niemożliwa. 
Wydaje się, że niezbędne jest ze strony zarówno księży, jak i świeckich podjęcie 
– z nowym zaufaniem w Boże prowadzenie – wspólnej drogi odnowy. Wspólna 
droga zakłada pozbycie się wzajemnych uprzedzeń, rezygnację z przyjętych 
stereotypów, weryfikację ustalonych „od dawna” schematów działania i sposobów 
odpowiedzialności za Wspólnotę, której Głową jest Chrystus. Potrzebny jest nowy 
zapał, nowa gorliwość i w pewnym sensie nowe wzajemne spotkanie się, by pokornie 
usłyszeć co mówi Duch do Kościoła i co mówimy do siebie nawzajem.

Chwila refleksji w ciszy

3. Pytania do dzielenia

GRUPA I – MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE
Kluczowe znaczenie dla naszej relacji z Jezusem Chrystusem ma to, czy jesteśmy 

gotowi na to, by naprawdę zabiegać o nasze zbawienie, coraz pełniej odpowiadać 
na Jego wezwanie. Nasze zaangażowanie w Kościele ma wymiar zarówno 
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indywidualny, gdy stajemy w osobistej relacji z Bogiem, jak i wspólnotowy, gdy 
staramy się budować Kościół, który także innych będzie prowadził do zbawienia. 

• Czy czuję potrzebę pogłębienia życia religijnego? Czego najbardziej mi 
brakuje?

• Czy chciałbym się bardziej zaangażować w życie parafii? Jakie widzę 
możliwości?

GRUPA II – ODNOWA ŻYCIA PARAFII
Doświadczenie Synodu wyraźnie pokazało problemy na linii księża – osoby 

świeckie, wzajemne niezrozumienie, często faktyczny brak kontaktu. Odnowa 
i pogłębienie życia parafii wymaga jednak ścisłego współdziałania wszystkich, 
którym zależy na dobru Kościoła. Współdziałania opartego na wzajemnym poznaniu, 
dialogu, zrozumieniu i szacunku. Ale też współdziałania uznającego hierarchiczność 
Kościoła oraz rolę i miejsce w Kościele każdej z zaangażowanych osób.

• Jakie widzę możliwości dalszego zaangażowania osób tworzących do tej pory 
grupę synodalną?

• Jakie działania możemy podjąć (wspólnie z Księdzem Proboszczem, Księdzem 
Wikarym, innymi osobami), aby wykorzystać potencjał grupy synodalnej 
w naszej parafii? 

• Jak te działania odpowiadają na moje potrzeby wskazane w odpowiedziach na 
pytania z grupy I?



Diecezja 
Świdnicka


