
SYNODALNE SPOTKANIE DEKANALNE

styczeń / luty 2022 r.

Po zebraniu pisemnych syntez podsumowujących synodalne spotkania konsultacyjne,
które  odbyły  się  w  poszczególnych  parafiach  dekanatu,  dziekan  organizuje  synodalne
spotkanie dekanalne (styczeń / luty 2022 r.). W spotkaniu tym biorą udział wszyscy duchowni
dekanatu  oraz  osoby  świeckie  reprezentujące  Parafialne  Rady  Duszpasterskie  (po  jednej
osobie z każdej parafii). Celem spotkania jest wypracowanie syntezy dekanalnej.

O  terminie  spotkania  dekanalnego  jego  uczestników  należy  poinformować  z
odpowiednim wyprzedzeniem. W celu właściwego przygotowania się do dyskusji uczestnicy
wraz z zaproszeniem powinni również otrzymać teksty wszystkich syntez podsumowujących
spotkania synodalne w parafiach dekanatu.

Proponowany przebieg dekanalnego spotkania konsultacyjnego:
 Część  modlitewna  (msza  św.  lub  inna  celebracja  liturgiczna,  np.  recytacja  części

Liturgii Godzin, albo nabożeństwo, np. adoracja Najśw. Sakramentu z przedłużonymi
chwilami ciszy).

 Wspólna  refleksja  w  formie  rozmowy  duchowej  przeprowadzonej  według  niżej
podanych wskazań.

Wskazania odnośnie przebiegu rozmowy duchowej 

Animatorem prowadzącym rozmowę duchową jest dziekan (względnie inny duchowny
wyznaczony przez dziekana). Wspomaga go sekretarz dekanalny, którego zadaniem jest

zanotowanie owoców spotkania poprzez spisanie końcowej syntezy.

1. Modlitwa Adsumus.

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.

2. Przedstawienie się uczestników.
3. Przedstawienie programu spotkania i metody pracy.
4. Uczestnicy spotkania dzielą się następnie swoimi refleksjami na temat przygotowania

i  przeprowadzenia  parafialnych  spotkań  konsultacyjnych:  W jaki  sposób  parafia
starała  się  dotrzeć  do wiernych z  zaproszeniem na spotkanie  synodalne?  Czy
kierowała  to  zaproszenie  wyłącznie  do  wiernych  utrzymujących  w  miarę
regularny kontakt z parafią,  czy też może podjęła również  wysiłek dotarcia z
zaproszeniem  do  osób  niepraktykujących,  znajdujących  się  na  obrzeżach
Kościoła  lub nawet  poza nim? Jeśli  tak,  to  czy  te  wysiłki  zostały  uwieńczone
powodzeniem, to znaczy czy takie osoby wzięły udział w spotkaniu synodalnym?
Czy wniosły one istotny wkład w rozmowę, jaka toczyła się na spotkaniu? Czy to,
co powiedziały można ocenić jako ważne, inspirujące?

5. W  kolejnej  rundzie  rozmowy  uczestnicy  dzielą  się  najważniejszymi  ich  zdaniem
owocami  parafialnego  spotkania  konsultacyjnego:  Co uważamy za najważniejszy
owoc  spotkania  synodalnego  w  parafii?  Które  z  tematów  wskazanych  przez
uczestników okazały się najistotniejsze? Co z wypowiedzi uczestników spotkania
parafialnego  zostało  uznane  za  szczególnie  ważne?  Czy  wypowiedzi  te  były
zasadniczo  zgodne,  czy  też  ujawniła  się  spora  różnica  zdań?  W  czym
odczytaliśmy  głos  Ducha  Świętego,  który  mówi  do  Kościoła?  Czy  w  wyniku
spotkania  synodalnego  podjęliśmy  w  parafii  jakieś  konkretne  decyzje  i  czy
zostały one wprowadzone w życie?

6. W ostatniej rundzie dzielenia się uczestnicy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy
taka forma konsultacji, jaka było parafialne spotkanie synodalne, jest w naszej
wspólnocie czymś naturalnym, praktykowanym również przy innych okazjach?
Jeśli nie, to czy uważamy, że byłoby warto korzystać z niej w przyszłości (np. na
spotkaniach Parafialnej Rady Duszpasterskiej)?

7. Następnie prowadzący przy pomocy sekretarza dokonuje wstępnego podsumowania
wskazując treści, które znajdą się w końcowej syntezie dekanalnej (zob. wskazania
podane  niżej).  Ostateczne  pisemne  sformułowanie  syntezy  może  się  dokonać  w
późniejszym  czasie.  Przy  jego  redagowaniu  należy  się  posłużyć  niżej  podanymi
wskazaniami.

8. Spontaniczna modlitwa dziękczynna i zakończenie spotkania.

Wskazania dotyczące opracowania końcowej syntezy dekanalnej

Synteza  dekanalna  winna  być  opracowana  na  podstawie  syntez  parafialnych  oraz
dzielenia się na spotkaniu dekanalnym w oparciu o następujące punkty (nie należy w niej
jednak przytaczać wszystkiego, co znalazło się w syntezach parafialnych, ale dokonać wyboru
najbardziej reprezentatywnych i trafnych wypowiedzi:

1. Czy parafialne spotkania konsultacyjne odbyły się we wszystkich parafiach dekanatu?
Jakie ewentualne trudności napotkano przy ich organizacji?
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2. Kto wziął udział w parafialnych spotkaniach konsultacyjnych? Czy udało się zaprosić
na spotkanie osoby rzadko uczęszczające do Kościoła lub takie, które sytuują się poza
jego wspólnotą? Jeśli tak, to jak ocenia się ich wkład w przebieg spotkania?

3. Jakie  tematy  były  przedmiotem  refleksji  na  spotkaniach  parafialnych?  Jakie
doświadczenia (osobiste i wspólnotowe, pozytywne i negatywne) zostały w związku z
tym przywołane?

4. Jakie wnioski praktyczne lub postulaty sformułowano na spotkaniach parafialnych?
Co w związku z tym należy potwierdzić lub wzmocnić w praktyce duszpasterskiej?
Co natomiast  należy zmienić lub uzupełnić? Jak można to przełożyć na konkretne
kroki, które należałoby podjąć?

5. Czy wypowiedzi uczestników spotkań parafialnych były zasadniczo zgodne, czy też
szły w odmiennych kierunkach? W czym dało się odczytać głos Ducha Świętego?

6. Czy spotkania parafialne przyniosły jakieś konkretnymi zmianami w życiu parafii?
Czy  po  tych  spotkaniach  parafia  podjęła  jakieś  konkretne  działania,  wprowadziła
zmiany w swoim sposobie funkcjonowania?

Pisemną syntezę zredagowaną przez sekretarza dziekan przesyła do kurii – załączając
wszystkie  syntezy  parafialne  –  w  terminie  do  15  marca  2022  r.  (najlepiej  w  formie
elektronicznej). Na podstawie syntez dekanalnych zostanie opracowana synteza diecezjalna,
która  będzie  przekazana  do  Konferencji  Episkopatu  Polski  w  celu  opracowania  syntezy
krajowej.
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