
I TOWARZYSZE PODRÓŻY 

1. Czy twoja parafia/ wspólnota jest dla ciebie miejscem rozwoju twojej wiary i 

dlaczego?  

2. Kiedy mówisz „mój Kościół”, to kto do niego należy? 

3. Kto według ciebie jest odpowiedzialny za twoją wspólnotę Kościoła?  

4. Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie twojej wspólnoty Kościoła?  

II SŁUCHANIE 

1. W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i ludzie młodzi? 

2. Co robię, aby wysłuchać tych, którzy są na peryferiach, doświadczają 

ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego? 

3. Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie Twojego głosu w Twojej parafii? 

4. Do czego w życiu wspólnoty parafialnej włączane są osoby konsekrowane? 

5. Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam 

słuchanie siebie w parafii? 

III ZABIERANIE GŁOSU 

1. Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie 

się w naszej parafii? 

2. Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? 

3. Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami 

katolickimi)? 

4. Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej (księża/świeccy) i jak 

jest on wybierany? 

IV CELEBROWANIE 



1. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne ukierunkowują nasze 

wspólne życie i misję 

2. w naszej parafii? W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje? 

 

3. W jaki sposób wierni są zachęcani do: a) czynnego uczestnictwa w liturgii, b) 

pełnienia funkcji liturgicznych? 

4. Czy w naszej wspólnocie zauważasz posługę lektora (głoszenie słowa) i 

akolity (szafarz komunii świętej)? 

5. Czym jest dla Ciebie i jak przeżywasz odpust w twojej parafii?? 

V WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI 

1. Jesteś uczniem i misjonarzem - czy realizujesz misje Kościoła i w jaki 

sposób? (głoszenie Ewangelii, działalność charytatywną, jako wyraz praktycznej 

realizacji przykazania miłości) 

2. Co przeszkadza Ci w byciu aktywnym w misji Kościoła? 

3. Jakie obszary misji są przez naszą wspólnotę zaniedbywane? 

4. W jaki sposób w naszej parafii dokonuje się rozeznania wyborów związanych 

z misją i kto w nich uczestniczy? 

5. Czy styl synodalny, czyli wspólne spotkania, słuchanie, rozeznawanie, 

podejmowanie decyzji, jest obecny i praktykowany w naszej parafii. Jeżeli tak 

podaj przykłady. Jeżeli nie, podaj, w jakich obszarach tego stylu brakuje? 

VI PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE 

1. Czy i jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie Twojej wspólnoty/parafii? 

2. W jaki sposób są rozwiązywane konflikty i trudności w Twojej 

wspólnocie/parafii? 



3. W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami 

zakonnymi na naszym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.? 

4. Jakie doświadczenie dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z 

wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej? Afiliacja 

(zachowanie polegające na nawiązaniu i podtrzymaniu pozytywnych kontaktów 

oraz współpracy przez jednostkę, grupę lub organizację z innymi grupami i 

organizacjami).  

5. W jaki sposób Twoja wspólnota prowadzi dialog i korzysta z doświadczeń 

innych instytucji społeczeństwa (świata polityki, ekonomii, kultury, 

społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)? 

6. Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy 

zwrócić większą uwagę? 

VII EKUMENIZM 

1. Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji 

chrześcijańskich i wyznań? 

2. Czy w twojej wspólnocie /parafii są inne wyznania chrześcijańskie? Czy 

prowadzony jest dialog, jakie są trudności, wyzwania i owoce tej współpracy? 

VIII WŁADZA I UCZESTNICTWO 

1. Czy w twojej wspólnocie/parafii są określane cele do których należy dążyć, 

droga do ich osiągnięcia i kroki które należy podjąć, aby je osiągnąć? 

2. Czy rozeznawanie celów jest pracą zespołową, realizowaną z udziałem 

wszystkich chętnych członków wspólnoty/parafii? 

3. Czy w proces rozeznawania i posługi włącza się osoby świeckie, 

konsekrowane, różnych grup i ruchów kościelnych? 

IX ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI 



1. Jakie metody i procesy stosujemy w naszej wspólnocie/parafii przy 

podejmowaniu decyzji? 

2. Czy motywujesz siebie i innych do udziału w podejmowaniu decyzji we 

wspólnotach zorganizowanych hierarchicznie (rada duszpasterska, parafialna, 

ekonomiczna, kapituła zakonna)? 

3. Jaki jest w twojej wspólnocie/parafii związek pomiędzy konsultacją a 

podejmowaniem decyzji i jak to jest realizowane w praktyce? 

4. Czy w twojej wspólnocie/parafii istnieją narzędzia i procedury promujące 

przejrzystość  

i możliwość rozliczenia wspólnotowych decyzji? 

X FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI 

1. W jaki sposób wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do 

słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog? 

2. Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie 

władzy w sposób synodalny? 

3. Czy w twojej wspólnocie/parafii jest możliwość, a jeśli tak to jaka, formacji 

dla osób biorących odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła (liderzy, 

animatorzy, moderatorzy, katecheci)? 


