
Szczęść Boże! W tym tygodniu rozpoczniemy diecezjalny etap Synodu o synodalności. Istotę 
naszego zaangażowania można wyrazić poprzez trzy rzeczowniki: SPOTKANIE, SŁUCHANIE, 
ROZEZNAWANIE. Zaczynamy od SPOTKANIA. W związku z tym, w imieniu księdza 
Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC: 

1. Proszę proboszczów, by zaprosili parafian na kawę i ciasto na plebanię czy do domu 
parafialnego. Zapraszamy zarówno wspólnoty zakonne, grupy parafialne jak i wszystkich innych - 
łącznie z tymi, którzy nie chodzą do kościoła. W celu przekazania zaproszenia należy wykorzystać 
wszelkie dostępne kanały komunikacji tj. dzielnicowe grupy na facebooku, ogłoszenia rad 
dzielnicy, plakaty itp. Papież Franciszek bardzo mocno naciska na to, by zaproszenie na spotkanie 
zostało skierowane do wszystkich ochrzczonych. 

W załączniku nr 2 znajduje się krótkie wyjaśnienie dotyczące synodu. 

2. Spotkanie przy kawie ma posłużyć stworzeniu więzi i temu, żeby ludzie ośmielili się mówić. 
Można posłużyć się przykładem podanym w dokumencie przygotowawczym Synodu 
opowiadającym o spotkaniu Szymona Piotra z setnikiem Korneliuszem (załącznik nr 3). To nie jest 
jeszcze czas na debatowanie nad pytaniami dotyczącymi synodalności (załącznik nr 4). Starajmy 
się raczej posłuchać tego, co ludziom „leży na sercu”. Można postawić ogólne pytanie: Jak 
odczytujesz Boży plan dla Kościoła tu i teraz? Jak możemy realizować Boże marzenie 
o Kościele na poziomie lokalnym?  

W trakcie spotkań może pojawić się pokusa, by widzieć tylko „problemy”. Papież Franciszek 
przestrzega: „Możemy nie zauważyć światła, jeśli skupimy się tylko na ciemnościach”. Zamiast 
skupiać się tylko na tym, co nie idzie dobrze, „doceńmy te miejsca, gdzie Duch Święty tworzy 
życie i zobaczmy, co możemy zrobić, aby Boże działanie było pełniejsze”. 

3. Na pierwszym spotkaniu należy wybrać osobę (osoby) kontaktową, która będzie pełniła rolę 
pośrednika pomiędzy parafią a diecezją. Księży dziekanów proszę również o znalezienie 
koordynatora na poziomie dekanatu. 

4. Uwieńczeniem tego tygodnia spotkań będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, która otworzy diecezjalny etap Synodu o synodalności. Na tę Mszę 
Święta, która będzie sprawowana w sobotę, 23 października o 18.00 w oliwskiej katedrze, 
zaproszeni są wszyscy: kapłani, siostry zakonne, wspólnoty, grupy duszpasterskie a także katolicy, 
którzy rzadko lub nigdy nie praktykują swojej wiary. Proszę proboszczów o zorganizowanie 
transportu (np. autokar dla jednej lub kilku parafii) i zaproponowanie parafianom wspólnego 
przyjazdu do katedry. Na zakończenie Mszy Świętej zostanie podany dalszy plan synodalnych 
konsultacji na poziomie parafialnym i diecezjalnym. 



5. Papież Franciszek podkreśla, że proces synodalny ma stać się „sposobem życia zakorzenionym 
w Chrystusie, podążaniem za Duchem Świętym, życiem dla większej chwały Bożej”. Aby tak było 
proszę o modlitwę - ofiarowanie jednej dziesiątki różańca odmawianego codziennie w naszych 
kościołach w intencji Synodu o synodalności.  


